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ma escalonada em cinco exercícios.........................................................................................................................................................
ALBERTO FRAGA (DEM, DF) – Despropósito da ação de desocupação da orla do Lago Paranoá, em Brasília,
Distrito Federal. Responsabilização do Governador Rodrigo Rollemberg pelo falecimento de banhistas no local.......
CHICO D’ANGELO (PT, RJ) – Crítica ao projeto de impeachment intentado pelos partidos DEM, PSDB e PPS.
Notícia veiculada pelo jornal O Globo de visita das Lideranças de partidos ao Presidente da Câmara, Eduardo
Cunha, para pedido de renúncia do Parlamentar à Presidência...................................................................................................
BETO FARO (PT, PA) – Acerto de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o rito de possível processo de
impeachment contra a Presidenta Dilma Rousseff.............................................................................................................................
DANIEL COELHO (PSDB, PE) – Repúdio a discurso de Deputado do PT sobre posicionamento da Oposição.
Anseio da sociedade brasileira pela responsabilização e punição de corruptos....................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG) – Defesa da investigação do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Fábio
Luís Lula da Silva quanto a possível cometimento de crime de tráfico de influência...........................................................
PAULO PIMENTA (PT, RS) – Importância das liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, pela in‑
constitucionalidade das iniciativas adotadas pelo Presidente da Casa, em resposta a questão de ordem do DEM
sobre rito de processo de impeachment contra a Presidenta Dilma Rousseff. Críticas ao silêncio do PSDB e do DEM
ante as denúncias de existência de contas bancárias na Suíça de titularidade do Presidente Eduardo Cunha. .......
PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Presença, na Casa, de alunos do Colégio Delta, do Município de Aná‑
polis, Estado de Goiás...................................................................................................................................................................................
CAPITÃO AUGUSTO (PR, SP – Pela ordem) – Reunião da bancada paulista com vistas à inclusão da construção
de viadutos na Rodovia Raposo Tavares e da duplicação de trecho da rodovia, entre os Municípios de Ourinhos e
Piraju, Estado de São Paulo. Expectativa de divulgação, pelo Jornal Nacional, de matéria sobre tráfico de drogas
por equipe de jornalismo da Rede Globo. Críticas ao jornal A Cidade, do Município de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, sob direção de ex‑policial militar, por publicação de charges ofensivas à Polícia Militar paulista.............
V – ENCERRAMENTO
4 – ATA DA 307ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 13 DE OUTUBRO DE 2015
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III – Expediente
PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Manutenção de registros de presença da sessão anterior constantes
do painel eletrônico de votações.............................................................................................................................................................
IV – BREVES COMUNICAÇÕES
BACELAR (Bloco/PTN, BA) – Cobrança ao Governo Federal de explicações sobre a não participação do Brasil
no acordo de livre comércio denominado Parceria Transpacífica. ..............................................................................................
DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN, MG – Pela ordem) – Cobrança ao Congresso Nacional e ao Poder
Executivo de elaboração de proposições destinadas à repressão à criminalidade no País. ..............................................
MAJOR OLIMPIO (PDT, SP) – Repúdio ao Governador Geraldo Alckmin pela não concessão de reajuste sa‑
larial a servidores públicos do Estado de São Paulo, especialmente de categorias da área de segurança pública.
Domínio da organização criminosa PCC do sistema carcerário paulista. Incompetência da gestão de Geraldo Al‑
ckmin no combate à criminalidade. .......................................................................................................................................................
CABO SABINO (PR, CE) – Presença no plenário do Deputado Estadual Agenor Neto, do Ceará. Contrarieda‑
de da população brasileira à proposta do Governo Federal de recriação da Contribuição Provisória sobre Movi‑
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF. Apresentação pelo
orador de emendas à Medida Provisória nº 694, de 2015, destinadas à promoção da justiça tributária. ....................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA) – Cobrança a Líderes oposicionistas de posicionamento sobre denúncias contra
o Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha. .............................................................................................................................
POMPEO DE MATTOS (PDT, RS) – Primeira colocação do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul, no ranking de desenvolvimento de Municípios brasileiros com até 50 mil habitantes em pesquisa elabo‑
rada pela revista ISTOÉ e pela empresa Austin Rating. Êxito da gestão do Prefeito Xavier da Silva, do PDT. ...............
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EDUARDO BOLSONARO (Bloco/PSC, SP) – Apelo aos Senadores de aprovação de dispositivo da reforma
política sobre a instituição do voto impresso nas eleições brasileiras. Agradecimento ao povo paraense pela re‑
cepção ao Deputado Jair Bolsonaro em visita à Capital do Estado.............................................................................................
LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP, RS) – Denúncia veiculada pelo telejornal Bom Dia Brasil de descaso do Mi‑
nistério da Saúde na construção de instalações adequadas para acomodação de equipamentos de radioterapia
em Municípios brasileiros...........................................................................................................................................................................
MARCON (PT, RS) – Registro da participação do orador na representação apresentada junto ao Conselho de
Ética da Câmara dos Deputados contra o Deputado Eduardo Cunha por quebra do decoro parlamentar. Anseio
pelo engajamento do DEM, PSDB e PPS na ação...............................................................................................................................
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS) – Defesa da permanência do Deputado Eduardo Cunha na Presidên‑
cia da Casa. Crítica ao PT..............................................................................................................................................................................
MARCON (PT, RS – Pela ordem) – Participação em evento de inauguração de obra no Município de Ijuí, Es‑
tado do Rio Grande do Sul..........................................................................................................................................................................
MOEMA GRAMACHO (PT, BA) – Conveniência da convocação do Deputado Eduardo Cunha pela CPI da PE‑
TROBRAS para prestação de esclarecimentos sobre as denúncias de existência de contas bancárias do Parlamen‑
tar no exterior. ................................................................................................................................................................................................
HENRIQUE FONTANA (PT, RS) – Perda de condições do exercício da Presidência da Casa pelo Deputado Edu‑
ardo Cunha diante de denúncias contra o Parlamentar. ................................................................................................................
V – ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Continuação da votação, em turno único, da Medida Provisória nº 678, de
2015, sobre a instituição do Regime Diferenciado de Contratações Públicas.........................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado da ex‑
pressão “e administração”, constante da redação dada ao inciso VI do art. 1º da Lei nº 12.462, de 2011, pelo art. 1º
do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 678, de 2015. .....................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MOEMA GRAMACHO (PT,
BA), DANIEL COELHO (PSDB, PE), MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB, BA), AFONSO MOTTA (PDT, RS), SILVIO COSTA (Blo‑
co/PSC, PE), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), ROBERTO FREIRE (PPS, SP), JEFFERSON CAMPOS (PSD, SP), MAURO
PEREIRA (Bloco/PMDB, RS), JORGINHO MELLO (PR, SC), RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB, MA), JOVAIR ARANTES
(Bloco/PTB, GO)...............................................................................................................................................................................................
GLAUBER BRAGA (PSOL, RJ – Pela ordem) – Orientação da respectiva bancada. Expectativa de reafirmação,
pelos Líderes do PSDB, do Democratas, do PPS e do Solidariedade, do pedido de afastamento do Deputado Edu‑
ardo Cunha da Presidência da Casa.........................................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCAS VERGILIO (SD, GO),
ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ).............................................................................................................................................................
ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC – Pela ordem) – Complementação de questão de ordem relativa à tramita‑
ção de medida provisória............................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Resposta ao Deputado Esperidião Amin...................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado STEFANO AGUIAR (PSB, MG).............
Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada JANDIRA FEGHALI (PCdoB, RJ).............................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado MORONI TORGAN (DEM, CE)............
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Manutenção do texto........................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado da Emen‑
da nº 61 oferecida à Medida Provisória nº 678, de 2015..................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados DANIEL VILELA (Bloco/
PMDB, GO), EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP, PE), DANIEL VILELA (Bloco/PMDB, GO) AFONSO FLORENCE (PT, BA),
DANIEL COELHO (PSDB, PE), MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB, BA), JORGINHO MELLO (PR, SC), JEFFERSON CAMPOS
(PSD, SP), HERÁCLITO FORTES (PSB, PI), ALBERTO FRAGA (DEM, DF), AFONSO MOTTA (PDT, RS), JANDIRA FEGHALI
(PCdoB, RJ), ALEX MANENTE (PPS, SP), LUCAS VERGILIO (SD, GO), ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ)............................
GLAUBER BRAGA (PSOL, RJ – Pela ordem) – Orientação da respectiva bancada. Cobrança de reafirmação
pelas Lideranças do PSDB, do SD, do PPS e do DEM de nota sobre pedido de afastamento do Deputado Eduardo
Cunha da Presidência da Casa. .................................................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI TORGAN (DEM,
CE), JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE)...................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Rejeição da Emenda nº 61. .............................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado do art.
9º do projeto de lei de conversão apresentado à Medida Provisória nº 678, de 2015. ........................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Bloco/
PP, PE), DANIEL VILELA (Bloco/PMDB, GO), SIBÁ MACHADO (PT, AC), JORGINHO MELLO (PR, SC), MARCOS MONTES
(PSD, MG), HERÁCLITO FORTES (PSB, PI), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), DANIEL COELHO (PSDB, PE), AFONSO
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MOTTA (PDT, RS), LUCAS VERGILIO (SD, GO), WADSON RIBEIRO (PCdoB, MG), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM),
ROBERTO FREIRE (PPS, SP), EVAIR DE MELO (PV, ES), MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB, BA)..................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ e como Líder) – Orientação da respectiva bancada. Representação encaminhada
pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa contra o Presidente
Eduardo Cunha diante de denúncias de uso do mandato para recebimento de vantagem pessoal e por declara‑
ções falsas. Solicitação ao PSDB, ao DEM, ao PSB, ao PPS e ao Solidariedade de reiteração de nota relativa a pedido
de afastamento do Presidente da Casa. Falta de condições políticas do Deputado Eduardo Cunha para exercício
da Presidência da Câmara dos Deputados...........................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA FEGHALI (PCdoB,
RJ), ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ), MORONI TORGAN (DEM, CE). .........................................................................................
SILVIO COSTA (Bloco/PSC, PE – Pela ordem) – Posicionamento pessoal contrário ao destaque. Orientação
da respectiva bancada.................................................................................................................................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado MARCOS MONTES (PSD, MG)...........
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Manutenção do texto........................................................................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), ARNALDO FARIA DE SÁ (Blo‑
co/PTB, SP), HERÁCLITO FORTES (PSB, PI), CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE).......................
Usou da palavra para uma Comunicação de Liderança o Sr. Deputado CELSO RUSSOMANNO (Bloco/
PRB, SP)..............................................................................................................................................................................................................
SILVIO COSTA (Bloco/PSC, PE – Pela ordem) – Inconsistência de pronunciamento do Deputado Celso Russo‑
manno, pela Liderança, em defesa do protesto de título ou da notificação de consumidor em dívida no Município
de sua residência............................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado do art.
10 do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 678, de 2015.................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Bloco/
PP, PE), PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB, GO), SÁGUAS MORAES (PT, MT), DANIEL COELHO (PSDB, PE), CELSO RUSSO‑
MANNO (Bloco/PRB, SP), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR, AL), MARCOS MONTES (PSD, MG), HERÁCLITO FORTES
(PSB, PI), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), AFONSO MOTTA (PDT, RS), AUGUSTO COUTINHO (SD, PE), WADSON
RIBEIRO (PCdoB, MG), ALEX MANENTE (PPS, SP), EVAIR DE MELO (PV, ES)................................................................................
GLAUBER BRAGA (PSOL, RJ – Pela ordem) – Orientação da respectiva bancada. Pedido às Lideranças do PSDB,
do PPS, do Democratas e do Solidariedade de reiteração de nota sobre pedido de afastamento do Presidente da
Casa, Deputado Eduardo Cunha...............................................................................................................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ALESSANDRO MOLON (Rede,
RJ), MORONI TORGAN (DEM, CE), JOSÉ ROCHA (PR, BA)..................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Manutenção do artigo......................................................................................................
HERÁCLITO FORTES (PSB, PI) – Pedido de verificação...........................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deferimento do pedido de verificação.......................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado SILVIO COSTA (Bloco/PSC, PE)................................................................
HERÁCLITO FORTES (PSB, PI – Como Líder) – Crítica à cobrança por Deputados do PSOL de posicionamento
de Líderes partidários sobre afastamento imediato do Deputado Eduardo Cunha da Presidência da Casa. .............
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ROGÉRIO ROSSO (PSD, DF),
ALEX MANENTE (PPS, SP).............................................................................................................................................................................
ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ – Como Líder) – Indicação do orador para a Liderança da Rede Sustenta‑
bilidade e dos Deputados Aliel Machado e Eliziane Gama para a Vice-Liderança. Subscrição, pelo partido, de re‑
presentação contra o Presidente Eduardo Cunha no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Conveniência de
afastamento do Deputado Eduardo Cunha da Presidência da Casa diante de denúncias da existência de contas
bancárias na Suíça de titularidade do Parlamentar. Defesa da democracia pela Rede Sustentabilidade.....................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado BETO SALAME (PROS, PA)..................
CARLOS MARUN (Bloco/PMDB, MS – Pela ordem) – Defesa da presunção da inocência do Presidente da Casa,
Eduardo Cunha, no que se refere à acusação de falta de decoro parlamentar. Apoio à permanência do Parlamen‑
tar no comando da Câmara dos Deputados........................................................................................................................................
JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB, GO – Pela ordem) – Transcurso do 20º aniversário de emancipação político‑
-administrativa do Município de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás...............................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerramento da votação................................................................................................
Manutenção do texto........................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Declaração de prejudicialidade do Destaque nº 21...............................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado do art.
11 do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 678, de 2015.................................................................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM – Pela ordem) – Repúdio à edição, pelo Governo Federal, da Portaria Inter‑
ministerial nº 192, de 2015, que acaba com o defeso, por questões financeiras....................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado MENDONÇA FILHO (DEM, PE)...................

9

116

117
118
118
118
119
119
119
120
120

120
121
121
121
122
122
122
122
122

122
123
123
124
124
124
144
144
144
144

10

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Bloco/
PP, PE), DANIEL VILELA (Bloco/PMDB, GO), VICENTINHO (PT, SP), EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP, PE), DANIEL COE‑
LHO (PSDB, PE), CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR, AL), MARCOS MONTES
(PSD, MG), CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), HERÁCLITO FORTES (PSB, PI), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM),
JANDIRA FEGHALI (PCdoB, RJ), RUBENS BUENO (PPS, PR), EVANDRO GUSSI (PV, SP), JANDIRA FEGHALI (PCdoB,
RJ), RONALDO FONSECA (PROS, DF), AFONSO MOTTA (PDT, RS), LAERCIO OLIVEIRA (SD, SE), EVANDRO GUSSI (PV,
SP), ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ), MORONI TORGAN (DEM, CE), HUGO LEAL (PROS, RJ)............................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Supressão do texto.............................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado do art.
14 do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 678, de 2015.................................................................................
FÁBIO RAMALHO (PV, MG – Pela ordem) – Aviso à bancada mineira sobre reunião com desembargador in‑
tegrante de lista de indicados para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça...................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado RUBENS BUENO (PPS, PR)...........................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Bloco/
PP, PE), DANIEL VILELA (Bloco/PMDB, GO), SIBÁ MACHADO (PT, AC), DANIEL COELHO (PSDB, PE), CARLOS GOMES
(Bloco/PRB, RS)................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado PAULÃO (PT, AL)..............................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados LAERTE BESSA (PR, DF),
FLAVINHO (PSB, SP), JOAQUIM PASSARINHO (PSD, PA), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM), AFONSO MOTTA (PDT,
RS), LAERCIO OLIVEIRA (SD, SE), RONALDO FONSECA (PROS, DF), DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA), RUBENS BUENO
(PPS, PR), DR. SINVAL MALHEIROS (PV, SP), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ), JOVAIR
ARANTES (Bloco/PTB, GO), EDUARDO BOLSONARO (Bloco/PSC, SP), RAUL JUNGMANN (PPS, PE), JOSÉ GUIMARÃES
(PT, CE), ALFREDO KAEFER (PSDB, PR).....................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Manutenção do texto........................................................................................................
Declaração de prejudicialidade dos Destaques nº 8, 12 e 13.............................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação e aprovação da redação final........................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal...................................................................................................................
EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP, PE – Pela ordem) – Cumprimentos ao Deputado Jovair Arantes pela apro‑
vação da matéria............................................................................................................................................................................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR – Pela ordem) – Expectativa de descumprimento de dispositivos da matéria
pelos Prefeitos Municipais..........................................................................................................................................................................
BRUNO ARAÚJO (PSDB, PE – Como Líder) – Descrença da Presidenta Dilma Rousseff na base governista na
Câmara dos Deputados. Expectativa de protocolização na casa de pedido de abertura de processo de impeachment da Chefe do Poder Executivo Federal, de autoria dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Defesa da
prerrogativa do Plenário da Câmara dos Deputados para tomada de decisão quanto à abertura do processo de
impeachment...................................................................................................................................................................................................
JANDIRA FEGHALI (PCdoB, RJ – Como Líder) – Legitimidade de mandado de segurança apresentado ao
Supremo Tribunal Federal em defesa da inconstitucionalidade de rito de tramitação anunciado pelo Presidente
Eduardo Cunha em caso de abertura de processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff...............................
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS – Pela ordem) – Repúdio à interferência do Supremo Tribunal Federal
no Poder Legislativo Federal......................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 680, de 2015, que ins‑
titui o Programa de Proteção ao Emprego e dá outras providências..........................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de votação nominal de requerimento de retirada
de pauta da matéria......................................................................................................................................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA).........
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Blo‑
co/PP, PE), DANIEL VILELA (Bloco/PMDB, GO), SIBÁ MACHADO (PT, AC), ROCHA (PSDB, AC), JOSÉ ROCHA (PR, BA),
CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), EFRAIM FILHO (DEM, PB), AFONSO MOTTA (PDT, RS), DOMINGOS NETO
(PROS, CE), CARMEN ZANOTTO (PPS, SC), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), ORLANDO SILVA (PCdoB, SP), EVANDRO
GUSSI (PV, SP), RAUL JUNGMANN (PPS, PE), CARMEN ZANOTTO (PPS, SC), ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ), JOSÉ
GUIMARÃES (PT, CE), ZÉ SILVA (SD, MG), JOSE STÉDILE (PSB, RS)..................................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Rejeição do requerimento...............................................................................................
PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação de requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 680,
de 2015..............................................................................................................................................................................................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR – Pela ordem) – Sugestão à Presidência de instalação de painéis de sinaliza‑
ção eletrônica nas portas de acesso às Comissões da Casa............................................................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL, SP)...........................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO DA FONTE (Blo‑
co/PP, PE), SERGIO SOUZA (Bloco/PMDB, PR), SIBÁ MACHADO (PT, AC), DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG), CELSO
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RUSSOMANNO (Bloco/PRB, SP), JOSÉ ROCHA (PR, BA), JOAQUIM PASSARINHO (PSD, PA), EFRAIM FILHO (DEM,
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Jandira Paschoal de apresentação de novo pedido de impeachment da Presidenta da República................................
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Estado de Minas Gerais................................................................................................................................................................................
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as chamadas pedaladas fiscais do Governo Federal. .......................................................................................................................
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mento da votação da Medida Provisória nº 680, de 2015...............................................................................................................
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PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Votação e aprovação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória
nº 680, de 2015, adotado pela Comissão Mista, ressalvados os destaques..............................................................................
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lei de conversão, ressalvados os destaques..........................................................................................................................................
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ções presidenciais de 2014. Inconsistência de pedidos de abertura de processo de impeachment da Presidenta
da República. Contestação a pronunciamento do Deputado Rubens Bueno sobre a responsabilidade do Governo
Dilma Rousseff pela crise econômica do País. Decisão do Supremo Tribunal Federal contra o rito de tramitação
anunciado pelo Presidente da Casa de pedidos de impeachment. .............................................................................................
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SEÇÃO I

Ata da 304ª Sessão da Câmara dos Deputados, Não
Deliberativa Solene, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015
Presidência dos Srs.: Raimundo Gomes de Matos, Chico Lopes, Gorete Pereira,
nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
Ata da 304ª (tricentésima quarta) Sessão da Câmara dos Deputados, Não Deliberativa Solene, matutina, da
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015. Às 9h33, o Sr. Raimundo Gomes
de Matos, no exercício da Presidência, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, declarou aberta a
sessão e deu por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente informou que a sessão destinou‑
-se à homenagem ao Dia do Fisioterapeuta; prestou as devidas homenagens; e convidou para compor a Mesa os
Srs. Cássio Fernando Oliveira da Silva, representando a Presidência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional – COFFITO; Sandra Jardeny, representando a Vice-Presidência do Conselho Federal de Fisioterapia;
Geraldo Resende e Gorete Pereira, Deputados Federais; Bruno Alves, Fisioterapeuta; e Tatiana Rodrigues, Diretora
da Federação Nacional de Associações de Prestadores de Serviços de Fisioterapia – FENAFISIO e Presidente da
Associação de Empresas de Prestadores de Serviços de Fisioterapia do Distrito Federal – AEF/DF. O Sr. Presiden‑
te convidou todos a ouvir o Hino Nacional. Após proferir discurso do Sr. Eduardo Cunha, Presidente da Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Srs. Geraldo Resende, pelo PMDB; e Chico Lopes, pelo
PCdoB. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu a Presidência o Sr. Chico Lopes e conce‑
deu a palavra ao Sr. Raimundo Gomes de Matos, pelo PSDB. Reassumiu a Presidência o Sr. Raimundo Gomes de
Matos e concedeu a palavra ao Sr. Cássio Fernando Oliveira da Silva, componente da Mesa. Nos termos do § 2º do
artigo 18 do Regimento Interno, assumiu a Presidência a Sra. Gorete Pereira e concedeu a palavra à Sra. Raquel
Muniz, pelo PSC; e às Sras. e aos Srs. componentes da Mesa, Sandra Jardeny, Bruno Alves e Tatiana Rodrigues.
Reassumiu a Presidência o Sr. Raimundo Gomes de Matos e concedeu a palavra à Sra. Gorete Pereira, autora do
requerimento. Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados Goulart, Luiz Carlos Hauly e Mauro Pereira. O
Sr. Presidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a presença de
todos e, às 10h50, encerrou a sessão. – Hildo Rocha, Presidente – Erika Kokay, Secretário
As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.

Ata da 305ª Sessão da Câmara dos Deputados, Não
Deliberativa Solene, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015
Presidência dos Srs.: Hildo Rocha, Julio Lopes nos termos do
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
Ata da 305ª (tricentésima quinta) Sessão da Câmara dos Deputados, Não Deliberativa Solene, matutina, da
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015. Às 11h17, o Sr. Hildo Rocha, nos
termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, no exercício da Presidência, declarou aberta a sessão e deu
por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente informou que a sessão destinou-se à home‑
nagem ao Bumba meu Boi; prestou as devidas homenagens; e convidou para compor a Mesa a Sra. Erika Kokay
e os Srs. Mauro Pereira, Julio Lopes, Waldir Maranhão e Pedro Fernandes, Deputados Federais; J. Junior, Cantor
e Compositor; e Nina Melo, Deputada Estadual pelo Maranhão. O Sr. Presidente convidou todos a ouvir o Hino
Nacional, interpretado pelo cantor J. Júnior; e a assistir ao vídeo institucional. Assumiu a Presidência o Sr. Julio
Lopes, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno. O Sr. Presidente proferiu discurso do Sr. Eduardo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, e concedeu a palavra ao Sr. Hildo Rocha, autor do requerimento.
Reassumiu a Presidência o Sr. Hildo Rocha e concedeu a palavra aos Srs. Mauro Pereira, pelo PMDB; e Erika Kokay,
pelo PT. Após a apresentação do Bumba meu Boi do Sr. Teodoro, do Distrito Federal, o Sr. Presidente concedeu
a palavra à Sra. Raquel Muniz, pelo PSC; e aos Srs. Heráclito Fortes, pelo PSB; e Pedro Fernandes, pelo PTB. Após
a apresentação da banda do Batalhão da Guarda Presidencial, interpretando a canção “Feira de Mangaio”, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Srs. Waldir Maranhão, pelo PP; e Sarney Filho, pelo PV. Usou da palavra o Sr.
Deputado Roney Nemer. Usou ainda da palavra o Sr. Guará, representante do Bumba meu Boi do Sr. Teodoro, do
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Distrito Federal. Após a apresentação do cantor J. Junior, interpretando a canção “Nordeste Brasileiro”, o Sr. Pre‑
sidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a presença de todos
e, às 12h43, encerrou a sessão. – Heráclito Fortes, Presidente – Heitor Schuch, Secretário
As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.

Ata da 306ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa
Extraordinária, Vespertina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015
Presidência dos Srs.: Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário,
Heráclito Fortes, Heitor Schuch, Ronaldo Nogueira, Lincoln Portela, Miguel Haddad,
nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 12 HORAS E 51 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Eduardo Cunha
Beto Mansur
Alex Canziani
Luiza Erundina
Ricardo Izar
Total de Parlamentares: 109
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
José Priante PMDB PmdbPen
Total de PARÁ 1
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 1
ACRE
Angelim PT
Leo de Brito PT
Sibá Machado PT
Total de ACRE 3
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
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Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
João Castelo PSDB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Sarney Filho PV
Total de MARANHÃO 4
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Gorete Pereira PR
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de CEARÁ 6
PIAUÍ
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Total de PIAUÍ 2
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Luiz Couto PT
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Gonzaga Patriota PSB
Mendonça Filho DEM
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Silvio Costa PSC PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 4
ALAGOAS
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 1
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Afonso Florence PT
Bebeto PSB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Araújo PSD
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Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Moema Gramacho PT
Total de BAHIA 6
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Eros Biondini PTB PpPtbPscPhs
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Monteiro PT
Padre João PT
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 8
ESPÍRITO SANTO
Dr. Jorge Silva PROS
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
Total de ESPÍRITO SANTO 3
RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva PT
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Glauber Braga PSOL
Hugo Leal PROS
Jandira Feghali PCdoB
Luiz Sérgio PT
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Wadih Damous PT
Total de RIO DE JANEIRO 9
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
Ivan Valente PSOL
José Mentor PT
Nilto Tatto PT
Valmir Prascidelli PT
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 12
MATO GROSSO
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 1
DISTRITO FEDERAL
Izalci PSDB
Rogério Rosso PSD
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 3
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MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio PSDB
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Tereza Cristina PSB
Total de MATO GROSSO DO SUL 4
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de PARANÁ 8
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Jorginho Mello PR
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 5
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Maria do Rosário PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Total de RIO GRANDE DO SUL 9

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 109
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. HEITOR SCHUCH, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Passa-se às
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IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Passamos a palavra aos Srs. Parlamentares que queiram dar como lidos seus pronunciamentos.
O primeiro inscrito é o Sr. Deputado Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul, a quem concedo a palavra.
O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados e Depu‑
tadas, na manhã de hoje a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil fez um ato, no aeroporto de
Porto Alegre, em defesa da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tem mais de 70 anos e foi uma con‑
quista de muita luta, garantindo aos trabalhadores brasileiros os direitos trabalhistas, como férias, 13º salário
e repouso remunerado.
Tramita nesta Casa uma emenda ao Programa de Proteção ao Emprego, na Comissão Mista de Orçamen‑
to do Congresso Nacional, e é uma alteração feita à Medida Provisória nº 680.
Essa é uma preocupação dos trabalhadores, porque significa, na interpretação deles, o fim da CLT. Os
trabalhadores brasileiros perderão as suas garantias e ficarão expostos e vulneráveis nas negociações salariais
e em reivindicações sociais.
Diante disso, Sr. Presidente, agregam também ao material distribuído ao Ministério Público do Trabalho,
que emitiu, recentemente, uma nota técnica, declarando que o projeto é inconstitucional e contrário ao inte‑
resse público, na medida em que diminui direitos trabalhistas e institucionaliza o trabalho precarizado.
Quero reiterar, Sr. Presidente, colegas Deputados, que é preciso manter e respeitar a norma jurídica atu‑
al, que considera que a negociação coletiva não pode contrariar ou inviabilizar os direitos já garantidos na CLT
e na Constituição.
O Brasil precisa crescer, aumentar os investimentos na produção, com desenvolvimento tecnológico e
valorização do trabalho, não com especulação financeira, engordando os lucros dos bancos, que estão cada
vez maiores.
Portanto, Sr. Presidente, estamos na defesa do trabalho, da produção, do emprego, da renda e da opor‑
tunidade. Que os trabalhadores brasileiros possam efetivamente participar dessa discussão. Que, efetivamen‑
te, aquilo que já é garantido pela legislação possa ser mantido e se possa fazer, nesta Casa, as mudanças na
legislação e na Constituição, se for o caso, e que efetivamente esse assunto seja partilhado por todos, para o
bem do Brasil e dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã de hoje, 13 de outubro de 2015, a Central dos Trabalha‑
dores e Trabalhadoras do Brasil do Rio Grande do Sul – CTB/RS fez um ato no aeroporto de Porto Alegre em
defesa da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tem mais de 70 anos, foi conquistada com muita luta e
é o que garante os direitos trabalhistas no Brasil com férias, 13º salário, repouso remunerado.
Uma emenda ao Programa de Proteção ao Emprego – PPE está tramitando na Comissão Mista do Con‑
gresso Nacional. É uma alteração do PPE feita à MP 680/15, segundo a qual acordos feitos por sindicatos po‑
dem ficar acima da lei, o que na prática anularia a CLT sempre que houvesse uma negociação. Atualmente, o
assunto vem sendo discutido como prevalência do negociado sobre o legislado.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB denuncia que a aprovação dessa emenda
no PPE significa o fim da CLT. Os trabalhadores brasileiros perderão as suas garantias e ficarão expostos e vul‑
neráveis nas negociações salariais e em reivindicações sociais.
O Ministério Público do Trabalho – MPT emitiu, recentemente, uma nota técnica declarando que o projeto
é inconstitucional e contrário ao interesse público, na medida em que diminui direitos trabalhistas, precariza
as relações de trabalho e institucionaliza o trabalho precarizado.
É preciso manter e respeitar a norma jurídica atual que considera que a negociação coletiva não pode
contrariar ou inviabilizar os direitos já garantidos na CLT e na Constituição.
O Brasil precisa crescer, aumentar os investimentos na produção, com desenvolvimento tecnológico e
valorização do trabalho não com especulação e engordando os lucros dos bancos.
Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação nos órgãos de
comunicação desta Casa, em especial em A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Convido o Deputado Heitor Schuch para assumir a presidência
dos trabalhos.
O Sr. Heráclito Fortes, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Heitor Schuch, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Em continuidade aos trabalhos desta sessão, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Sem revisão do orador.) – Srs. Parlamentares, o meu Estado está vi‑
vendo a febre das privatizações. Pelo menos é isso o que se noticia. É privatização para tudo. Se não bastasse
o imbróglio em que meteram a AGESPISA – Águas e Esgotos do Piauí S.A., agora estão com umas inovações
curiosas.
Imaginem os senhores que o Governador está anunciando que vai privatizar a segurança pública, criar
delegacias terceirizadas! Eu quero ser bem humilde aqui, mas quero ser sincero. Pode ser que não seja exata‑
mente isso o que o Governador queira e que, talvez, nem ele próprio saiba.
Ocorre que dão entrevistas em nome do Governo sobre essa matéria, que é um descalabro, Sr. Presi‑
dente. Imagine V.Exa. privatizar o delegado de polícia! Ele tem uma carreira, preparou-se para aquilo e, se não
está cumprindo o seu papel da melhor maneira, há um caminho: curso de especialização, treinamento. Nun‑
ca, jamais, afastá-lo desse cargo, até porque, pelo que consta, é uma maneira de politizar a segurança pública
do Piauí e voltar àquele período em que o Coronel Fulano indicava o delegado, que perseguia os eleitores de
Sicrano. Essa nunca foi a bandeira do PT. Será que nesse declínio, num ato de desespero, eles irão apelar para
essa pior solução?
Quero dizer aos senhores que as minhas informações não são profundas. Estou falando aqui com base
nos noticiários da imprensa do Piauí. Estou confiando na isenção do jornalismo piauiense. Quem tiver melho‑
res esclarecimentos sobre a matéria, estou aberto a ouvir.
Eu gostaria de ouvir também a opinião dos que fazem a segurança pública no Piauí e até, quem sabe,
convidá-los para um debate, uma troca de ideias aqui em Brasília. Não é possível, a toque de caixa, tomar uma
medida dessa natureza, prejudicando a carreira. Conheço muito pouco os delegados do Piauí – esse não é o
meu forte –, mas quero me juntar a eles na defesa de um direito adquirido e na proteção da carreira que eles
escolheram e abraçaram.
Dessa maneira, faço aqui este discurso de alerta. Não é uma posição definitiva, mas é uma curiosidade.
Eu gostaria que fosse esclarecido o que realmente se quer e o que está por trás de tudo isso. Se amanhã ficar
demonstrado que não é bem isso, eu venho aqui, corrijo, parabenizo ou critico. Agora, esse pânico eu ouvi de
funcionários da carreira. Já basta o que se está fazendo na AGESPISA, que perdeu completamente a capacida‑
de de gestão. Começam a botar a culpa em A, B ou C e não querem se lembrar de que governaram o Piauí por
8 anos, num passado bem recente.
Meus amigos piauienses, faço este pronunciamento com a responsabilidade de representante do povo
da minha terra, esperando que se inicie um debate positivo e produtivo, para que as coisas sejam esclarecidas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Muito obrigado, Deputado Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Hélio
Leite, do DEM do Pará.
O SR. HÉLIO LEITE (DEM-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero iniciar
dizendo que, no domingo passado, em Belém do Pará, capital do nosso Estado, aconteceu a festa dos paraen‑
ses, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.
A este Círio estiveram presentes 2 milhões de fiéis, em diversas romarias, como a Ciclo Romaria e a Ro‑
maria Fluvial. Diversos segmentos da sociedade paraense estiveram lá, além de turistas de todas as partes do
Brasil e do mundo.
O Círio tem sido cada vez maior, muito mais organizado, muito mais pujante. Há, acima de tudo, um sen‑
timento de fé muito grande do povo do Estado do Pará.
Com certeza, Sr. Presidente, essa é uma das maiores festas não só do Brasil, mas do mundo, porque reúne
2 mil romeiros, que acompanham o Círio na corda, expressando o seu sentimento. As casas têm a imagem de
Nossa Senhora de Nazaré, e as pessoas seguem contritas, buscando aquilo que é fundamental: agradecer a Deus,
encontrar a expressão maior da fé e, acima de tudo, deixar o seu sentimento de amor, de que precisamos tanto.
Digo isso porque este País precisa, cada vez mais, do sentimento de amor, do sentimento de visão da‑
quilo que podemos fazer.
Quero também registrar, Sr. Presidente, que, para nossa tristeza, está começando um caos no País, com
as BRs sendo prejudicadas, sendo bloqueadas pela população, porque não conseguem ter a vazão necessária.
Para minha grande tristeza, a BR-230, que liga Marabá a Novo Repartimento, foi bloqueada pelos mo‑
radores, bloqueada pelos produtores, bloqueada por aqueles que sabem da importância desta BR. O mesmo
acontece com a BR-422, que liga Tucuruí a Novo Repartimento.
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Quero deixar registrada, Sr. Presidente, esta minha tristeza ao perceber o estado de abandono dessas BRs
que são tão importantes para o escoamento da produção e, acima de tudo, para o transporte tanto de alunos
como daqueles que precisam se locomover por essas grandes rodovias.
Deixo aqui registrada a minha tristeza e o meu descontentamento para que nós possamos buscar, atra‑
vés desta Casa, que é a voz do povo do Brasil, aquilo que é fundamental, que é a compreensão do Ministério
dos Transportes e alguma solução por parte do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor‑
tes – para essas rodovias.
Não são só essas BRs que precisam de atenção, não. Também estão precisando de atenção outras BRs
importantes. Eu acabei de conversar com as pessoas que moram no sul do Pará, e a BR-158, Sr. Presidente, tam‑
bém precisa de uma atenção especial.
O Deputado Zé Geraldo, que também representa o Estado do Pará, conhece essa região e tem lutado
muito por ela, sabe do que estou dizendo. Na BR-155 e na BR-158, se não houver uma ação urgente do Governo
Federal, quando chegar o inverno, não vão ter tráfego. Duas pinguelas foram queimadas, e é preciso que haja
um plano emergencial para a construção de pontes definitivas para essas grandes rodovias.
Nós não podemos deixar os moradores daquela região terem seus caminhões quebrados ou passarem
horas a mais, que poderiam ser a menos, nesse percurso.
Nós estamos preocupados com o quê? Se não houver uma ação emergencial do DNIT, do Ministério dos
Transportes, quando chegar o inverno à região norte do Pará, automaticamente a carga, a produção não vai
ser escoada. E isso, Sr. Presidente, vai causar um grande transtorno à região, um grande transtorno à produção.
Eu quero me somar aos Deputados do Estado do Pará para que nós possamos fazer uma comissão a fim
de irmos ao Ministério dos Transportes e ao DNIT buscar uma solução para essa questão que está dominando,
para o mal, a região e as BRs do Estado do Pará. Sabemos que o Governo Federal está com poucos recursos,
mas é preciso haver uma solução urgente para o povo que depende da BR-155, da BR-158, da BR-230 e da BR422 no Estado do Pará.
Sr. Presidente, quero ainda dizer o que aconteceu, e eu denunciei da tribuna na semana passada. Um
navio afundou no Porto de Barcarena, e 4.980 bois morreram afogados. Agora, há um transtorno muito gran‑
de naquela cidade porque os bois estão na Baía do Guajará. São 200, 300, 400 bois mortos, que estão incomo‑
dando ribeirinhos, estão incomodando a população do Pará e estão causando um transtorno muito grande
àquele Estado.
É preciso uma ação por parte do Governo do Estado e do Governo Federal para que nós possamos buscar
uma solução para o que está acontecendo. Há uma podridão muito grande, que está incomodando os ribeiri‑
nhos, incomodando os pescadores, incomodando todos aqueles que fazem parte daquela região.
Deixo registrada a minha insatisfação e, acima de tudo, a minha preocupação no sentido de buscar uma
solução para amenizar o sofrimento das pessoas que moram naquela região do Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Muito obrigado, Deputado Hélio Leite.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta tribuna pedir providências urgentes
para a tragédia ambiental em que se encontra o Município de Barcarena após um navio ter afundado na Vila
do Conde com mais de 5 mil cabeças de bois. Uma semana após o incidente, nada de concreto foi feito pelas
autoridades competentes.
É necessária uma ação emergencial do Governo do Estado e do Governo Federal para solucionar a situ‑
ação, que, além de atingir a população da área, causa um enorme dano ambiental ao Município. A população,
que não aguenta mais o mau cheiro, protesta e pede providências urgentes.
No último domingo a situação se agravou: a barreira de contenção colocada após o naufrágio rompeu‑
-se, e os bois mortos se espalharam pela praia, gerando um odor insuportável. Enquanto isso, os moradores
ficam desamparados diante da indefinição de quem é ou quem são os responsáveis por solucionar os proble‑
mas causados por essa tragédia.
Os danos vão muito além dos problemas causados aos moradores em função do desconforto com o mau
cheiro. As pessoas que têm condições já deixaram a Vila do Conde, o comércio local está fechado, pescadores
e ambulantes estão impossibilitados de trabalhar. Comerciantes da beira da praia também fecharam as portas.
De acordo com informações dos moradores repassadas ao Portal G1, as praias estão interditadas, e as manchas
de óleo atingem mais de 3 quilômetros.
Diante dessa situação, a pergunta que não quer calar é: quem será responsabilizado pelo dano ambiental?
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Sr. Presidente, é inadmissível que não haja um plano emergencial para acidentes dessa natureza em um
porto do patamar de Conde. Não podemos nos conformar com uma situação dessas. Por isso solicito dos ór‑
gãos competentes uma solução imediata para que a vida dos moradores de Barcarena possa voltar ao normal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Para falar nos próximos 3 minutos, tem a palavra o Deputado Zé Geraldo.
Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, tem a palavra o Deputado Deley.
O SR. DELEY – Eu falo depois.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Eu peço a V.Exas. que se inscrevam, para se manter a ordem, por‑
que já há um grupo maior inscrito.
As manifestações serão de 3 minutos.
Deputado Deley, V.Exa. é o próximo. a palavra é sua.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, há mais Deputados inscritos?
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Há mais quatro Deputados inscritos aqui em plenário.
O SR. DELEY – Então, eu falo por 1 minuto, depois do Deputado Zé Geraldo.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra a V.Exa., Deputado Deley. Depois, seguimos a ordem.
O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, quero me solidarizar
com os bancários que estão em greve.
Nós vivemos uma crise econômica, mas se há um segmento que realmente não pode reclamar da crise
é o segmento dos banqueiros. Então, deixo aqui o meu registro de que eles realmente cheguem a um acordo
com os bancários no Brasil.
Quero também fazer um registro a respeito da nossa cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. De
acordo com a revista ISTOÉ, Volta Redonda ficou como 24ª colocada na relação das melhores cidades deste País.
Então, quero parabenizar o Prefeito Antônio Francisco Neto e toda a sua equipe. Sabemos as dificuldades que
vivem hoje os Municípios. Realmente, para uma cidade de 300 mil habitantes alcançar uma colocação desse
nível é necessário o trabalho de toda uma equipe que tem, acima de tudo, responsabilidade com a sociedade.
Para finalizar, abusando um pouco da generosidade do Deputado Zé Geraldo, quero dizer, Sr. Presiden‑
te, que amanhã teremos uma reunião no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
Volta Redonda é uma das cidades mais poluídas do Brasil, já que o Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente
da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, não quer cuidar da manutenção dos equipamentos da empresa.
Agora, ele quer tomar conta do que restou da Mata Atlântica, como é o caso da Floresta da Cicuta, fundamen‑
tal para a questão ambiental da nossa cidade.
Amanhã vamos ter reunião com o pessoal do ICMBio, juntamente com representantes da sociedade civil
daquela cidade. Esperamos realmente ter sucesso.
Obrigado.
Peço desculpas ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Obrigado, Deputado Deley.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi nesta
manhã, em meu gabinete, quatro Vereadores do Município de Xinguara: Adair Marinho, Amarildo Paulino, Cição
e Nenem Mototaxi. Eles vieram à procura da bancada federal do Pará, da qual esperam emendas relacionadas
à trafegabilidade rural naquele Município, que tem muitos assentamentos de reforma agrária.
Sr. Presidente, o meu pronunciamento diz respeito ao que está acontecendo na BR-230 no Município de
Novo Repartimento. A população está revoltada com a demora do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI em licenciarem um trecho da estrada que há
5 anos está sendo trabalhado.
Primeiro, aguardava-se a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA. Ninguém falava em
licença indígena. A licença do IBAMA foi dada, uma empresa havia sido contratada e o asfaltamento, iniciado.
Começou a haver atraso na obra, porque não havia licença indígena para o trecho entre Itupiranga e Novo Repar‑
timento, área do povo parakanã. O DNIT joga a responsabilidade para a FUNAI, que a joga de volta para o DNIT.
A verdade é que a empresa contratada atuou por 3 anos, asfaltou um trecho e restam ainda uns 30 qui‑
lômetros a serem asfaltados. A empresa que está fazendo o asfaltamento de Itupiranga a Novo Repartimento
não tem mais trecho licenciado. Até já levantou a britadeira, parou as máquinas, porque só no próximo perío‑
do de sol poderá trabalhar, a partir de julho de 2016. Somam-se a isso, é claro, cortes nos orçamentos. Mas, se
houvesse a licença, ela poderia avançar um pouco mais.
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O povo, revoltado, fechou a rodovia desde sábado à noite – segundo informações, foram mais de mil
pessoas. Imaginem o transtorno! Todos os carros que levam materiais para a Usina de Belo Monte estão sendo
parados. Esses não passam de jeito nenhum!
Por que essa revolta? Porque está praticamente pronto o licenciamento para a entrada em operação da
maior usina hidrelétrica do Brasil, para começar a produzir energia, e o Governo não foi capaz de licenciar esse
trecho da rodovia. Para aquele povo, a causa disso é a incompetência, o descaso, a lerdeza. Eu concordo com eles.
Eu já tive umas 20 reuniões com a FUNAI, o DNIT, o Ministério dos Transportes, a coordenação do Pro‑
grama de Aceleração do Crescimento –PAC, no Ministério do Planejamento. Só este ano já foram duas! Há o
compromisso de o licenciamento acontecer até o final do ano.
Eu proponho que na quinta-feira uma comissão venha, para que o Governo possa dar garantia de que
até o final do ano essa licença sairá, a fim de ano termos esse trecho de rodovia concluído no próximo.
Na estrada que liga Marabá a Altamira, 500 quilômetros de rodovia estão sendo asfaltados.
É claro que o Governo merece os parabéns, porque naquela rodovia há 40 anos havia atoleiros. Nem
das pontes de madeira se cuidava! Depois que a rodovia entrou no PAC, depois que as empresas foram contra‑
tadas, depois que o IBAMA deu a sua licença, é inadmissível que a FUNAI e o DNIT não contratem os serviços
acordados nas audiências públicas realizadas nas aldeias indígenas daquela região, para que as obras possam
acontecer, como estão acontecendo outras grandes obras. É o caso de Belo Monte.
Eu fico muito preocupado. Muita gente acaba sofrendo com esses fechamentos de rodovias. Mas essa é
uma manifestação popular, uma manifestação suprapartidária. É claro que existem aqueles que se aproveitam
do clima para colocar lenha na fogueira, falar mal do Governo da Presidenta Dilma. Na verdade, o Governo fa‑
lhou muito – o DNIT, a FUNAI e o Ministério dos Transportes – ao não ter licenciado a obra há 3 anos. Já pode‑
ríamos ter concluído o asfaltamento do trecho entre Marabá e Novo Repartimento.
Na quinta-feira, uma delegação virá a Brasília. Quero convidar os Deputados da bancada do Pará a par‑
ticiparem, para que possamos pactuar com a FUNAI e o DNIT, a fim de que até o final deste ano tenhamos a
licença desse trecho.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Muito obrigado, Deputado Zé Geraldo.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy, do PPS do Pará.
O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pessoas
que nos assistem pelos veículos de comunicação da Casa, eu queria me associar ao que já disseram o Deputa‑
do Hélio Leite e outros Deputados com relação aos problemas do Estado do Pará.
Eu estive ontem, rapidamente, no Município de Barcarena, em Vila do Conde, Deputado Hélio Leite, e
realmente a situação é trágica!
No último dia 6, houve o naufrágio de uma embarcação com aproximadamente 5 mil bois vivos, que
submergiram afogados na maior matança de vida animal ocorrida no Brasil em todos os tempos. Foi esse de‑
sastre ocorrido em Barcarena.
Cinco mil bois naufragaram, cerca de 400 conseguiram sair, os outros ficaram represados. Imaginem a
cena – nós temos aqui e vamos depois divulgar para a imprensa –: os bois esperando 6 horas de maré enchen‑
te, confinados que nem sardinha em lata, sem poder se mover, indo a fundo e vendo a morte chegar paulati‑
namente até o afogamento total deles. Foram 4.892 vidas. Algumas escaparam, foram para a margem e foram
abatidas pela população faminta, necessitada.
E ontem, segunda-feira, o dique que represava esses animais próximo da embarcação estourou, e os ca‑
dáveres desses animais estão aportando nas praias de Vila do Conde. Milhares de carcaças de bois em estado
de putrefação estão produzindo a maior quantidade de bactérias já vistas no acidente. E lamentavelmente a
Prefeitura – eu tenho criticado muito a Prefeitura aqui – está praticamente sozinha.
A CDP – Companhia Docas do Pará, que é o órgão responsável por isso, até agora não tomou uma úni‑
ca providência para minimizar os danos. A população está saindo de lá desesperada, sem ter para onde ir, à
procura de parentes em Belém, em Abaetetuba e em outros lugares das redondezas. Eles estão desesperados
sem saber o que fazer.
Há um problema de saúde pública! As pessoas não têm água para tomar, porque boa parte daquela
população toma água in natura, vinda do rio, e agora esse rio está absolutamente contaminado. As cadeias
produtivas da população ribeirinha, como o pescado, o camarão e a cultura do açaí, estão completamente
comprometidas. É essa a situação.
A CPI dos Maus-Tratos de Animais, junto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus‑
tentável, estará na próxima sexta-feira, às 9 horas, no salão paroquial da Igreja São João Batista. Estamos aqui
convidando todos os moradores de Barcarena e Deputados Federais para que estejam ali presentes, a fim de
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que nós possamos tomar providências acerca desse desastre, que está incomodando a população de Barcare‑
na e que vitimou quase 5 mil animais naquele Município.
Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. autorizasse o registro deste nosso pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e nos veículos de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Será deferido, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Tem a palavra o Deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná.
O SR. SANDRO ALEX (PPS-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores que nos acompanham de todo o País, na última semana fiz, na CPI dos Crimes Cibernéticos, a de‑
núncia de que a publicidade financia crimes na Internet, a propaganda financia sites com conteúdos ilícitos,
com o agravante de contar com o patrocínio institucional do Governo Federal.
Além das grandes empresas do Brasil e suas marcas, o Governo Federal também autorizou, pagou para
ver marcas de programas e instituições governamentais patrocinarem conteúdos ilícitos.
Cerca de 50 sites ilícitos no Brasil, em 6 meses, tiveram uma audiência de 1 bilhão de visualizações. Como
o critério para a propaganda na Internet é apenas a audiência, e não o conteúdo, os grandes anunciantes e o
Governo Federal, além de anunciarem nos veículos tradicionais, anunciaram em sites de conteúdo ilícito.
Fizemos a denúncia, e agora iniciamos um processo de investigação. Pedimos ao Ministério Público e à
Polícia Federal a investigação e a prisão dos donos desses sites. Fizemos também a requisição de todas as in‑
formações referentes a gastos com publicidade na Internet nos últimos 4 anos, por parte do Governo Federal.
Trabalhamos na formulação de um termo de ajustamento de conduta, para que, além da audiência, leve-se
em consideração o conteúdo.
Não se pode anunciar em sites ilícitos. Por exemplo, sites que disponibilizam pela Internet filmes nacio‑
nais, como Vai que cola e o filme com Regina Casé indicado ao Oscar, tiveram o patrocínio do projeto Pátria
Educadora, e sites com conteúdos pornográficos tiveram o patrocínio do Programa Mais Médicos. Além de se
dar, através de marcas do Governo e de grandes anunciantes, credibilidade aos sites ilícitos, está-se também
financiando o crime, e quem financia o crime é com ele solidário.
Por isso, na CPI, nós vamos formular um termo de ajuste de conduta, para que possamos mudar, daqui
para frente, a forma como se faz propaganda na Internet neste País, para que não se financie mais o crime. Nós
vamos mudar esse critério.
Por fim, eu quero agradecer à Presidente, ao Relator e aos demais componentes da CPI, na qual eu sou
o Sub-Relator da área que trata de crimes financeiros, publicidade e também comércio eletrônico.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir que o meu
pronunciamento seja registrado e divulgado nos meios de comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Com certeza, Deputado Zé Geraldo, seu pedido será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os que nos acompanham pelos veículos de comunicação
da Casa, quero aqui me solidarizar com a população do oeste do Pará, principalmente com os moradores de
Novo Repartimento, Pacajá e Tucuruí, pela manifestação justa pelo início das obras de trechos remanescentes
da Rodovia Transamazônica e melhorias da trafegabilidade da BR-422, manifestação esta que conta com um
bloqueio da rodovia no trecho entre os Municípios de Novo Repartimento e Pacajá.
Desde sábado passado, dia 10 de outubro, centenas de moradores desses três Municípios bloquearam
a Rodovia Transamazônica, BR-230, cobrando melhorias no trecho que liga Novo Repartimento a Marabá e a
Tucuruí pela BR-422. Troncos de árvores e pedras retiradas de um barranco foram usados para bloquear a es‑
trada em dois trechos.
A pauta de reivindicação, mais detalhadamente, consta de quatro itens. Primeiro, a liberação do licen‑
ciamento, a cargo da FUNAI, do trecho compreendido no Município de Novo Repartimento, 20 quilômetros
antes e 20 quilômetros depois da Terra Indígena Parakanã, trecho este que vai do km 232 ao 310, e do trecho
entre os quilômetros 728 e 851, entre Medicilândia e Rurópolis.
Segundo, continuidade do trabalho da empresa Tamasa no asfaltamento da BR-230 dentro do Município
de Novo Repartimento, que pode ter parte de suas obras paralisadas por cortes no Orçamento.
Terceiro, inclusão da BR-422 no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o início de novo licen‑
ciamento da rodovia por parte do IBAMA, já que o antigo licenciamento já caducou.
E, finalmente, quarto, licitação e construção de todas as pontes de madeiras compreendidas no trecho
da BR-230, que vai de Marabá a Anapu. Essas pontes estão em condições precárias, algumas ainda são improvi‑
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sadas com troncos de madeira. A ponte sobre o Rio Aratau, em Pacajá, que desabou em agosto de 2014, ainda
não foi reconstruída. Os motoristas utilizam um desvio criado próximo à ponte.
De todos esses itens, o primeiro deles – aquele que trata da liberação do licenciamento dos dois trechos
da BR-230 pela FUNAI – é o que mais tem causado dor de cabeça àqueles que necessitam das obras da rodo‑
via totalmente concluídas.
A decisão da FUNAI em manter esses dois trechos contingenciados se baseia nas condicionantes que se
referem às terras dos parakanãs e araras. Muito embora legítima à época, penso que não deveria ter abrangi‑
do um trecho tão grande.
Além disso, esses impedimentos já se arrastam há bastante tempo, e os órgãos licenciadores e o DNIT
têm o dever de apresentar já uma saída para esse impasse. O que não pode é a população da região continuar
sofrendo por uma questão eminentemente técnica, cuja solução só depende dos órgãos do Governo.
Em 2010, o Presidente Lula esteve em Altamira e em Marabá. O Ministro dos Transportes também foi a
Altamira e assinou a licença da instalação das obras. Elas foram instaladas, mas não aconteceram a contento,
por conta dos impedimentos desses trechos, o que deixa a população cada vez mais revoltada.
Somos favoráveis aos acordos com as condicionantes com as comunidades indígenas, que precisam ser
resolvidos em tempo hábil. Não podemos esperar por uma década para que esses problemas sejam resolvidos.
Todos esses problemas estão dentro da nossa governabilidade. Não depende nem de particulares, nem
dos Municípios, nem do Estado. Depende somente dos órgãos federais. Então por que não se resolve?
Somente neste ano, duas caravanas do oeste do Pará estiveram em Brasília se reunindo com os órgãos
responsáveis para a solução desses entraves que tanto penalizam a população da região. Algumas coisas têm
andado, mas no que se refere ao licenciamento desses dois trechos a coisa não anda, não se resolve.
Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, novamente representantes da região estarão aqui em Brasília
buscando uma solução dos órgãos federais para o problema. Esperamos que esta seja a última. Não podemos
mais esperar.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Tem a palavra o Deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul,
por 3 minutos.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Heitor Schuch, Srs. Deputa‑
dos, quero dar meu discurso como lido e solicitar a sua divulgação nos meios de comunicação desta Câmara.
Eu quero me solidarizar com o povo gaúcho pelas enchentes no Rio Grande do Sul, onde 56 cidades já
foram atingidas, foi decretado estado de emergência, mais de 44 mil pessoas foram atingidas e 8 mil pessoas
estão abrigadas fora de suas casas, em abrigos públicos ou em ginásios.
A Capital do nosso Estado, Porto Alegre, há mais de 48 anos não via uma enchente igual a essa. O Rio
Guaíba, ontem, chegou ao limite de 2,93 metros. Por pouco a água não chegou ao centro de Porto Alegre e
também ao centro do Estado, na região de Santa Maria.
Várias cidades estão inundadas, com pessoas desabrigadas. Na Região Metropolitana, cidades como Ca‑
noas, Esteio, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Charque‑
adas estão sendo atingidas por essas enchentes. Por incrível que pareça, o que se vê pela frente é mais chuva
ainda, com mais pessoas, com mais famílias sendo atingidas.
Quero prestar a minha solidariedade, com certeza, tanto aos governantes municipais quanto ao Go‑
vernador do Estado. Como gaúcho, também quero parabenizar o Ministro da Integração e agradecer-lhe por,
ontem ou anteontem, ter-se colocado à disposição do Governo Sartori e do povo gaúcho. O Ministro Gilberto
colocou o Ministério da Integração Nacional e a Defesa Civil à disposição para socorrer o povo gaúcho. Acho
que este é o momento da solidariedade fraterna não só das pessoas, que estão sendo solidárias e ajudando,
mas também dos governos. E o Governo da Presidente Dilma, junto com o Ministro da Integração Nacional, já
se colocou à disposição para ajudar a população gaúcha.
Sr. Presidente, eu estive sexta-feira no Município de Esmeralda do Sul, junto com a Secretária-Executiva
do MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário e com o Vice-Presidente do INCRA, o companheiro Leonar‑
do, entregando a mais de cem famílias uma área de terra que o Governo comprou para fazer assentamento.
Meus parabéns ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ao Movimento dos Atingidos por
Barragens e ao Governo da Presidente Dilma pela entrega dessa terra a essas famílias.
Gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Seu pedido está deferido, Deputado Marcon.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, o Rio Grande do Sul volta a viver o
drama das enchentes.
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Quero, hoje, solidarizar-me com o povo gaúcho. Já consta, no Rio Grande do Sul, segundo dados da
Defesa Civil do Estado, um total de 56 cidades atingidas por enchentes devido às fortes chuvas que caem na
região desde o início da semana anterior, sem parar.
De acordo com a Defesa Civil, mais de 44 mil pessoas já foram afetadas. Quase 8 mil tiveram que deixar
suas casas. Pouco mais de 4 mil estão desalojadas e foram para casas de amigos ou familiares e quase 4 mil
estão em abrigos públicos.
Nove Municípios decretaram emergência. São eles: Campestre da Serra, Sobradinho, Itaara, Silveira Mar‑
tins, Ibarama, Nova Esperança do Sul, Miraguaí, Dom Feliciano, São José do Norte, São Jerônimo e São Gabriel.
Outros mais estão decretando nas próximas horas.
Situação delicada pelas enxurradas vivem também a Região Metropolitana: Canoas, Esteio, Nova Santa
Rita e Eldorado do Sul; o Vale dos Sinos: Novo Hamburgo e São Leopoldo; o Vale do Caí: Montenegro e São Se‑
bastião do Caí; e Região Carbonífera: Charqueadas.
A situação é de atenção em Porto Alegre por causa da cheia do Guaíba, que está em 2,93 metros acima
do normal. A chuva que desabou sobre o Rio Grande do Sul nos últimos dias, provocando estragos e trans‑
tornando a vida de milhares de pessoas, fez Porto Alegre reviver um drama que não se repetia havia 48 anos.
O Ministério da Integração Nacional, por intermédio do seu Ministro Gilberto Occhi, já garantiu apoio
financeiro às cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul.
Quero me colocar à disposição dessas comunidades, pois precisamos agora nos mobilizar de forma co‑
letiva para o mais rápido possível ajudarmos essas famílias atingidas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, o primeiro assentamento federal de
2015 é criado em Esmeralda, no Rio Grande do Sul. A conquista da terra para plantar, viver e produzir alimentos
tornou – se realidade para 143 famílias gaúchas acampadas do MST e do Movimento dos Atingidos por Barragens.
Sendo assim, foi com esse objetivo que participamos na última sexta‑feira, 9 de outubro, da inaugura‑
ção do assentamento Dom Orlando Dotti, em Esmeralda, com a participação da Secretária-Executiva do MDA,
Maria Fernanda Ramos, e do Vice-Presidente do INCRA, Leonardo Góes.
O INCRA fez a entrega da Fazenda São Clemente, com 2.045 hectares, aos acampados. Esse é o primeiro
assentamento federal criado neste ano no Estado. Hoje avançamos mais um passo na luta pela reforma agrária!
Parabéns ao MDA, ao INCRA e, principalmente, à Presidenta Dilma por essa grande conquista para a re‑
forma agrária no Rio Grande do Sul.
É isso, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Para uma comunicação breve de 1 minuto, concedo a palavra ao
Deputado Misael Varella.
O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Gostaria de registrar a ilustre presença, neste plenário, de uma importante liderança política da cidade
mineira de Tombos, a professora e Vereadora Luciene Teixeira de Moraes, a Russa, e de sua irmã, a Sra. Apare‑
cida Teixeira de Moraes.
Aproveito a oportunidade para parabenizá-la pela brilhante atuação a serviço da população tombense,
ao longo de seus três mandatos na Câmara Municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Agora, passamos ao período das breves comunicações desta ses‑
são. Eu estou inscrito, mas vou passar adiante.
Concedo a palavra ao Deputado Sandro Alex.
O SR. SANDRO ALEX (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, na última sexta-feira, nós fizemos a entrega, em Ponta Grossa, de um equipamento contra incêndio em
aeródromo. Um caminhão, avaliado em 1 milhão e 600 mil reais, adquirido através da Secretaria de Aviação
Civil, foi entregue àquela cidade, que trabalha para colocar em pleno funcionamento o seu aeroporto, com
voos regulares diários.
Ponta Grossa é uma cidade em expansão, em crescimento e desenvolvimento econômico e industrial,
agroindustrial também, que terá nos próximos dias o pleno funcionamento do seu aeroporto. A Prefeitura tem
feito a sua parte, com a iluminação e o balizamento noturno da pista – que, aliás, já vem salvando vidas através
da UTI aérea –, com a reforma para ampliação do terminal de passageiros, com a aquisição de equipamentos.
Era importantíssima a obtenção do equipamento que a Secretaria de Aviação Civil enviou à cidade.
Portanto, eu quero fazer aqui o registro da gratidão, em nome da cidade de Ponta Grossa, à Secretaria
de Aviação Civil, ao nosso Ministro Moreira Franco, enfim, a toda a sua equipe.
Nós continuamos o trabalho pela melhoria do aeroporto e estamos trabalhando também no plano de
expansão para os aeroportos regionais. Já foi aprovada a construção do novo terminal, que vai expandir ainda
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mais o transporte de cargas, além de aumentar o número de pousos de aeronaves em Ponta Grossa. O inves‑
timento de cerca de 50 milhões de reais já foi autorizado, e está em fase de liberação a licitação do nosso sítio
aeroportuário, que obedece às regras ambientais.
Toda essa região importante, central do Paraná, não só a cidade de Ponta Grossa, necessita desse aeró‑
dromo em funcionamento para voos comerciais. Já temos a disponibilidade de uma empresa que vai operar
com três voos diários para o Estado de São Paulo, fazendo com que a conexão em hub possa acontecer tam‑
bém para outros Estados do País.
Finalmente, Sr. Presidente, presto a minha solidariedade à população de Ipiranga, que sofreu na última
semana com a intempérie. Houve chuva forte e granizo, o que acabou prejudicando milhares de pessoas. Re‑
gistramos a nossa solidariedade e ressaltamos o nosso trabalho, no Governo Federal, para o envio de recursos
a Ipiranga, esse importante Município do Estado do Paraná.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Muito obrigado, Deputado Sandro Alex.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Nogueira, pelos próxi‑
mos 3 minutos.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, eu quero usar meu tempo nesta tribuna para fazer uma homenagem póstuma a dois carazinhenses muito
queridos da comunidade que faleceram na segunda-feira dia 12 de outubro de 2015.
Um deles é o Sr. Nilvo Vieira Sarmento. Mais conhecido pela comunidade como Castelinho, ele foi um
dos maiores comunicadores de rádio, principalmente no que diz respeito à música sertaneja, do Sul do País.
O carisma, a forma espontânea de se comunicar com o público, fez com que Castelinho se tornasse um dos
comunicadores mais queridos e mais populares de todo o sul do Rio Grande do Sul.
Até onde as ondas da Rádio Gazeta AM 670 alcançavam, abrangendo mais de 60 Municípios daquela re‑
gião, na primeira hora da madrugada, Castelinho sempre estava presente nos lares. Duas gerações, a que pas‑
sou e a que entra, sentiram muito a perda de Castelinho, que lutava contra um câncer. Por isso, nós queremos
deixar aqui nossa homenagem póstuma a esse grande carazinhense, nosso querido Castelinho.
A cidade de Carazinho também foi surpreendida no final da tarde de ontem pelo falecimento do Vice‑
-Prefeito, Dr. Elbio Esteve, um cardiologista muito conhecido e muito humano que atendia todas as pessoas
da comunidade sem preconceito ou diferenciação no que diz respeito ao poder econômico delas. Ele também
foi Vereador da cidade. Ainda jovem, na faixa dos 50 anos, Dr. Elbio surpreendeu os carazinhenses com a sua
morte, em razão de um infarto.
O Prefeito Renato Süss decretou 3 dias de luto oficial na cidade, e nós queremos deixar também registra‑
da a nossa homenagem póstuma a esse grande carazinhense, Dr. Elbio Esteve, que teve uma vida participativa
e ativa na comunidade de Carazinho. Que Deus abençoe os seus familiares!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Obrigado, Deputado Ronaldo.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) – Concedo a palavra ao próximo inscrito, Deputado Wadson Ribeiro,
do PCdoB de Minas Gerais.
O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
queria dar notícia da importante agenda deste final de semana, em que tivemos um feriadão. Nós o aproveita‑
mos para também percorrer o norte de Minas Gerais, uma área muito importante do nosso Estado.
Na sexta-feira, houve uma importante reunião na CODEVASF, cuja sede fica na cidade de Montes Claros.
Nós tivemos contato com as dificuldades enfrentadas por toda aquela região. Neste período de longa estiagem,
a falta de chuva traz prejuízos para dezenas e dezenas de Municípios do norte de Minas.
No sábado pela manhã, estivemos também, Sr. Presidente, na cidade de Januária, na comunidade de Le‑
vinópolis, para participar de um grande evento em favor da reforma da paróquia daquele distrito. Levinópolis
é um dos distritos mais antigos de Januária que ficam no norte de Minas. É o berço da construção do Estado
de Minas Gerais.
Na parte da tarde, tivemos a oportunidade também de visitar Brasília de Minas, cidade que tem enfren‑
tado uma série de problemas com esta longa estiagem. Percorremos alguns distritos e tivemos contato com as
principais demandas da população, especialmente com as ligadas a poços artesianos, a bombas e a uma série
de reivindicações que visam amenizar o grave problema da falta de água em toda a região, principalmente na
cidade Brasília de Minas.
No domingo, participamos de um grande evento em São Romão, uma cidade de mais de 350 anos de
existência e onde existe um casarão que ganhou status de Casa da Moeda do Brasil. A cidade é banhada pelo
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Rio São Francisco e realiza todo ano, em outubro, uma grande festividade, que conta com a presença não ape‑
nas dos seus cidadãos, mas também de moradores de todo o norte de Minas.
Sr. Presidente, mais uma vez tive oportunidade de ver – e faço aqui uma reivindicação – a importância
de mais pontes ligarem as cidades que são cortadas pelo Rio São Francisco. É inadmissível, no tempo atual, em
que o homem domina tantas tecnologias, ainda termos que atravessar o São Francisco de balsa para irmos de
uma cidade a outra. Apenas as cidades de Pirapora e de Januária têm pontes. No conjunto das outras cidades,
ainda é necessário atravessar o rio de balsa.
Então, a cada visita à região, constatamos que se torna ainda mais importante o Brasil ter mais investimentos
em infraestrutura para ligar suas regiões. Por exemplo, 77 quilômetros que ligam a cidade de Urucuia à cidade de
Pintópolis não estão asfaltados. Essa ligação beneficiaria toda a população do Distrito Federal, do Centro-Oeste,
que fosse ao norte de Minas e ao sul da Bahia. São regiões que necessitam, portanto, desses investimentos.
Quero dizer também que me senti muito feliz por estar presente lá com toda essa gente, os norte-mi‑
neiros. Foi uma oportunidade de reafirmar os nossos compromissos com uma região tão castigada, de um
povo tão trabalhador, com uma cultura tão bonita que merece mais investimentos e mais atenção por parte
do poder público.
Sr. Presidente, gostaria que este nosso breve comunicado fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e
pelos veículos de comunicação da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Seu pedido será atendido, Deputado.
Durante o discurso do Sr. Wadson Ribeiro, o Sr. Heitor Schuch, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Nogueira, nos termos do § 2°
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito é o Deputado Alex Canziani, do PTB
do Paraná. S.Exa. tem a palavra pelo tempo de 3 minutos.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Ronaldo
Nogueira, Sras. e Srs. Deputados, população que nos assiste, nós temos acompanhado, ao longo dos anos, a
questão das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que tem sido um exitoso projeto para estimular crianças
de escolas públicas a se enveredarem para a Matemática, mostrando a beleza e a importância que a área tem.
O que eu tenho percebido ao longo destes anos? Muito sucesso, sem dúvida alguma. No entanto essa
é uma olimpíada destinada tão somente às escolas públicas. Não se permite que alunos das escolas privadas
participem dessa olimpíada. Ora, na minha visão, nós temos que universalizar essas olimpíadas, temos que dar
oportunidade para que alunos, independente de serem de escolas públicas ou privadas, possam fazer esse exame.
Nós temos, Deputado Ronaldo Nogueira, 22 milhões de alunos nas escolas públicas. Existe outro exame
de Matemática, que é chamado Olimpíada Brasileira de Matemática, em que somente 200 mil pessoas fazem
o exame – são 22 milhões de alunos, de um lado, e 200 mil vagas, de outro. Exatamente de um exame como
esse é que saiu Artur Ávila.
Artur Ávila, para quem não sabe, ganhou a Medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel de Matemáti‑
ca. Pela primeira vez, Deputado Paes Landim, um brasileiro ganhou esse prêmio. E ele saiu exatamente dessa
olimpíada, desse concurso destinado a somente 200 mil alunos. Ora, se nós tivermos a ampliação da olimpía‑
da brasileira, com alunos não só das escolas públicas, mas de todas as escolas, com certeza novos talentos da
Matemática surgirão em todo o Brasil.
Por isso, já falamos com o então Ministro da Educação, Renato Janine, com o então Ministro da Ciência e
Tecnologia, Aldo Rebelo, com o IMPA – Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, para que nós possa‑
mos, no 11º aniversário, fazer com que a olimpíada não se restrinja às escolas públicas. Que nós possamos dar
oportunidade a milhões e milhões de brasileiros, independente de onde estudam, de participar dessa olimpí‑
ada, que, sem dúvida, é um grande sucesso.
Aqui fica registrado, Sr. Presidente, o apelo para que nós possamos, na comemoração do 10º aniversário,
fazer com que o 11º seja universal: que seja dada oportunidade a todos os alunos do Brasil, independente de
serem de escolas públicas ou privadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Seu pedido fica registrado, Deputado Alex Canziani.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito é o Deputado Heitor Schuch, do
PSB do Rio Grande do Sul.
V.Exa. tem o tempo de 3 minutos.
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O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Ronaldo Nogueira,
que também é do meu querido Estado do Rio Grande do Sul, sou Parlamentar de primeiro mandato nesta Casa
e aqui estou como Parlamentar de oposição, porque os eleitores do Rio Grande do Sul me colocaram nessa
posição, mas isso não significa fechar os olhos e dizer “não” a tudo o que venha do Governo.
Na semana passada, eu aplaudi aqui a decisão governamental de manter o Ministério do Desenvolvi‑
mento Agrário. Lamento que hoje não possa fazer a mesma coisa, pois preciso fazer uma crítica à Presidente
Dilma Rousseff, que, nesse final de semana, esteve no Estado do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul está debaixo d’água, os estragos são incontáveis. Podemos chegar a cem Municípios
em estado de emergência, o que é muito sério, muito grave. Em alguns Municípios, a enchente já se repete
pela terceira vez neste mesmo ano, que tem se mostrado extremamente chuvoso.
Para a Capital do Estado, em se confirmando o que os meteorologistas estão dizendo – há previsão de
mais 200 milímetros de chuva nesta semana, havendo o risco de ocorrer uma enchente recorde – a maior que
já tivemos foi em 1941.
Sr. Presidente, não gostaria de dizer o que vou dizer, mas não consigo compreender a atitude da Presi‑
dente Dilma, que estava em Porto Alegre. Eram 30 centímetros de água na rodoviária e, da Presidente da Re‑
pública, não se ouviu uma palavra sequer. Não houve nenhuma entrevista coletiva, nenhuma manifestação
nas redes sociais e, muito menos, uma visita aos atingidos.
Como gaúcho, quero prestar minha solidariedade aos nossos irmãos e irmãs desabrigados por mais essa
enchente. Presto também minha solidariedade ao Governo Estadual. Acredito que o forte e bravo povo gaú‑
cho, lutador e guerreiro, saberá sair dessa situação de desconforto mais uma vez.
Presto ainda minha solidariedade aos produtores rurais, aos agricultores familiares de meu Estado, que
sofrem com os prejuízos incontáveis na agricultura e pecuária – cito apenas o exemplo da cultura do trigo,
sem o qual não temos o pão nosso de cada dia: a safra está praticamente perdida neste momento de colheita.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo este espaço e reiterando minha solidariedade aos gaúchos e gaú‑
chas que estão diante dessa situação tão difícil e dramática. Vamos incluir em nossas orações os nossos irmãos
do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado
Paes Landim, do PTB do Piauí.
Em seguida, falará o Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do Paraná.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito é o Deputado Luiz Carlos Hauly, do
PSDB do Paraná.
V.Exa. dispõe do tempo de 3 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Ronaldo No‑
gueira, Sras. e Srs. Parlamentares, nesse fim de semana, dois Municípios da minha base, da minha região de
Londrina, os Municípios de Arapongas e Cambé, completaram 68 anos de emancipação política.
Os dois são oriundos da mesma lei de emancipação que também emancipou o Município de Campo
Mourão. Os dois Municípios têm o mesmo porte, em torno de 110 mil habitantes. São Municípios industrializa‑
dos, fortes, vigorosos, frutos da Companhia Paranaense de Terras, a Paraná Plantations Company originalmente.
Em 1925, a empresa comprou 511 mil alqueires de terra paulista no norte do Paraná e constituiu as principais
cidades da região, começando por Londrina e indo até Umuarama e Cianorte, passando por Maringá e cidades
importantes, como Cambé e Arapongas, que têm no seu parque industrial um povo trabalhador e vibrante.
São mineiros, paulistas, nordestinos, imigrantes europeus e asiáticos que foram para o Paraná para constituir
família, em busca da felicidade. E lá encontraram a felicidade.
Cambé é uma cidade muito boa, assim como são Arapongas, Londrina, Rolândia e Ibiporã. Essa é uma
região muito próspera e muito boa. Se dependesse só dessa região, o Brasil seria do Segundo Mundo estaria
já caminhando para o Primeiro Mundo. Infelizmente, não é.
Na nossa região, o Prefeito João Pavinato, do Município de Cambé, tem desenvolvido um grande trabalho
na sua administração, melhorando a qualidade da educação e da saúde, a qualidade de vida do povo cambe‑
ense. O mesmo acontece em Arapongas, o maior parque moveleiro do Brasil. Eu sempre fui e sou muito bem
votado nas duas cidades e devo muito a elas.
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Portanto, quero deixar registrados os meus parabéns ao povo de Cambé e ao povo de Arapongas pelos
68 anos de emancipação política.
Sr. Presidente, quero também registrar que ontem foi o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil. Eu fui à missa na Vila Nova, em Londrina, um santuário em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, co‑
memorada em todo o Brasil como a nossa Padroeira.
Por fim, ontem ainda se comemorou o Dia do Basquetebol. Parabenizo aqueles que amam o basque‑
te, esporte de quadra criado por James Naismith há mais de 100 anos já. É um dos esportes mais bonitos que
existem. Aliás, todos os esportes são bonitos, bons e saudáveis.
Sr. Presidente, essas foram as importantes datas que se comemoraram nesse fim de semana e que deixo
aqui registradas.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado
José Airton Cirilo, do PT do Ceará.
V.Exa. dispõe do tempo de 3 minutos.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna, pri‑
meiro, para registrar duas reuniões importantes que realizamos com o Governador Camilo Santana, para tratar
dos problemas do Estado do Ceará e também de emendas parlamentares.
Participamos de um almoço na sexta-feira, ocasião em que o Governador fez uma exposição sobre as
dificuldades pelas quais o Governo está passando na área econômica, como também sobre as várias ações que
envolvem a questão hídrica do Estado.
Pelo quarto ano consecutivo, nós estamos enfrentando uma seca tremenda, uma estiagem, eu diria,
nunca antes vista na história do Nordeste, particularmente do Ceará. O Governo do Estado pediu-nos apoio
para que fossem alocados recursos para a aquisição de perfuratrizes, o que irá amenizar o drama das famílias
do interior do Estado.
Hoje vai haver uma reunião da bancada do Ceará para tratar exatamente das emendas prioritárias que
iremos encaminhar à Comissão Mista de Orçamento. Portanto, esses foram dois assuntos superimportantes.
Também na sexta-feira, Sr. Presidente, houve a inauguração do sistema de abastecimento de água da
comunidade de Bela Vista, em Itapipoca, com a presença do Presidente Nacional da FUNASA, Dr. Antônio Hen‑
rique de Carvalho Pires, acompanhado do Superintendente da FUNASA no Ceará, Sr. Leonildo Farias. Eles lá
estiveram para, juntamente com o Deputado Odorico Monteiro, com o Prefeito da cidade, Dr. Dagmauro, com
vários outros parlamentares municipais e com o secretariado, entregar essa obra tão importante para aquela
comunidade.
Na oportunidade, ressaltei que tinha colocado também 3 milhões e 600 mil reais para o abastecimento
de água da região do Assentamento Maceió, em Itapipoca.
Enfim, foi uma inauguração muito importante que mostrou o compromisso da administração e do Gover‑
no Federal, porque faz parte do Programa Água para Todos, do Governo da Presidenta Dilma, que vem dando
todo o apoio a diversas ações do nosso Estado, para que as pessoas mais pobres e mais carentes não venham a
sofrer com a estiagem e com a falta de água. O Governo tem apoiado o Programa com a perfuração de poços,
com a construção de adutoras e de pequenos sistemas de abastecimento de água, bem como com o emprego
de dessalinizadores e de carros-pipa, que estão socorrendo a nossa população.
Nós fomos lá prestigiar esse acontecimento. A FUNASA tem dado uma contribuição muito importante e
valorizado as comunidades mais distantes do País com esse apoio na questão do saneamento básico.
Portanto, registramos nossos agradecimentos ao Presidente da FUNASA, Dr. Henrique Pires, pelo apoio
e pela simplicidade. É um homem que tem tido uma dedicação extraordinária, em defesa não só das comu‑
nidades do Nordeste, mas de todo o Brasil, ao desenvolver ações da FUNASA. Deixamos aqui nosso abraço e
nossos cumprimentos ao Sr. Henrique Pires.
Esperamos que agora a FUNASA se fortaleça mais ainda, porque o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, é
piauiense. Com isso, esperamos fortalecer também essa instituição tão importante para o nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, do PCdoB
da Bahia.
V.Exa. dispõe do tempo de 3 minutos.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve‑
nho prestar minha solidariedade ao Vereador Pascoal, do Município de Irecê, na Bahia, que tem sido vítima da
intolerância do Prefeito do Município, Sr. Luizinho Sobral.
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Infelizmente, o Juiz local, Dr. Alexandre Lopes, tem acatado solicitações do Prefeito no sentido de im‑
pedir que o Vereador Pascoal, o Vereador Celson Cambuí e outros Vereadores exerçam o direito de expressar
sua opinião como Vereadores e de fiscalizar as ações do Município, uma das atribuições do Legislativo local.
O Prefeito habituou-se a solicitar ao Poder Judiciário que impeça que os Vereadores façam críticas à sua
administração. E o Juiz tem concedido liminares, impedindo que essas críticas sejam divulgadas na imprensa
local, estabelecendo multas aos Vereadores e tentando, assim, inibir o livre exercício do mandato parlamentar,
coisa que nós já superamos no País há muito tempo. Essa prática autoritária prevaleceu no passado. Aliás, essa
é a origem do Prefeito local, de quem há referências no passado sobre esse tipo de comportamento. Nós não
podemos mais tolerar essas práticas. O poder deve ser exercido com base no processo democrático e deve
haver tolerância com as críticas. A Oposição tem legitimidade para fazer o debate; o Vereador tem essa atribui‑
ção, tem que cumprir o seu papel.
Não sei o porquê do medo do Prefeito! O que os Vereadores têm denunciado: a malversação, a má uti‑
lização de recursos, e contratos evidentemente fraudulentos. Há várias denúncias no Tribunal de Contas, e o
Ministério Público as está averiguando. Fez-se uma farra de contratos para realizar o São João, sem prestar con‑
tas à comunidade. O que o Prefeito tem que fazer é trabalhar a favor da comunidade e não ficar perseguindo
Vereadores, tentando impedir que a crítica seja feita de forma legítima, da tribuna da Câmara dos Deputados
ou através dos mecanismos de comunicação.
Portanto, Sr. Presidente, para concluir, eu quero manifestar a nossa solidariedade ao Vereador Pascoal
Martins, aos demais Vereadores que compõem a Oposição, às lideranças políticas que se organizam no Muni‑
cípio para construir novos tempos, novos caminhos, com mais democracia, com mais liberdade. E que o Mu‑
nicípio volte a ter aquilo que é o desejo de toda a comunidade: uma gestão que se preocupe com o trabalho
e que abandone a perseguição como método do exercício da atividade política.
O PCdoB nunca se calou em 93 anos de existência. Não vai ser pela ação de um Prefeito medíocre que vai
se calar num momento como este. Portanto, ele vai continuar dando respaldo, apoio à legítima ação dos Verea‑
dores, do Vereador Pascoal, e construindo o caminho na perspectiva de transformações mais profundas em 2016.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última sexta-feira, dia 9 de outubro, comemorou-se o Dia Na‑
cional dos Correios. Quero aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção dos Srs. Parlamentares para a
importância da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que se destaca em todo o mundo pelo exce‑
lente trabalho que desenvolve no Brasil, um país de grandes extensões e com perfil continental.
A ECT foi criada a 20 de março de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações
mediante a transformação da autarquia federal que era, então, Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).
A mudança não representou apenas uma troca de sigla, foi seguida por uma transformação profunda
no modelo de gestão do setor postal brasileiro, tornando-o mais eficiente.
Nos anos que se seguiram, vários serviços foram sendo incorporados ao portfólio da empresa. Além dos
tradicionais serviços de cartas, malotes, selos e telegramas, entre os novos serviços podem ser destacados os
pertencentes à família SEDEX, serviço de encomendas expressas.
Ao todo são mais de cem produtos e serviços oferecidos pela maior empregadora do Brasil (no início de
2008 com mais de 109 mil empregados próprios, além dos terceirizados), sendo a única empresa a estar pre‑
sente em todos os municípios do país, com uma vasta rede de unidades próprias e franqueadas. Diversos dos
produtos e serviços da ECT podem ainda ser adquiridos pela internet.
A ECT conta hoje com 107 mil trabalhadores e 18 mil agências. A estatal atingiu um lucro liquido de R$9,7
milhões em 2014. Nos últimos cinco anos, os Correios apresentaram uma expansão de seus negócios com au‑
mento de 32% na receita nominal de vendas e de 33% na receita total. O crescimento nominal da receita total
dos Correios, entre 2010 e 2014, foi de R$ 4,4 bilhões.
A empresa implantou o Programa de Melhoria de Gestão, que está conseguindo diminuir despesas, me‑
lhorar as receitas e contribuir para melhoria da qualidade operacional. Além disso, a ECT passa por processo
de revitalização, com diversificação de produtos e serviços, conforme previsto com a Lei nº 12.490, de 2011, e
no Plano Estratégico Correios 2020.
Tenho orgulho de dizer que faço parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. Lutamos pela re‑
estruturação da empresa e pela preservação dos direitos dos trabalhadores, com planos de carreira e com par‑
cerias cuidadosas com a iniciativa privada. Por isso, ano passado, votamos à favor da Medida Provisória nº 532,
de 2011, que amplia a atuação da empresa. A MP permite a ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) operar no
exterior, comprar empresas ou deter participação acionária em outras companhias, criar subsidiárias e operar
serviços de logística integrada, financeiros e postais eletrônicos.
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A ECT é uma das empresas estrategicamente mais importantes do ponto de vista da integração nacional
e deve ter atenção redobrada por parte do parlamento e da população. Ela é um dos principais patrimônios
dos brasileiros, por isso devemos defendê-la com todo afinco. Parabenizo todos os trabalhadores ecetistas e
reafirmo o compromisso do nosso mandato com a saúde e permanência dos correios no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – A próxima oradora inscrita é a Deputada Jô Moraes.
Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Edinho Bez, de Santa Catarina, por
1 minuto.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço à colega Depu‑
tada Jô Moraes.
Meus caros colegas, tivemos recentemente uma reunião em que discutimos a Medida Provisória nº 690.
É um absurdo que, com esta Medida Provisória, estejam aumentando a carga tributária sobre o vinho.
Ora, o vinho é considerado remédio. O vinho é estimulante, é bom para as pessoas com problemas de
colesterol, de diabetes, de coração. Jesus Cristo já usava o vinho como bebida!
O consumo de vinho vem crescendo no Brasil, mas a cerveja já tem um mercado consolidado. No entan‑
to, o Governo está diminuindo a carga tributária da cerveja e aumentando a do vinho.
Nós, que estamos crescendo aqui no País, minha cara Deputada Jô, tomamos uma decisão: ou o Governo
revê a carga tributária do vinho, ou nós vamos derrubar a Medida Provisória inteira. Essa decisão foi tomada
por mais de 40 Parlamentares desta Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra à Deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas
Gerais, pelo tempo de 3 minutos.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) – Caro Sr. Presidente que conduz esta sessão,
Deputado Ronaldo Nogueira, caros Deputados, queridas Deputadas, quero fazer um registro e também fazer
um cumprimento.
Quero registrar a importância da decisão dos dois Ministros do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Rosa
Weber e o Ministro Teori Zavascki, acerca de liminar concedida para que seja suspenso o rito aprovado pelo
Presidente desta Casa em relação ao impeachment da Presidente Dilma.
Digo isso, porque este País precisa de estabilidade institucional que assegure o pleno funcionamento
das instituições democráticas.
Nós estávamos vivendo uma verdadeira confusão institucional com o atropelo de leis e normas, como
no caso da Lei que trata de crime de responsabilidade fiscal, a Lei nº 1.079.
Nesta Casa, o Presidente indicava, atropeladamente, conforme sua interpretação do Regimento Inter‑
no, a abertura de um grave processo – absolutamente ilegal – contra a Presidente da República, eleita por 54
milhões de pessoas.
Às vezes os agentes políticos, particularmente setores da Oposição, não conseguem entender a gravi‑
dade que representa atropelar as instituições democráticas do País. Parte dos agentes políticos da Oposição
– ainda bem que também nela existem pessoas com responsabilidade política – não imagina o que seria o dia
seguinte a um golpe, após se atropelarem as instituições democráticas.
Um dia desses, assistindo a um debate, ouvi um economista dizer: “Mas, se for dado o golpe institucional,
como querem os setores de oposição, como estará o País no dia seguinte? Quem assumirá a condução do País? E
sob quais regras ele será conduzido ao Governo? Em que condições nós poderemos conduzir a economia no momento de grave crise econômica?”. E disse ainda: “Perguntem aos que querem o golpe o que farão no dia seguinte:
venderão dólar ou comprarão dólar?”
Por isso, eu quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, que, ao tomar essa decisão liminar, até o
Plenário decidir, defende a democracia, defende o mandato institucional da Presidente Dilma.
Sr. Presidente, peço a transcrição de artigo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que anula o
“manual de impeachment” de Cunha.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, Deputada Jô Moraes.
ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA
STF anula “manual do impeachment” de Cunha
Por: Christiane Peres
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Pedidos de liminar dos deputados Rubens Pereira Jr (PCdoB-MA) e Wadih Damous (PT-RJ) são acatados
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e colocam de escanteio a abertura de processos de impeachment contra
Dilma Rousseff.
O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, nesta terça-feira (13), os mandados de segurança dos depu‑
tados Rubens Pereira Jr (PCdoB-MA) e Wadih Damous (PT-RJ) contra as regras estipuladas pelo presidente da
Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), sobre os procedimentos e tramitação de processo de impeach‑
ment contra a presidenta Dilma Rousseff.
Para o vice-líder do PCdoB na Câmara, Rubens Pereira Jr, a decisão do Supremo é uma garantia de que não
haverá “golpe” à Constituição. “A Constituição é clara em dizer que tem que ser estabelecido o rito por uma lei espe‑
cial. Então, o presidente Eduardo Cunha ter editado um manual de cassação de nada adiantou. Fomos ao Supremo
para garantir que o rito estabelecido na lei e na Constituição Federal será preservado. O STF deferiu os pedidos
de liminar, suspendendo todo e qualquer processo na Câmara de impeachment da presidente Dilma. Isso mos‑
tra o amadurecimento das nossas instituições e, principalmente, que ninguém vai rasgar a Constituição”, afirma.
Desde que o presidente da Câmara respondeu, no final de setembro, à Questão de Ordem do DEM sobre
o rito para os processos de impeachment, que parlamentares do PCdoB e do PT contestam a decisão. Cunha de‑
cidiu que utilizaria o Regimento da Câmara para analisar o tema. No entanto, a Constituição Federal estabelece
que uma lei especial deve regular o processo – no caso, a Lei 1.079/50, que já trata de crimes de responsabilidade.
“O trabalho que nós temos desenvolvido para evitar o que temos chamado de golpe institucional é
muito grande. O resultado no STF é uma vitória da democracia e do campo progressista. Mas temos que ficar
atentos, porque novos passos serão dados e nós temos que trabalhar para impedir esse golpe de pessoas que
estão sendo investigadas tentarem cassar uma presidente honesta”, reforça a líder da bancada comunista, de‑
putada Jandira Feghali (RJ).
Ao chegar à Câmara nesta terça, Cunha foi questionado sobre as liminares concedidas pelos ministros
Teori Zavaski e Rosa Weber. Na visão do peemedebista, as decisões não o impedem de deferir ou indeferir mo‑
nocraticamente os pedidos de impeachment de Dilma.
“Isso [a decisão liminar] não interfere no trabalho. O que está ali é tratando de rito futuro. Não tem que
pensar no rito futuro, tem que pensar no rito presente”, afirma.
Além dos dois mandados de segurança, os deputados Paulo Teixeira (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS)
ingressaram com reclamação (RCL 22124) com o mesmo teor, que foi deferida na tarde desta terça-feira (13).
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do
Paraná. S.Exa. disporá de 3 minutos na tribuna.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, acabei de receber algumas mensagens de Jean Carlos, proprietário de vans em Cambé e em
Londrina.
Depois da audiência pública que houve aqui, dias atrás, com aproximadamente 3 mil proprietários de
vans, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e na Comissão de Viação e Transportes, e que con‑
tou com a presença de inúmeros Parlamentares, do Presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres
e de representantes da Polícia Rodoviária Federal, a situação piorou. Os proprietários de vans estão sendo per‑
seguidos, nas estradas do Brasil, pela ANTT e pela Polícia Rodoviária Federal.
Quero fazer um alerta à Comissão de Viação e Transportes, encarregada da análise do projeto de decreto
legislativo, de minha autoria, que susta a resolução da ANTT que, por sua vez, busca reduzir o trabalho de mi‑
lhares de proprietários de vans. É inaceitável o desrespeito à Câmara dos Deputados. Uma audiência pública
é feita no sentido da conciliação, do entendimento, e, por unanimidade, os Deputados de todos os partidos
políticos que passaram pela Comissão acham que a resolução está na contramão do interesse nacional, privile‑
giando as grandes empresas em detrimento do pequeno proprietário de van. É preciso eliminar essa resolução.
Há projeto de decreto legislativo, de minha autoria, que propõe o cancelamento dessa resolução malfa‑
dada. O proprietário de van não pode fazer mais do que 540 quilômetros entre ida e volta. No transporte, nesse
final de semana, de romeiros à Aparecida do Norte para as comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida,
muitos motoristas foram multados e até algemados e presos.
Alerto o Presidente da ANTT e a Polícia Rodoviária Federal para que bom senso é importante. A Câmara
dos Deputados e o povo brasileiro estão pedindo encarecidamente a essas autoridades que revoguem a reso‑
lução e não deixem chegarmos a ponto de votar um projeto de decreto legislativo ou outras medidas legisla‑
tivas. Quando o Parlamento se manifesta, é preciso ter respeito por sua decisão.
Em nome dos milhares de proprietários de vans, quero deixar aqui meu protesto pelo que veio acon‑
tecendo depois da audiência pública e desejar que os proprietários de vans possam trabalhar como vinham
trabalhando até então.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado
Edinho Bez, de Santa Catarina, integrante do Bloco Parlamentar PMDB/PEN.
V.Exa. tem o tempo de 3 minutos na tribuna, nobre Deputado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas
Parlamentares, falo nesta oportunidade sobre a reforma do sistema tributário brasileiro. Todos nós sabemos
que o nosso sistema tributário é um dos piores do mundo, um sistema arcaico, ruim, complexo, e que nós te‑
mos que ter coragem para fazer sua reforma.
Sou membro de Comissão que discute o tema há mais de 20 anos aqui no Congresso Nacional. De todos
os Governos, nenhum, desde o do Presidente Fernando Henrique Cardoso até o da Presidenta Dilma, passan‑
do pelo do Presidente Lula, teve a coragem de colocar para valer o dedo nessa ferida, porque isso seria um
desestímulo à nossa produção.
Existem sistemas eficientes. Visitamos vários países e trouxemos propostas à Comissão, bem como ex‑
positores.
Trouxemos recentemente, por requerimento deste Deputado, o ex-Deputado Federal que foi Presiden‑
te da Comissão que tratou da reforma do sistema tributário brasileiro e ex-Governador do Rio Grande do Sul
Germano Rigotto, que deu um show em sua apresentação. Trouxemos, também por convite deste Deputado,
Virgílio Guimarães, Relator do projeto que também contribuiu, e muito, para que nós pudéssemos aprovar um
bom relatório. Trouxemos ainda Sandro Mabel, o último Relator da Comissão da Reforma Tributária, com quem
também discutimos.
Ora, é possível realizar uma reforma do sistema tributário fazendo a fusão dos relatórios que nós temos,
atualizando-os. O que não é possível é continuar com um sistema tão atrasado, tão ruim, tão complexo.
Eu desafio: qual o contador que sabe quantos tipos de impostos existem no Brasil? Ninguém sabe, ta‑
manha a complexidade do assunto. É desumano o trabalho do contador, sobretudo quando tem que acom‑
panhar diariamente as alterações, as criações de encargos nos Municípios, nos Estados, na União. E criam-se
taxas, criam-se isso e aquilo, como se a carga tributária já não fosse alta e – disse e repito – de uma complexi‑
dade sem precedentes no mundo.
No entanto, temos medo de fazer alterações, quando devemos botar o dedo nessa ferida.
Presidente Dilma, Ministro Joaquim Levy, Receita Federal, vamos retomar essa discussão e apresentar
uma proposta para valer, para que o contribuinte pague estimulado, para que todos paguem menos, mas para
que todos paguem. Vamos fazer cair a sonegação.
Hoje, muitos contribuintes – empresas e empresários – se sujeitam a sonegar porque, se pagarem to‑
dos os itens, de acordo com as exigências do Governo nos âmbitos municipal, estadual e federal, fecham no
vermelho, têm prejuízo. Enquanto isso, nós ficamos aqui debatendo, tentando fazer a reforma com conheci‑
mento de causa.
Muitos Deputados conhecem muito bem a situação. Sabemos juntos o que queremos.
O Conselho Nacional de Política Fazendária do Brasil – CONFAZ, por exemplo, é uma farsa que tem como
um de seus membros o Secretário de Estado do Ministério da Fazenda. Isto é uma afronta à democracia: se
um Estado não concordar, não valerão as propostas. Vamos extinguir o CONFAZ e criar outro, porque isso é
um absurdo.
Sr. Presidente, voltarei a falar sobre este assunto.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Enquanto o próximo orador inscrito, o Deputado Chico Lopes,
dirige-se à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, por 1 minuto.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que
considere lido discurso em que destaco que prestigiei, na última sexta-feira, no Pavilhão III do Parque de Expo‑
sições Tancredo Neves, em Chapecó, paralelamente à realização da EXPOESTE 2015, o Seminário Sul-Brasileiro
de Leite, que explorou, por meio de palestras e painéis, o panorama regional do mercado lácteo.
Agora, com o lançamento do Programa Leite Saudável, será prestigiada pincipalmente a assistência téc‑
nica, gerencial, e haverá um marco regulatório. Serão criados mercados para a Rússia e para a China. Foi muito
importante esse evento que aconteceu na cidade de Chapecó.
Sr. Presidente, peço também a V.Exa. que autorize a divulgação da íntegra de meu pronunciamento nos
meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR

36

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de destacar que prestigiei, na última sexta-feira, no
Pavilhão III do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, paralelamente à realização da EXPOESTE
2015, o Seminário Sul‑Brasileiro de Leite, que explorou, por meio de palestras e painéis, o panorama regional
do mercado lácteo.
Como Presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor de Bovinocultura do Leite da Câmara
dos Deputados, fiz questão de prestigiar o evento e falar aos presentes sobre o crescimento que o setor lácteo
catarinense vem apresentando. Falar da cadeia leiteira catarinense é falar de crescimento, expansão, comercia‑
lização. Somos o Estado que mais cresceu nos últimos anos em produção com qualidade e ainda temos espaço
para crescer mais. Um levantamento feito pelo Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola de Santa Ca‑
tarina – CEPA/EPAGRI aponta que o avanço da atividade em território catarinense foi de 191% de 2000 a 2013.
Durante o evento, destaquei ainda a importância de debater a cadeia produtiva, sendo que quase R$
8 milhões saem das tetas das vacas todos os dias para alimentar a economia barriga-verde. O ganho dessa
produtividade permitiu ao Brasil – e também a Santa Catarina – deixar de ser um importador de lácteos para
atingir a autossuficiência.
Agora os produtores passam a mirar o mercado externo como uma alternativa, motivo que levou a Mi‑
nistra da Agricultura, Kátia Abreu, à Rússia, impedindo a sua participação no seminário, como estava previsto
inicialmente.
Sou parceiro do Seminário Sul-Brasileiro do Leite e, por intermédio do Ministério da Agricultura, angariei
recursos de emenda parlamentar da ordem de R$ 163 mil para a realização do seminário, em parceria com a
Universidade Federal da Fronteira Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Com a palavra o Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
eu cheguei a esta Casa pela primeira vez, cheguei com um jovem eleito pelo Rio de Janeiro. O jornal O Povo,
de Fortaleza, trouxe, no domingo, um artigo sobre o que pensa esse jovem: “Líder do PMDB. ‘Impeachment é
um pauta inviável’, diz Leonardo Picciani”.
O jornalista, contudo, não fica satisfeito e emite sua própria opinião: “Antes tido como ‘tenente’ de Eduardo Cunha, o líder do PMDB na Câmara se aproximou do governo na última semana e tem agora posição oposta à
do aliado”. Evidentemente que Picciani é um jovem político e que as divergências nesta Casa não têm nenhum
motivo para que justifiquem a cassação da Presidenta Dilma.
Entretanto, agora foi fechada essa discussão, e os pedidos de liminar dos Deputados Rubens Pereira, do
PCdoB do Maranhão, e Wadih Damous, do PT do Rio de Janeiro, foram acatados pelo Supremo Tribunal Federal.
Colocou-se para escanteio a abertura do processo do impeachment contra a Presidenta Dilma.
Mais do que isso, Sr. Presidente, parece-me que o feitiço virou contra o feiticeiro: a Folha de S.Paulo de hoje
mostra uma das lideranças do Solidariedade dizendo que, em telefonema, um Líder do PSDB se contradisse:
ele assinou o documento pensando que era para proteger o Presidente desta Casa. Disse alguns impropérios
e falou que agora tem que correr atrás do prejuízo.
Eu acredito, Sr. Presidente, que, se há alguém que deveria querer cassar o Presidente, esse alguém é o
PSDB, o DEM e o Solidariedade, que foram todo esse tempo beneficiados com condições de peitar um man‑
dato eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Ocorre que aqui não havia outra coisa senão a vontade de
voltar ao poder através de golpe, através de impeachment, não pelo sistema democrático.
Acho que nós devemos fazer um pacto de paz no sentido de ajudar a aprovar as medidas que vêm para
melhorar o País, para nos tirar das dificuldades e para nos permitir, de uma vez por todas, sair dessa política de
atraso em que cada um que sobe a esta tribuna vem dizer que está com dificuldades.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que nós podemos e devemos fazer isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Tem a palavra o próximo inscrito, o Deputado Major Olimpio,
do PDT de São Paulo.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pesso‑
as que nos acompanham pelos meios de comunicação da Casa, eu aprendi nos mais de 37 anos de trabalho
desde que ingressei na Polícia que ladrão é ladrão. Ladrão não tem partido, ladrão não tem ideologia, ladrão
não é de Esquerda nem de Direita.
Ladrão, falando genericamente, não é só o indivíduo que vai armado fazer um roubo, mas também aque‑
le que tem a conduta de estar sempre à espreita para ludibriar, para desviar, para enganar, para ameaçar. Esse
é o perfil do ladrão.
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Eu fico preocupado, para não dizer desesperado, com aquilo a que nós estamos assistindo no País, com
aquilo a que a população está assistindo, perplexa. Nós estamos por decidir aqui se vai ser instaurado um pro‑
cesso de impeachment contra a Presidente da República, que é acusada de desvios, assim como são acusados
de desvios o ex-Presidente da República e de enriquecimento ilícito os seus filhos.
Agora nós temos também acusações gravíssimas contra o Presidente da Câmara, contra o Presidente do
Senado e contra mais de uma centena de Parlamentares.
É preciso atitude! É preciso que a Câmara e que o Senado, em nome da população, tomem as atitudes
devidas. Não há essa conversa de ladrão aliado, ladrão não aliado, bom ladrão, mau ladrão. Ladrão é ladrão!
Nós temos que fazer o que a população espera de nós, em todos os sentidos.
Ladrões na PETROBRAS! Ladrões no BNDES! Ladrões no metrô de São Paulo – o chamado metrolão! Mas
o perfil do ladrão não muda.
Nós teremos, sim, que tomar uma atitude coerente. Não podemos prejulgar, mas também não podemos
compactuar.
A população está desesperada. A economia do País está em frangalhos. O País está na lama: desemprego;
fome; diminuição de recursos para os programas sociais, para a educação, para a saúde; a segurança nas mãos
dos criminosos. Nós só vamos conseguir retomar o eixo na medida em que dermos o exemplo, na medida em
que dissermos: “Ladrão é ladrão. Não vamos compactuar com ladrão de forma nenhuma. Ladrão? Cadeia nele!
Ladrão com mandato? Impeachment nele”.
Sr. Presidente, a população não aceita mais ser enganada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito é o Deputado Edmilson Rodrigues,
do PSOL. Antes de conceder a palavra a S.Exa., vamos dar 1 minuto ao Deputado José Rocha, da Bahia, e 1 mi‑
nuto ao Deputado Silas Câmara, do Amazonas.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ronaldo Nogueira, Sras. e Srs. De‑
putados, quero fazer um registro.
Nesse último fim de semana, eu e o Vice-Governador da Bahia, João Leão, Governador em exercício, fo‑
mos a dois Municípios do sudoeste da Bahia. Primeiro, fomos a Urandi, onde estivemos com o Prefeito e com
as lideranças políticas, dentre as quais destaco o Vereador Jackson Rocha. O Prefeito entregou diversas obras
aos seus munícipes.
De Urandi, deslocamo-nos para o Município de Candiba, onde o Prefeito Reginaldo Prado, acompanhado
do Vice-Prefeito Neobino e dos vereadores entregou à comunidade diversas obras de calçamento e pavimen‑
tação, além de praça muito bonita, fruto de emenda de minha autoria ao Orçamento da União.
Também foi entregue uma creche do Governo Federal que recebeu o nome de Escola de Educação In‑
fantil Regina Ana Martins Prado e que foi feita com muito carinho e com muitos detalhes. Essa obra de pri‑
meiríssima qualidade entregue às crianças do Município demonstrou que o Prefeito Reginaldo Prado tem se
destacado como um dos melhores prefeitos do Estado da Bahia, não só pelas obras que realiza, mas sobretudo
pelo desenvolvimento que tem implementado no Município, tanto na área econômica, quanto na área social,
elevando com isso a condição de vida do povo da sua terra.
Parabéns ao Prefeito Reginaldo Prado e a toda a sua equipe de trabalho no Município de Candiba, no
sudoeste da Bahia!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Silas Câmara.
O SR. SILAS CÂMARA (PSD-AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ronaldo Nogueira, Sras. e Srs.
Deputados, é com muito pesar que ocupo neste momento a tribuna para dizer ao Brasil e aos Deputados e
Deputadas desta Casa que a Portaria Interministerial nº 192, assinada pela Ministra Kátia Abreu, do PMDB, e
pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, do PT, suspendeu por 120 dias, podendo esse prazo ser pror‑
rogado por mais 120 dias, o período de defeso em várias regiões do Brasil.
Ora, Sr. Presidente, é como se essas duas Ministras se julgassem Deus ao dizer que não vai haver a pos‑
sibilidade de, nesse período, acontecer a procriação.
Quero dizer, Deputado Edmilson, que defendo o pescado, o meio ambiente, principalmente na minha
região, a região do Estado do Amazonas. Essa medida prejudica, só no Amazonas, cerca de 110 mil homens e
mulheres pescadores e representa cerca de 300 milhões a menos na economia do Estado, no período em que
a maior redução industrial do Brasil foi justamente no Amazonas. Segundo o IBGE, a redução foi de 18,99%.
Sr. Presidente, apresentei o Projeto de Decreto Legislativo nº 238, que suspende os efeitos dessa portaria,
para atender aos pescadores brasileiros, para socorrê-los.
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Deixo aqui o meu apelo a essas duas Ministras, à Presidenta Dilma e ao Governo Federal, para que sejam
sensíveis aos pescadores brasileiros.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. ampla divulgação de meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Ed‑
milson Rodrigues. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Ronaldo
Nogueira, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos brasileiros, todos devem ter acompanhado pela imprensa a tragédia
que ocorreu no meu Estado: uma barcaça com 5 mil bois afundou, deixando um vazamento de óleo que, até
ontem, já chegava a mais de 3,5 quilômetros. Essa tragédia fez com que a Prefeitura de Barcarena decretasse
estado de emergência.
Trata-se de um estado de calamidade, com profundas repercussões sociais, ambientais e econômicas –
talvez o mais desastroso acidente ocorrido no nosso Estado em termos ambientais e sociais nas últimas décadas.
Todos sabem que em Barcarena, que tem importante acervo industrial de alumínio e caulim, está locali‑
zado o Porto de Vila do Conde, porto de grande importância estratégica para o País, onde ocorreu o acidente.
Grande parte das exportações brasileiras sai daquele porto, inclusive a soja. Aliás, meses atrás ocorreu
outro problema envolvendo uma barcaça com soja, que gerou o pedido de uma audiência pública, que será
realizada no próximo dia 16, no Município de Barcarena, exatamente na comunidade de Vila do Conde. Eu apro‑
veito para convidar todos a participar do debate dos problemas e da busca de soluções para aquelas comunida‑
des vítimas da poluição e da contaminação, devido ao modelo de desenvolvimento que vigora em nosso País.
Quero também, Sr. Presidente, neste minuto que me resta, pedir que se inclua nos Anais desta Casa ar‑
tigo do jornalista Bernardo Mello Franco publicado hoje no jornal Folha de S.Paulo cujo título é Me engana que
eu gosto.
Vou ler apenas o primeiro parágrafo: “Brasília – A nota em que a oposição” – ele deveria dizer “conserva‑
dora” – “defende o afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio ‘Me engana que eu gosto’ de 2015. A aliança
nunca esteve tão forte (...)”
Citei isso, Sr. Presidente, para convidar todos os Deputados e cidadãos que nos ouvem para hoje, às 16
horas, irem até a Comissão de Ética desta Casa entregar uma representação contra o nosso Presidente.
Realmente, não é possível que o descrédito seja tão grande contra os políticos! Não podemos compac‑
tuar com o envolvimento da imagem do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, de cada um dos nossos
partidos e de cada um de nós Parlamentares na lama a que está submetida a política brasileira. A política é
para mudar o mundo e não para fazer esse mar de lama de corrupção.
Quando o banco suíço prova que há pelo menos quatro contas manipuladas pela família do atual Pre‑
sidente desta Casa, isso se torna insuportável! Por isso, vamos fazer essa representação, e espero que isso se
resolva o quanto antes, porque este Poder precisa ter dignidade.
Obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Prefeitura de Barcarena, no Nordeste do Pará, decretou hoje si‑
tuação de emergência no Município devido ao dano ambiental causado no Porto de Vila do Conde, quando
o navio Haidar, de bandeira libanesa, naufragou carregado com quase 5 mil bois vivos, no último dia 6. Não
houve perda de vidas humanas. A embarcação afundou com quase toda a carga animal presa nos porões e
730 toneladas de combustível. No último fim de semana, o óleo da embarcação e corpos dos animais mortos
se espalharam pelas praias e encalharam na areia após o rompimento da barreira de contenção montada para
conter os resíduos do acidente.
As autoridades calculam que pouco mais de 100 bois foram resgatados com vida. Outra parcela foi res‑
gatada e esquartejada pela população faminta. Porém, quase a totalidade da carga morreu afogada. A carga
pertencia à empresa Minerva Foods, com sede em Barretos, São Paulo, e estava sendo exportada para a Vene‑
zuela. O Pará é um dos maiores exportadores de gado em pé do País. E Vila do Conde é porto de importância
estratégica para o Brasil, de onde também se exporta os lingotes de alumínio da ALBRÁS e da ALUNORTE e
grande volume de soja, sem falar que Barcarena abriga um importante polo industrial paraense, o qual, histo‑
ricamente, acumula danos ambientais seríssimos.
Ontem os moradores protestaram pelos danos ambientais causados pelo naufrágio, que prejudicam a
vida da população. O odor dos animais mortos é insuportável. Os comerciantes da beira da praia e os pesca‑
dores do distrito de Vila do Conde suspenderam as atividades. Três praias de Vila do Conde, além da Praia de
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Beja, na cidade vizinha de Abaetetuba, foram interditadas. As nódoas de óleo mancham as águas e a areia por
mais de 3 quilômetros, publica a imprensa.
O estopim da reação popular foi a tentativa da Companhia Docas do Pará de incinerar 300 bois mortos
num terreno urbano, ontem, alegando ter autorização do IIBAMA, mas não da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente – SEMAS. A ação foi impedida pelos moradores, indignados com o intenso mau cheiro dos animais
em decomposição. Em reunião realizada entre os moradores e a CDP hoje, foi descartada a possibilidade de
incineração dos cadáveres, que serão enterrados num terreno a 200 quilômetros da cidade.
Ao decretar a situação de emergência, a Prefeitura publicou nota na qual classifica o naufrágio como
“uma das piores tragédias ambientais da história recente” do Município. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros
estão na área afetada trabalhando para a contenção do vazamento e tentando evitar que a mancha de óleo
se espalhe ainda mais pelo Rio Pará. A SEMAS aumentou de 200 mil reais para 1 milhão de reais a multa diária
caso a CDP e todas as empresas envolvidas direta e indiretamente no naufrágio não cumpram as exigências
para conter o impacto ambiental provocado pelo acidente.
Portanto, estamos assistindo a uma situação de calamidade pública no coração da Amazônia, que já está
causando importante prejuízo à vida da população de Barcarena e de Municípios vizinhos e até poderá afetar
a Região Metropolitana, devido à proximidade de Barcarena com Belém. Sem falar de expressiva repercussão
econômica para o Pará e para o Brasil considerando a importância do Porto de Vila do Conde para a economia
brasileira.
É necessário que todas as esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – se empenhem na urgente
solução dessa tragédia ambiental, social e econômica, agindo de forma articulada, integrada, eficiente e célere.
A população de Barcarena e região está desesperada. São milhares de atingidos que clamam por ações
emergenciais, inclusive no tocante à segurança alimentar.
É preciso cobrar o empenho e a cooperação de todas as autoridades, pois o que venho acompanhando
há anos, inclusive denunciando no plenário desta Casa, são os sucessivos acidentes ambientais causados por
indústrias e exportadores de soja em prejuízo da população, cuja solução é minimizada, postergada e até ig‑
norada pelos órgãos competentes por anos a fio.
Por conta desse histórico nocivo, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câ‑
mara dos Deputados, da qual sou membro, realizará uma audiência pública em Barcarena, a meu pedido, já
marcada para o próximo dia 16. Portanto, a Câmara Federal estará em Barcarena cumprindo o papel de defen‑
der os interesses do povo, num momento tão grave quanto este.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última quinta-feira, dia 8 de outubro, nós, da bancada do PSOL,
apresentamos à imprensa documento em que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, confirmou, por
meio de ofício, a existência de contas bancárias na Suíça atribuídas ao Presidente desta Casa, Deputado Edu‑
ardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e seus familiares. Essas contas não foram declaradas à Receita Federal
e o Presidente continua negando suas existências. Isso nos coloca não apenas no direito, mas na obrigação
de pedir seu afastamento imediato e a indispensável abertura de procedimento ético, conforme determina o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e a Constituição Federal.
Está claro que Cunha não tem qualquer condição de continuar a exercer seu poder de Presidente da Câ‑
mara Federal e sequer de seguir representando o povo brasileiro. Às 16 horas entraremos com representação
no Conselho de Ética em desfavor do Deputado Eduardo Cunha. Gostaria aqui de convidar todos os Parlamen‑
tares que se indignam com esse escândalo a participar desse momento.
Não é possível que diante de revelações tão graves e inaceitáveis envolvendo o Presidente desta Casa a
maioria dos que aqui têm assento continue a responder com um silêncio que há muito já revela sinais de com‑
placência com atitudes que afrontam o decoro parlamentar. Não é admissível a utilização de critérios seletivos
para analisar os malfeitos que tanto escandalizam o povo brasileiro, que exige um país efetivamente livre de
todas as formas de corrupção.
Como amplamente divulgado pela imprensa na última semana, o Banco Julius Baer informou às autori‑
dades suíças que o Presidente da Câmara dos Deputados e seus familiares figuram como beneficiários finais de
contas secretas onde estão depositados 2,4 milhões de dólares – 9,3 milhões de reais. De acordo com relatório
do Ministério Público da Suíça, Cunha fechou duas das quatro contas que mantinha no banco em abril do ano
passado, 1 mês depois do início da Operação Lava Jato. As duas contas foram abertas em 2008 e numa delas
o destinatário tem residência no mesmo endereço de Cunha e da mulher. Ainda: o beneficiário é brasileiro e
nascido em 29 de setembro de 1958, data de aniversário do Presidente da Câmara.
Mas as revelações não pararam por aí. Neste fim de semana relatório do Ministério Público da Suíça mos‑
trou que Eduardo Cunha usou contas secretas na Suíça para pagar faturas de cartões de crédito internacional
e despesas pessoais da mulher e da filha na Inglaterra, na Espanha e nos Estados Unidos, entre outros países.
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O relatório confirmou as seguintes despesas da Sra. Cláudia Cruz, esposa de Cunha, pagas a partir da Suíça:
Cartão de Crédito American Express, US$316,5 mil; Cartão de Crédito Cornercard, US$525,1 mil; Curso MBA na
Fundação ESADE, US$119,7 mil; Colégio Malvern, US$8,4 mil; e IMG Academia, US$59,7 mil.
Como é que nosso povo pode admitir tais gastos exorbitantes, absolutamente incompatíveis com o ven‑
cimento de um Deputado Federal, sendo bancados, possivelmente, com dinheiro público a partir de esquemas
de corrupção? Como é possível aceitar esse escândalo enquanto a crise econômica impõe arrochos e ajustes
que vão para a conta até agora, tão somente, dos trabalhadores?
Diante desses escândalos, exigimos que o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se pronuncie: afinal,
V.Exa. tem contas na Suíça? Nós da bancada do PSOL não nos omitiremos nem nos calaremos: pedimos a ime‑
diata saída do Presidente Cunha e a abertura de procedimento disciplinar de natureza ética, como determina
o nosso Regimento Interno.
É a hora da verdade e da defesa do decoro desta Casa.
Que todas as bancadas se pronunciem e esclareçam ao povo brasileiro qual sua posição diante desse
escândalo que envergonha a Nação brasileira.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
Me engana que eu gosto
Bernardo Mello Franco
BRASÍLIA – A nota em que a oposição defende o afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio “Me
engana que eu gosto” de 2015. A aliança nunca esteve tão forte, apesar do surgimento de provas contunden‑
tes sobre o envolvimento do presidente da Câmara no petrolão.
O documento foi divulgado no sábado, para vender a ideia de que PSDB e DEM não sujariam as mãos
em socorro ao correntista suíço. No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele secre‑
tamente para tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff.
O encontro com Carlos Sampaio e Rodrigo Maia teve efeito tranquilizador para ambas as partes. Cunha
garantiu apoio para ficar onde está, desde que continue a jogar contra o Planalto. Os oposicionistas também
saíram felizes, porque temiam um acordão do peemedebista com o PT.
O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na Petrobras
ou dinheiro na Suíça. O texto diz apenas que o deputado “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que possa
exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa”. Só faltou agradecer a amizade e pedir
desculpas por qualquer coisa.
Como Cunha já avisou que prefere ficar na cadeira, o efeito prático da nota é nenhum. Mas os tucanos
ganharam um pretexto para enrolar a imprensa e rebater as cobranças de que só pedem providência quando
a denúncia atinge o governo.
O Planalto, por sinal, continua sem reação diante do presidente da Câmara. Na semana passada, dois
ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só conseguiram
valorizar seu cacife para negociar com a oposição.
No fim do feriado, o clima no governo era de pessimismo. Para auxiliares da presidente, as novas provas
contra Cunha aceleraram a engrenagem do impeachment, e a comissão especial para debater o tema deve
ser instalada já nesta terça.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Vamos intercalar concessão da palavra por 3 minutos com con‑
cessão por 1 minuto, para que todos os Srs. Deputados tenham oportunidade de fazer o seu registro.
Enquanto o Deputado Capitão Augusto se dirige à tribuna, vamos dar 1 minuto ao Deputado Jose Sté‑
dile. Na sequência falará o Deputado João Daniel.
Com a palavra o Sr. Deputado Jose Stédile, do PSB do Rio Grande do Sul, que disporá de 1 minuto. Em
seguida o Deputado Capitão Augusto terá o tempo 3 minutos.
O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado. É um orgulho ver
V.Exa. presidindo a sessão. V.Exa. enobrece o Estado do Rio Grande do Sul.
O nosso Estado está sofrendo a pior das enchentes em 50 anos. Praticamente todos os Municípios gaú‑
chos foram atingidos e precisam, cada vez mais, da solidariedade do nosso povo. O Município de Eldorado, por
exemplo, que fica ao lado da capital, tem mais de 50% da sua população atingida pelos alagamentos.
Por isso, solicito a toda a população gaúcha que continue sendo solidária e mantenha a ajuda a essas pessoas.
Aproveito para registrar a bela atitude do Prefeito da minha cidade de Cachoeirinha, onde há 2 meses
houve uma grande enchente. Agora não houve enchente em Cachoeirinha porque o Prefeito tomou algumas
medidas, como a conclusão da obra do conduto forçado e a retirada das famílias que moram ao lado do Rio
Gravataí, o que diminuiu o impacto das chuvas na nossa querida cidade.
Parabéns, Prefeito Vicente!
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Mais uma vez peço à sociedade gaúcha, a esse povo fraterno que mantenha a solidariedade aos atingi‑
dos pelas enchentes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Capitão Augusto. S.Exa. tem
o tempo de 3 minutos.
O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho‑
ras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, durante muitos anos, muitas décadas até, a Polícia Militar ficou
sem representantes nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e aqui na Câmara dos Deputados.
Foi a partir da Constituição de 1988, quando passamos a ter direito de votar e ser votados – alguns di‑
reitos conquistamos, mas ainda há muito a conquistar –, que a Polícia Militar acordou: realmente é importante
termos representantes nas casas legislativas.
Talvez por isso mesmo, por esse período de ausência de representantes, a imprensa tenha se acostuma‑
do a “bater” na Polícia, a criticá-la, sem receber resposta à altura.
Hoje eu venho à tribuna falar de um jornaleco chamado A Cidade, de Ribeirão Preto, que está trazendo uma
série de charges que denigrem a instituição policial militar. Logo em Ribeirão Preto, que tem uma das polícias mais
atuantes do Estado, que se faz presente, que faz muitas prisões em flagrante, que honra a nossa corporação, que
faz com que a cidade tenha um das menores estatísticas criminais do Estado de São Paulo, vem agora esse jorna‑
leco A Cidade fazer essas charges, cujo autor assina com o pseudônimo de Tomate. Eu fico a me perguntar quem
é esse Tomate e quem está bancando essa pessoa para fazer charges denegrindo uma instituição que protege
esse próprio idiota que faz charges contra a Polícia Militar. Com certeza não é um cidadão de bem quem está pa‑
trocinando essas charges e esse jornal. O irresponsável do diretor desse jornal deve pensar novamente antes de
voltar a fazer acusações à Polícia Militar e deve obviamente retirar, de imediato, essas charges.
Então, deixo aqui o meu repúdio a esse jornaleco sensacionalista que quer fazer média e vender jornal à
custa de uma instituição que o está honrando e aos seus funcionários, trabalhando pelo bem-estar de todos.
Aproveito, Sr. Presidente, para falar do salário dos policiais militares do Estado de São Paulo. O salário é
este: 10 reais a hora trabalhada, um dos menores salários do País. Não desmerecendo as categorias de faxineiro,
porteiro, servente de pedreiro, é um absurdo que os policiais, pela profissão que exercem, pelo risco de vida a
que se submetem, ganhem 10 reais pela hora trabalhada. Esperamos realmente que o nosso Governador re‑
veja o índice zero que foi dado neste ano de aumento salarial a esses profissionais.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito, a quem nós vamos dar o tempo de
3 minutos, é Deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará.
Antes, porém, vamos dar 1 minuto ao Deputado João Daniel.
O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço que sejam divulgados no programa A Voz do Brasil a nossa
saudação e os nossos parabéns ao Movimento dos Pequenos Agricultores, que durante esta semana, com iní‑
cio hoje, realiza em São Bernardo do Campo, São Paulo, o seu congresso nacional.
Saúdo, em especial, a delegação sergipana, que se soma nesse movimento a mais de 4 mil trabalhado‑
res e trabalhadoras rurais. Tive o prazer de ajudar a fundar esse grande movimento na Região Nordeste, que
faz hoje grandes mobilizações, reivindicações, e tem uma pauta comprometida com o projeto da agricultura,
que preserva o meio ambiente, preserva a vida e desenvolve alimentação saudável para a população brasileira.
Parabéns à direção nacional, a todos os militantes, homens e mulheres que estão construindo essa grande
aliança de trabalhadores do campo e da cidade através desse grande Movimento dos Pequenos Agricultores.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna com muita satisfação para divulgar que o
Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA realiza o seu 1º Congresso Nacional nos dias 12 a 16 de outubro
no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, São Paulo, local histórico das lutas operárias.
Com o tema Plano Camponês, Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar, o congresso con‑
solida a aliança camponesa e operária, tendo no alimento saudável o elo unificador.
Na oportunidade, espera-se receber mais de 4 mil camponeses e camponesas, à proporção de 50% de
mulheres e 50% de homens, 60% jovens, vindos de 19 Estados onde o MPA tem base organizada. Também vi‑
rão operários e delegações de outros países.
Em preparação ao 1º Congresso Nacional, foram realizados lançamentos estaduais, bem como estudos
e eventos culturais de mobilização, animações e motivação visualizando o congresso.
A programação contempla a 1º Feira Nacional da Agricultura Camponesa, com alimentos agroecológi‑
cos, bebidas, artesanato e muita cultura de todas as regiões do País. A feira será aberta ao público em geral
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e haverá o 1º Congresso Mirim do MPA, no qual as crianças do movimento terão a oportunidade de estudar,
brincar, criar e aprender mais sobre o movimento de que fazem parte.
O MPA compreende que o congresso nacional é a instância máxima de uma organização. Ao longo da
construção da trajetória política, o movimento realizou três encontros nacionais, que funcionam, na prática,
como instância de construção da unidade e momento decisório sobre os rumos do movimento. Por isso es‑
colhemos o berço da luta operária brasileira e o dia 16 de outubro, Dia Internacional da Soberania Alimentar.
Compreendemos que a história reserva uma das maiores batalhas aos camponeses e operários: construir com
as próprias mãos a libertação da classe camponesa e operária da opressão do agronegócio, dos transgênicos,
dos agrotóxicos, da violência contra as mulheres, da criminalização e de tantas outras violências que enfren‑
tamos no nosso dia a dia.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Parla‑
mentares, telespectadores e telespectadoras da TV Câmara, o Nordeste vive aguardando uma obra para a qual
se vem dando publicidade há anos: a do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco.
No jornal Diário do Nordeste de domingo, uma matéria do jornalista Edison Silva diz textualmente: Atraso
da União: Ceará não está preparado para receber a Transposição de Águas do Rio São Francisco.
O Governo Federal vem sendo insensível ao não liberar os recursos não só para a própria transposição,
mas também para as obras complementares que são necessárias para que a população se abasteça dessa água.
A população da Região Metropolitana hoje vive em virtude de um açude construído há cerca de 20 anos,
o Açude Castanhão. O Município de Maracanaú, de Maranguape, de Novo Oriente, do nosso Vereador Caetano,
todos recebem água do Castanhão.
Fica a publicidade dessa obra que, só no Estado do Ceará, deve 160 milhões de reais. Do Orçamento
aprovado em 2015 aqui nesta Casa só foram liberados 13 milhões de reais – por causa das tais pedaladas, nada
acontece!
Cadê o dinheiro da transposição? Está aqui o editorial do jornal: Falta dinheiro, comprovado pelo SIAFI.
Isso não é conversa para boi dormir, são fatos. A Presidente Dilma, gastando dinheiro nosso, vai ao Nordeste
inaugurar uma estação de bombeamento que não está levando água para ninguém – não está sequer rece‑
bendo água –, para tentar se recuperar do desgaste das mentiras que contou ao povo cearense: há anos pro‑
mete essa água, promete refinaria, mas até agora nem um pingo d’água, só carro-pipa e água de má qualidade.
Recebemos na Comissão que nós presidimos, a Comissão Externa sobre a transposição de águas do Rio
São Francisco, um relatório do TCU sobre os 773 milhões de reais destinados para saneamento. O Ministro Ben‑
jamin afirma em seu relatório que 55% das obras estão paradas e, ainda, que “Há risco de poluição das águas
das margens do São Francisco, visto que 57 dos Municípios da área de influência direta não possuem sistema de
esgotamento sanitário, como também 55% não possuem nem projetos e nem obras de saneamento”.
Então, vão transportar água contaminada, vão mandar para o povo nordestino água não potável. Isso
vai gerar um custo para a saúde, um custo para o povo nordestino.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Enquanto o próximo orador inscrito, Deputado Arnaldo Jordy,
do PPS do Pará, se dirige à tribuna, concedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Padre João, do PT de Minas
Gerais, e em seguida ao Deputado Pr. Marco Feliciano, do Bloco/PSC de São Paulo.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, há 1 mês venho recomendando ao Presidente desta Casa que renuncie à Presidência para
se dedicar à sua defesa, em respeito ao povo brasileiro e à Câmara dos Deputados.
Agora, mais do que nunca, Sr. Presidente, há essa urgência, porque, em primeiro lugar, as provas cabais
da existência de contas das quais é titular. na Suíça agravam a situação do Presidente e, ao mesmo tempo,
comprovam sua falta de decoro, pois mentiu na CPI.
E é lamentável o jogo que faz a Oposição, sobretudo o PSDB e o DEM, pois falam para a sociedade que
estão pedindo o afastamento do Deputado Cunha, mas vêm de forma descarada construindo o golpismo.
Nesse sentido, nós temos que cumprimentar o Judiciário por barrar essa ação golpista articulada pelo
Deputado Cunha e pela Oposição inconsequente, porque acham que os programas Minha Casa, Minha Vida,
o Bolsa Família, enfim, tudo isso são pedaladas. Ou seja, todo o serviço prestado aos mais pobres, o empode‑
ramento dos pobres, isso eles não engolem, não admitem e quererem buscar um subterfúgio para a cassação
da Presidente.
Ainda bem que, com essa ação do Judiciário, quem está impedido de continuar com o golpismo e com
o impeachment é o próprio Deputado Cunha.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Com a palavra o Deputado Pr. Marco Feliciano, do PSC de São
Paulo. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. PR. MARCO FELICIANO (Bloco/PSC-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ronaldo Nogueira,
muito nos prestigia saber que V.Exa. preside esta sessão.
Agradeço ao Deputado Arnaldo Jordy a hombridade de permitir que eu use a palavra por 1 minuto.
Sr. Presidente, o dia de ontem ficou marcado na minha vida, foi mais um dos grandes presentes que re‑
cebi de Deus. Ontem eu completei mais uma primavera, mais 1 ano de vida, e lancei aqui em Brasília o meu
vigésimo livro, intitulado Sem Limites, sobre como sonhar e como alçar altos voos.
Eu quero agradecer a todos do Brasil que estiveram envolvidos nesse lançamento. Eu recebi milhares de
mensagens via Facebook, Twitter, Instagram. Meu perfil no Facebook chegou a ser visitado ontem por 15 mi‑
lhões de pessoas que estiveram ligadas no lançamento. Agradeço às centenas de pessoas que vieram de todos
os Estados do Brasil, bem como de outros países, para prestigiar o lançamento do meu livro.
Eu quero deixar nos Anais da Casa o meu registro de que ainda existem pessoas que têm amizades. Eis
um dos grandes mandamentos bíblicos: “Bom é que o homem tenha seus amigos”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Nós registramos o lançamento do livro Sem Limites, de autoria
do Deputado Pr. Marco Feliciano, cuja presença entre os 513 nobres Parlamentares que compõem esta Casa
muito a honra.
Meus cumprimentos ao nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero
parabenizar o Deputado Marco Feliciano pelo lançamento do livro e também pelo seu natalício.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o público recebeu a notícia da recente decisão da Ministra Rosa
Weber, que travou a possibilidade da condução, pelo Presidente desta Casa, da abertura do processo de im‑
pedimento da Presidente Dilma.
É claro que a decisão de um Ministro da Suprema Corte, como as da Justiça em geral – isto já é de domí‑
nio popular –, merece um único comentário: cumpra‑se. Mas é preciso que se tenha o entendimento de que,
ao contrário do que muitos dizem, o impeachment é uma previsão democrática e constitucional; já foi, inclu‑
sive, exercido, faz parte da experiência jurídica brasileira. E digo que foi exercido de forma positiva. Portanto,
não se trata de nenhuma aberração jurídica.
Precisamos também compreender que razões – e aquilo que estava faltando para se questionar a con‑
dução da Presidente Dilma – há de sobra. As chamadas pedaladas fiscais foram reconhecidas não apenas por
uma decisão dos Ministros do Tribunal de Contas da União; mas também por uma decisão de todos os técnicos
que passaram a apurar esse processo dos absurdos. Nesse caso, absurdos jurídicos foram praticados, como nun‑
ca antes na história, nas contas públicas. Produziu-se aquilo que se chamou de estelionato, na última eleição,
pois a Presidente estava enganando o povo, escondendo os números reais neste País, o que hoje a leva, em 6
meses de governo, a ter a pior avaliação da história republicana e democrática deste País.
Por outro lado – e aqui nós não podemos cair em maniqueísmo, de uma coisa ou outra, de quem está
com um está contra o outro –, nós precisamos também ter a clareza de que está esgotada a possibilidade de
o Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha, continuar na condução da presidência da Câmara dos Depu‑
tados. As contas na Suíça que foram negadas de forma peremptória e de forma voluntária por S.Exa. na CPI da
PETROBRAS foram desmascaradas.
Os documentos chegaram, e, hoje, um conjunto de Deputados e partidos estão protocolizando uma
representação no Conselho de Ética. Amanhã, estaremos na Procuradoria-Geral da República solicitando as
informações sobre esses documentos que chegaram da Suíça, as quatro contas que foram encaminhadas pelo
Ministério Público suíço.
Este País precisa ser passado a limpo, Sr. Presidente, doa a quem doer, seja no Executivo, pedindo-se ex‑
plicações e exigindo-se da Presidente Dilma e do Governo as respostas que o País exige diante do estelionato,
seja nesta Casa, que está sob a presidência insustentável, na minha opinião e na de muitos Deputados, do De‑
putado Eduardo Cunha, diante das revelações que nos foram confirmadas por autoridades de outros países.
Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. autorizasse a divulgação deste meu pronunciamento pelos veículos
de comunicação da Casa e, em especial, no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – O próximo orador inscrito é o Deputado Daniel Almeida, que
terá o tempo de 3 minutos.
Enquanto o Deputado Daniel Almeida se dirige à tribuna, vamos dar 1 minuto para o Deputado José
Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul. S.Exa. tem 1 minuto para fazer o seu registro.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma
honra participar desta sessão sob a presidência de V.Exa.
Quero fazer um registro da calamidade que se abateu sobre a cidade de Porto Alegre e suas regiões cir‑
cunvizinhas, sobre o Rio Grande como um todo, com as chuvas da semana que passou.
Porto Alegre, há mais de 70 anos, teve a sua maior enchente de todos os tempos, a enchente de 1941,
que desalojou 70 mil pessoas, produziu prejuízos incalculáveis e gerou situações de degradação habitacional
em várias áreas residenciais da cidade.
Ontem ficou comprovado que a obra realizada nos anos 70 – o muro da Mauá e os diques que lhe dão
sequência – salvou a cidade ou pelo menos demonstrou que há segurança. E as obras que realizamos 6 anos
atrás, como Prefeito, para restaurar os portões e os sistemas de vedação do muro da Mauá funcionaram per‑
feitamente nas 14 comportas que defendem a cidade.
Portanto, registro a nossa solidariedade ao Governador José Ivo Sartori e ao Prefeito José Fortunati nesta
hora tão difícil para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, do PCdoB.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em 9 de outubro celebra-se o Dia Mundial dos Correios. Eu quero aqui me congratular e manifes‑
tar minha solidariedade, meu apoio e meu reconhecimento do valor de todos os trabalhadores da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, esta empresa que se destaca em todo o mundo pelo excelente trabalho que
desenvolve no Brasil, um país de grandes extensões e com perfil continental.
A ECT foi criada em 20 de março de 1969 como empresa pública vinculada ao Ministério das Comuni‑
cações mediante a transformação da autarquia federal que era, então, Departamento de Correios e Telégrafos
(DCT). E é uma empresa que tem a cara do Brasil, é uma empresa que está presente em todos os Municípios
do País e, talvez, seja a única instituição pública que tem essa presença com tanta capilaridade.
Hoje, a empresa tem cerca de 18 mil agências. Está, portanto, não só em cada Município, mas também
em cada localidade, em cada bairro, em cada ponto mais distante deste País. É uma verdadeira empresa de
integração, que favorece, possibilita o contato, a comunicação, a entrega de encomendas em cada lugar deste
País com confiança, com credibilidade, o que é, aliás, uma das marcas dessa empresa. É uma empresa que tem
a confiança dos brasileiros. Quando um amarelinho chega, todos o recebem com orgulho.
A empresa tem hoje 107 mil servidores, mas são necessários mais servidores. Há demandas pela amplia‑
ção do número de servidores, especialmente de carteiros, para atender a população, bem como há necessi‑
dade de valorização do pessoal, especialmente dos carteiros – repito –, que, às vezes, são vítimas de violência.
Eles encontram dificuldade para cumprir a sua tarefa e, muitas vezes, não têm a proteção do Estado para lhes
assegurar o deslocamento adequado no cumprimento da sua atribuição.
A ECT é uma das empresas estrategicamente mais importantes do ponto de vista da integração nacional
e deve ter atenção redobrada por parte do Parlamento e da população. Ela é um dos principais patrimônios
dos brasileiros, por isso devemos defendê-la com todo o afinco.
Portanto, eu quero cumprimentar a empresa, especialmente os seus trabalhadores. Esses sempre reco‑
nheceram a empresa e a defenderam. Em cada momento em que foi vítima de tentativa de esvaziamento, de
privatização, a empresa teve, nos seus servidores, o sustentáculo, o ponto de apoio mais decisivo.
Parabéns a todos os trabalhadores! Parabéns à empresa!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última sexta-feira, dia 9 de outubro, se comemorou o Dia Na‑
cional dos Correios. Quero aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção dos senhores parlamentares
para a importância da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que se destaca em todo o mundo, pelo
excelente trabalho, que desenvolve no Brasil, um país de grandes extensões e com perfil continental.
A ECT foi criada a 20 de março de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações
mediante a transformação da autarquia federal que era, então, Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).
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A mudança não representou apenas uma troca de sigla, foi seguida por uma transformação profunda
no modelo de gestão do setor postal brasileiro, tornando-o mais eficiente.
Nos anos que se seguiram, vários serviços foram sendo incorporados ao portfólio da empresa. Além dos
tradicionais serviços de cartas, malotes, selos e telegramas, entre os novos serviços podem ser destacados os
pertencentes à família SEDEX, serviço de encomendas expressas.
Ao todo são mais de cem produtos e serviços oferecidos pela maior empregadora do Brasil (no início de
2008 com mais de 109 mil empregados próprios, além dos terceirizados), sendo a única empresa a estar pre‑
sente em todos os municípios do país, com uma vasta rede de unidades próprias e franqueadas. Diversos dos
produtos e serviços da ECT podem ainda ser adquiridos pela internet.
A ECT conta hoje com 107 mil trabalhadores e 18 mil agências. A estatal atingiu um lucro liquido de R$9,7
milhões em 2014. Nos últimos cinco anos, os Correios apresentaram uma expansão de seus negócios, com au‑
mento de 32% na receita nominal de vendas e de 33% na receita total. O crescimento nominal da receita total
dos Correios, entre 2010 e 2014, foi de R$ 4,4 bilhões.
A empresa implantou o Programa de Melhoria de Gestão, que está conseguindo diminuir despesas, me‑
lhorar as receitas e contribuir para melhoria da qualidade operacional. Além disso, a ECT passa por processo
de revitalização, com diversificação de produtos e serviços, conforme previsto NA Lei 12.490/11 e no Plano
Estratégico Correios 2020.
Tenho orgulho de dizer que faço parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. Lutamos pela rees‑
truturação da empresa e pela preservação dos direitos dos trabalhadores, com planos de carreira e com parce‑
rias cuidadosas com a iniciativa privada. Por isso, ano passado, votamos à favor da Medida Provisória 532/2011,
que amplia a atuação da empresa. A MP permite à ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) operar no exterior,
comprar empresas ou deter participação acionária em outras companhias, criar subsidiárias e operar serviços
de logística integrada, financeiros e postais eletrônicos.
A ECT é uma das empresas estrategicamente mais importantes do ponto de vista da integração nacional
e deve ter atenção redobrada por parte do parlamento e da população. Ela é um dos principais patrimônios
dos brasileiros, por isso devemos defendê-la com todo o afinco. Parabenizo todos os trabalhadores ecetistas e
reafirmo o compromisso do nosso mandato com a saúde e a permanência dos Correios no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Nogueira) – Tem a palavra o Deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa
Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais
colegas Parlamentares, eu gostaria de destacar que o Fórum Parlamentar Catarinense participou, na última
quinta-feira, no Senado Federal, de um café da manhã com o Conselho das Federações Empresariais de Santa
Catarina – COFEM, que contou com a participação de dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de San‑
ta Catarina – FIESC e da Federação do Comércio de Santa Catarina –FECOMÉRCIO-SC, entre outras entidades.
Na pauta do encontro, Sr. Presidente, estavam as prioridades e demandas do setor industrial e empresa‑
rial catarinense, entre elas questões acerca da infraestrutura, carga tributária, suprimento e preço da energia,
além de assuntos ligados às relações de trabalho, como o projeto da terceirização, que se encontra no Senado,
já votado nesta Casa; a Norma Regulamentadora nº 12, que prejudica muito as empesas no Brasil, pois, en‑
quanto em outros países não existe essa norma, nós importamos máquinas e equipamentos que funcionam
no mundo todo e aqui, infelizmente, há muitas restrições; e também a regulação do intervalo intrajornada.
Na ocasião, falamos também sobre os trabalhos da Comissão Especial que analisa a Medida Provisória nº
690, de 2015, da qual sou o Presidente. Amanhã vamos ter uma audiência pública no Plenário 15, na Ala Ale‑
xandre Costa. A medida provisória enviada ao Congresso Nacional pelo Executivo altera a forma de tributação
de bebidas quentes e acaba com a isenção do PIS/PASEP e da COFINS a produtos eletrônicos, concedida pela
Lei do Bem, a Lei nº 11.196, de 2005.
Estou muito preocupado com a situação das cooperativas de produtores de vinho e do setor de infor‑
mática, que podem ser prejudicados pelo aumento da carga tributária. A vitivinicultura é muito forte em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul e agrega renda a nossos produtores – 90% praticamente são agricultores fa‑
miliares –, devendo, em minha opinião, ter um tratamento tributário diferenciado, que leve em consideração
suas particularidades e garanta a continuidade de suas atividades.
Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja dado como lido, porque é bastante extenso, e solicito
sua divulgação nos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Isso será feito, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que o Fórum Parlamentar Catarinense parti‑
cipou, na última quinta-feira, dia 8, no Senado Federal, de um café da manhã com o Conselho das Federações
Empresariais de Santa Catarina – COFEM, que contou com a participação de dirigentes da Federação das Indús‑
trias do Estado de Santa Catarina – FIESC e da Federação do Comércio de Santa Catarina FECOMÉRCIO-SC, entre
outras entidades. Na pauta do encontro as prioridades e demandas do setor industrial e empresarial catarinense,
entre elas questões acerca da infraestrutura, carga tributária, suprimento e preço da energia, além de assuntos
ligados às relações de trabalho, como terceirização, Norma Regulamentadora nº 12 e intervalo intrajornada.
Na ocasião falei sobre os trabalhos da Comissão Especial que analisa a Medida Provisória nº 690, da qual
sou Presidente. A MP enviada ao Congresso pelo Executivo altera a forma de tributação de bebidas quentes e
acaba com a isenção do PIS/PASEP e da COFINS sobre produtos eletrônicos concedida pela Lei do Bem, Lei nº
11.196, de 2005. Estou preocupado, por exemplo, com a situação das cooperativas de produtores de vinho e do
setor de informática, que podem ser prejudicados pelo aumento da carga tributária. A vitivinicultura é muito
forte em Santa Catarina e agrega renda a nossos produtores, devendo, em minha opinião, ter um tratamento
tributário diferenciado, que leve em consideração suas particularidades e garanta a continuidade de suas ati‑
vidades. O mesmo vale para o setor de informática, que promove o aquecimento da economia e a geração de
empregos. Em minha visão, o aumento de tributos não é a saída, pois irá se refletir em aumento do desempre‑
go e tirar incentivos da economia brasileira, que já vive um momento tão delicado.
Por isso, irei atuar na Comissão para defender a indústria catarinense. Nesta semana a Comissão Especial
realiza audiência pública para ouvir os setores afetados pela MP 690.
Outro assunto destacado por mim durante o café da manhã são as normas prejudiciais ao desempenho
da economia de Santa Catarina e do Brasil, como a Norma Regulamentadora nº 12, do Ministério do Trabalho,
que estabelece condições para o manuseio de máquinas e equipamentos. A norma inviabiliza a atuação de
diversos setores produtivos ao prever a retroatividade das obrigações, podendo levar ao sucateamento do
parque de máquinas da indústria nacional. Neste momento de fragilidade de nossa economia, é preciso ter
bom senso para não dificultar ainda mais a atuação e sobrevivência das empresas brasileiras. Por isso, defendo
a revogação da norma.
Outro exemplo é a Instrução Normativa nº 28, do Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, editada em 28 de março deste ano. A norma estabelece e padroniza critérios mínimos de exigência
para o dimensionamento e implantação de brigada de incêndio nos imóveis fiscalizados pela corporação, a
exemplo das empresas de médio e grande porte. As exigências estão inviabilizando a atividade de diversos
setores da nossa economia, que precisam manter ao menos um brigadista por turno, elevando os custos de
funcionamento dessas empresas. Além disso, as empresas estão sendo obrigadas a elaborar um plano de im‑
plantação da brigada de incêndio. O excesso de novas normas para as empresas impede a melhoria da nossa
competitividade e, consequentemente, a recuperação da economia nacional, além de desestimular a criação
de novas vagas de emprego. Isso não pode acontecer, ainda mais neste momento em que enfrentamentos
uma crise econômica que assola todo o mundo.
O COFEM, entidade-mãe presente no café da manhã do Fórum Parlamentar Catarinense, é integrado
pela Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina – FAESC, Federação das Associações Empresariais
de Santa Catarina – FACISC, Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa
Catarina – FAMPESC, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina – FCDL/SC, Federação
do Comércio do Estado de Santa Catarina – FECOMÉRCIO, Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata‑
rina – FIESC e Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Santa Catarina – FETRANCESC.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Celso Maldaner, o Sr. Ronaldo Nogueira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lincoln Portela, nos termos do §
2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Concedo a palavra ao Deputado Mauro Pereira, do Bloco PMDB.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, eu gostaria de falar sobre o importante editorial do jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, que tratou do SUS e
do câncer. Nem só de notícia negativa é abastecido o cotidiano.
“Embora relativamente recentes, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, do Hospital Geral
e o Instituto do Câncer – INCAN, do Hospital Pompéia são referências natas no diagnóstico e tratamento de câncer.
Os dois serviços caxienses, regionais ajudam a consolidar os números divulgados pelo Ministério da Saúde,
quais sejam: de janeiro a junho de 2015, o SUS proporcionou 1,8 milhão de mamografias no País, sendo 1,1 milhão
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na faixa etária da maior incidência – de 50 a 69 anos – do câncer de mama. O número representa 31% mais exames
do que no mesmo período de 2010, 1,4 milhão de exames.
Por certo, os números preventivos ainda podem melhorar Brasil afora, assim como pode melhorar o tratamento médico dispensado pelo SUS, mas, é fato que, atualmente, os atendimentos prestados pelo HG e pelo Hospital
Pompeia ombreiam com os serviços mais qualificados do País, atenuam o sofrimento de pacientes.”
No Hospital Geral de Caxias do Sul nós temos um sistema de tratamento do câncer, com serviço de ra‑
dioterapia e quimioterapia, que, sem sombra de dúvida, é um dos melhores do País. Temos os melhores equi‑
pamentos do mundo e pessoal superqualificado. São atendidas 110 pessoas por dia, e o atendimento é VIP.
Isso é motivo para parabenizar o SUS da cidade de Caxias do Sul, que atende a 49 Municípios da região,
servindo de exemplo para os demais Estados da Federação porque, com o dinheiro do SUS sendo bem apro‑
veitado, as coisas realmente acontecem.
Parabéns à equipe médica e aos profissionais de saúde da nossa região! Espero que essas notícias se tor‑
nem uma constante no nosso País.
Quero também parabenizar todos os membros da Defesa Civil do Rio Grande do Sul pelos trabalhos que
vêm fazendo. O Rio Grande do Sul está tendo um dos maiores índices pluviométricos dos últimos 75 anos. O
Estado está debaixo d’água e precisa muito do apoio do Governo Federal.
Neste momento, infelizmente, as pessoas estão perdendo tudo, todos os móveis; as casas estão alaga‑
das; as lavouras, perdidas. O Governador José Ivo Sartori, juntamente com sua equipe, vem fazendo o possí‑
vel, mas precisa da ajuda do Governo Federal, precisa do apoio da Defesa Civil nacional, porque realmente é
muita água. Para se ter ideia, o Rio Guaíba está quase entrando na cidade de Porto Alegre. É a maior enchente
dos últimos 75 anos!
Que Deus ilumine o nosso povo para que tenha a coragem de enfrentar este momento tão difícil! Além
da crise econômica do País, ainda há essa chuva que está atrapalhando muito o povo gaúcho.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Obrigado, Deputado Mauro Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Concedo a palavra ao Deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito
Santo. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
Depois concederei ao Deputado Caetano e à Deputada Moema Gramacho.
O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje a
democracia do Brasil teve uma importante vitória: o Supremo Tribunal Federal colocou um dique, uma barreira
legal frente à sanha golpista que assolava o Brasil.
Três decisões liminares do Supremo Tribunal Federal, na data de hoje, simplesmente impedem que o
golpe do impeachment tenha qualquer procedimento nesta Casa.
Nós temos que comemorar porque o que está em jogo é a democracia do País. O impeachment só cabe
quando há crime praticado pelo Presidente da República. E isso não há. Aliás, a Presidenta Dilma é reconheci‑
damente pessoa decente, correta, diferentemente de muitos cujas máscaras estão caindo dia a dia.
Vamos olhar a parte expressiva da Oposição que está aí, ressalvando alguns dos seus membros que se
têm portado com reponsabilidade. Refiro-me a uma Oposição, na sua maioria, irresponsável com o Brasil, que
quer atear fogo ao Brasil ao tentar aprovar aqui as chamadas pautas-bombas para piorar ainda mais a situa‑
ção econômica do País, jogando a conta aos mais pobres; a uma Oposição que tenta impedir a Presidenta de
aprovar as medidas do ajuste fiscal necessárias, sem apresentar nenhuma outra saída.
Isso é uma irresponsabilidade com o País. Caem as máscaras de uma Oposição que propala o combate à
corrupção, mas, na verdade, se alia ao Presidente desta Casa, enlameado por uma corrupção reconhecida no
mundo inteiro por instituições de grande respeito, como o Ministério Público da Suíça e a Procuradoria-Geral
da República, com ação já protocolada no Supremo Tribunal Federal. Não compactuamos com isso.
Chamo essa Oposição à responsabilidade. Se vocês lutam contra a corrupção, venham aqui e assumam
também que o Presidente da Câmara dos Deputados não pode continuar no cargo. Recuso-me, como Depu‑
tado, como cidadão, a ser conduzido por uma pessoa enlameada por atos de corrupção, como é hoje o Presi‑
dente desta Casa.
Chamo o País à reflexão: qual interesse está por trás dessas movimentações do Tribunal de Contas, com
Ministros envolvidos também na Operação Lava-Jato? Quais interesses estão por trás do fato de que muitos
trabalham intensamente, como parte da grande mídia, para transformar o Brasil num caos?
O que nós precisamos é de uma união em favor do País e não defender o Governo ou o PT, nem lutar
desesperadamente, como faz hoje a Oposição, para chegar ao poder sem os votos necessários para tanto. Se
quiser o poder, vá buscar o voto nas próximas eleições!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Concedo a palavra ao Deputado Caetano, do PT da Bahia.
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V.Exa. dispõe de até 3 minutos.
O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, hoje subo à tribuna para
dizer para o Brasil, para os nossos colegas Deputados e Deputadas que, nesses 10 meses da atual Legislatura, o
que vemos é o DEM e o PSDB num desespero enorme para desestabilizar o Brasil e o Governo, o que gera uma
pseudocrise política e uma crise econômica no nosso País, sem dar trégua e sem trazer propostas e projetos
para ajudar o Brasil a encontrar o caminho do desenvolvimento.
Eu acho, Sr. Presidente, que, em relação a essa questão, o PSDB e o DEM buscam, a cada instante, criar nes‑
ta Casa um clima para o golpe, o golpe contra o Brasil, o golpe contra o Governo da Presidenta Dilma Rousseff.
Está certa a Presidenta Dilma ao fazer a reforma administrativa, e acho que ela tem que completar essa
reforma e também tirar o Ministro Joaquim Levy do comando do Ministério da Fazenda do nosso País. Entendo
que deve ser assim, para buscar cada vez mais o crescimento da nossa economia. Ela está fazendo a reforma
dos seus Ministérios e busca cada vez mais consolidar a sua base, que tem crescido aqui na Câmara dos Depu‑
tados. E nós precisamos, assim como fez hoje o STF, barrar nesta Casa esse golpe à la Paraguai.
Tentam, cada vez mais, desestabilizar a política brasileira. Por que querem desestabilizá-la cada vez mais?
Porque não têm projeto, porque não têm proposta. Foi por isso que o PSDB perdeu as últimas quatro eleições,
e tem medo de que o Lula volte na próxima eleição de 2018.
Não apresentam uma proposta sequer nesta Casa. Apresentam pauta-bomba. Acham pouco o que há
hoje no Brasil: enchente numa parte do País, seca em outra parte, uma forte violência, droga que avança no
Brasil e no mundo inteiro. E ainda querem trazer a esta Casa cada vez mais pauta-bomba, em vez de trazer pro‑
jetos que consolidem a nossa economia brasileira.
Nós respeitamos a Oposição, mas a Oposição tem que entender que ela faz oposição ao Governo, mas não
pode fazer oposição ao País, como tem feito aqui nesta Casa durante esses 10 meses em que aqui me encontro.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Peço a V.Exa. que conclua, Deputado.
O SR. CAETANO – Vou concluir, Sr. Presidente.
É um bate-boca infernal, todo dia, toda hora, sem trazer nenhuma novidade! São discursos repetitivos
que buscam a desestabilização política de um governo, de uma nação, de um povo.
Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conclamo esta Casa hoje para se unir cada vez mais
no sentido da defesa do Brasil, para se unir na busca da retomada do desenvolvimento econômico. É isso o que
o povo quer. O povo quer melhorar sua vida cada vez mais, o povo quer garantir o seu emprego, o povo quer
que se garantam as políticas sociais do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida.
É isso o que temos que buscar cada vez mais aqui no Parlamento brasileiro, e não inventar “golpe Para‑
guai”, golpe de toda forma, para desestabilizar o Governo, para tentar ganhar no tapetão.
Vamos à luta e à vitória, povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – A próxima oradora inscrita é a Deputada Moema Gramacho. An‑
tes, porém, concedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Misael Varella.
O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço
para dar como lido dois discursos e solicito a divulgação dos mesmos no programa A Voz do Brasil e nos meios
de comunicação desta Casa.
Pela lisura e pela volta da credibilidade da classe política junto à população, quero manifestar minha
insatisfação com o veto ao item da minirreforma política que trata do voto impresso. A impressão pela urna
eletrônica do registro do voto do eleitor é um direito e a garantia que o cidadão tem de que sua escolha foi
computada da maneira correta e livre de quaisquer fraudes.
Quero ainda informar que, a cada meia hora, uma pessoa foi assassinada em capitais brasileiras no ano pas‑
sado. Os dados são da nona edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pela Folha de S. Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Obrigado, Deputado Misael Varella.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela lisura e pela volta da credibilidade da classe política junto à
população, quero manifestar minha insatisfação ao veto do item da minirreforma política que trata do voto
impresso.
A impressão, pela urna eletrônica, do registro do voto do eleitor é um direito e a garantia que o cidadão
tem de que sua escolha foi computada da maneira correta e livre de quaisquer fraudes.
A medida teria como principal objetivo aumentar o controle do eleitor e permitir auditorias nas urnas
eletrônicas. Assim, o voto poderia ser conferido pelo eleitor antes da conclusão da votação e o comprovante
depositado automaticamente em local lacrado.
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Cabe aqui um questionamento: ao efetuar o pagamento de suas contas em agências bancárias, lojas,
supermercados e comércio em geral, o cidadão não tem como direito receber uma comprovação de seu pa‑
gamento? Por que, então, não podemos avançar nesse ponto também em nosso sistema eleitoral?
Caros colegas, devemos satisfação e temos obrigações com o povo brasileiro, pois fomos escolhidos
por ele para representá-lo e, seguramente, a população precisa e cobra mais transparência dos políticos que
ela escolheu. Que não nos esqueçamos de que o povo brasileiro é o nosso patrão e nós, como prestadores de
um serviço público, devemos prezar pela responsabilidade, qualidade e respeito no que tange aos resultados
oferecidos aos brasileiros.
Tenho dito.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada meia hora, uma pessoa foi assassinada em capitais brasilei‑
ras no ano passado. Os dados são da nona edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pela
Folha de S.Paulo. Só em 2014, foram 15.932 vítimas.
Enquanto o Estatuto do Desarmamento proíbe o direito à legítima defesa, boa parte desses assassinatos
são cometidos por bandidos munidos de armamento pesado. A criminalidade segue aprisionando a população
brasileira, enquanto nosso Estatuto desarma os homens honestos.
O número de assassinatos cresceu 0,8% em relação ao ano anterior. À reportagem da Folha de S.Paulo,
o Vice-Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, afirmou que os crimes
são multifatoriais, mas teorias recentes apontam que condições urbanas podem favorecer a prática de delitos.
Ele afirmou ainda que, nos locais onde a questão está mal resolvida, o Estado tem dificuldades de adminis‑
trar conflitos. “Capitais tem um problema mais agudo, porque são os maiores municípios do país, têm grande adensamento urbano e, ao mesmo tempo, oferta de serviços públicos longe do ideal para a qualidade de vida”, afirmou.
A cada dia, torna-se mais urgente a necessidade de capacitação e melhor aparelhamento de nosso servi‑
ço de segurança pública. No entanto, insisto na necessidade de revisão do Estatuto do Desarmamento. Corrigir
a ineficiência do serviço de segurança pública significa também corrigir o equívoco de retirar da população o
direito à legítima defesa.
Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Com a palavra a Deputada Moema Gramacho, a quem agradeço
a paciência. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
A SRA. MOEMA GRAMACHO (PT-BA. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, estive aqui fazendo um desafio. Desafiei, primeiro, o Deputa‑
do Mendonça Filho, que falou tanto aqui pedindo a saída da Presidente Dilma Rousseff, que tivesse o mesmo
comportamento em relação ao Presidente da Casa – ele tem um dos seus Líderes, o Senador Agripino Maia,
envolvido em suspeita de corrupção. Também desafiei ainda o Deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidarie‑
dade, do meu Estado, que também tem o seu Líder, o Deputado Paulo Pereira da Silva, envolvido em suspeita
de corrupção. Desafiei ainda o Deputado Carlos Sampaio, do PSDB, cujo Líder maior, o Senador Aécio Neves,
também recebeu doações de empreiteiras, ligadas à Operação Lava-Jato, e também tem envolvimento em
várias denúncias, até então não apuradas, e é suspeito de corrupção – além do mais, o Deputado Carlos Sam‑
paio falou das contas rejeitadas da Presidenta, mas ele também, segundo informações, teve contas rejeitadas
em São Paulo. Eu queria saber qual é a posição deles aqui em relação à manutenção do Presidente Eduardo
Cunha na Presidência da Câmara dos Deputados após as denúncias que foram veiculadas pela imprensa e que
chegaram até nós da existência de contas secretas na Suíça.
Eu quero dizer que o nosso partido entrará com representação no Conselho de Ética, porque tem que
ser via partido. Nós, Deputados do PT, já temos posição, e alguns de nós, enquanto aguardamos que o partido
ofereça a representação – e vai fazê-lo o mais breve possível –, estaremos hoje nos somando ao PSOL. Alguns
de nós já assinamos a representação do PSOL que será entregue ao Conselho de Ética, hoje, às 16 horas.
Por que já estamos fazendo isso? Porque nós não podemos permitir que esse Presidente continue diri‑
gindo esta Casa. Nós não podemos permitir que ele continue representando o povo brasileiro. É importante
que se diga que nós nunca nos sentimos representados por ele.
Agora, eu quero ver esses partidos que o apoiavam o negarem – isso está perto de acontecer, Deputado
Eduardo Cunha! Por que isso vai acontecer? Não é por nada, não. Primeiro, por conta da nossa pressão. Depois,
pelas vozes das ruas, pela voz do povo. E também, muito provavelmente, porque eles queriam mesmo era usar
o Presidente desta Casa para fazer o golpe acontecer. Mas agora nem Eduardo Cunha pode continuar, porque
não tem estatura moral para conduzir esta Casa, tampouco para continuar aplicando, junto com os demais,
esse golpe que tentam aplicar contra a Presidenta da República.
Mais do que isso, nós estamos aqui para dizer: o Presidente sai da Presidência, vai responder as denún‑
cias – e tem todo o direito de defesa – como um Deputado, como um mortal comum. Ele vai responder como
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um mortal comum, como um Deputado, as denúncias que pesam contra ele. Agora, continuar dirigindo e pre‑
sidindo esta Casa, não é mais possível.
Eu não me sinto confortável, e nenhum Deputado aqui deve se sentir confortável, sendo presidido por
um Presidente que tem sobre as suas costas tantas denúncias. Primeiro, foram 5 milhões de dólares; agora já
estão ampliando para 40 milhões de dólares. Quem sabe não é mais do que isso? Mas seja qual for a quantia,
o Presidente não tem estatura moral para continuar presidindo a Presidência da Câmara dos Deputados.
Portanto, Eduardo Cunha, nós queremos o seu afastamento, e que responda como qualquer Deputado.
A partir daí, nós também queremos dizer em alto e bom som que não vai ter golpe!
Parabenizo os Deputados Wadih Damous, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta e Rubens Pereira Júnior pela
ação na Justiça. Parabenizo também os Ministros do Supremo Tribunal Federal, que deram decisão favorável
à ação. Parabéns! É uma vitória de todos.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Vou conceder a palavra ao Deputado Capitão Augusto, do PR de
São Paulo, e, em seguida, ao Deputado Reginaldo Lopes, que, diga-se de passagem, foi entrevistado no meu
programa de televisão e, com muita competência, falou sobre a CPI que trata da violência contra os jovens ne‑
gros e pobres, às vezes massacrados no País.
Passo a Presidência ao Deputado Gilberto Nascimento.
Com a palavra o Deputado Capitão Augusto.
O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós participa‑
mos, na sexta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, de uma audiência pública sobre o ciclo completo
de polícia, que, diga-se de passagem, foi muito bem conduzida pelo Relator, o Deputado Raul Jungmann, que
realmente está de parabéns.
Embora o clima estivesse bastante tenso no início, graças à sua competência, o Deputado Jungmann
conseguiu conduzir a audiência pública por mais de 5 horas, sem que houvesse nenhum incidente maior.
O ciclo completo de polícia é algo que nós vemos como inevitável para o Brasil. No mundo inteiro, somen‑
te outros dois países além do Brasil adotam o ciclo incompleto: Guiné-Bissau e Cabo Verde. Será que o mundo
está errado? Será que todos os países – Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão, França – estão errados e
só o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde estão certos em manter polícias de ciclo incompleto?
Nós vemos no Brasil – isso não é uma crítica à Polícia Civil, mas, sim, à sua falta de estrutura – que, dos
5.564 Municípios, nem 500 Municípios têm plantão 24 horas de polícia. A Polícia Militar está abandonando as
cidades e se deslocando por mais de 300 quilômetros, entre ida e volta, em vários Municípios do Brasil para
apresentar uma ocorrência. Às vezes, demora 12, 24, 36 horas para registrar um ato, o que poderia ser feito
pelo próprio policial militar, assim como o TC, o termo circunstanciado, que em vários Estados é feito com ma‑
estria pela Polícia Militar.
Nós não queremos tirar nada das instituições, mas dotá-las do ciclo completo.
A PEC 430/09 é um passo inovador que vai revolucionar a segurança pública no Brasil, sem causar ne‑
nhum impacto financeiro para o Estado, apenas dotando a Polícia Militar de uma competência que já tem.
Sr. Presidente, assim como em todos os discursos que eu fizer de agora em diante, vou relembrar a todos
o salário do policial militar do Estado de São Paulo: 10 reais por hora trabalhada. É um absurdo – sem desme‑
recer as demais instituições.
Dos servidores do Estado de São Paulo, Deputado Moroni Torgan, o policial militar é o que recebe o me‑
nor salário dentre todos: 10 reais a hora trabalhada. Repito: isso é um absurdo.
Nós já marcamos, juntamente com o Deputado Estadual Coronel Camilo e com o Coronel Telhada, uma
audiência com o Governador. Esperamos que ele nos receba e que possamos discutir a questão.
O Sr. Lincoln Portela, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Gilberto Nascimento, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Reginaldo Lopes. S.Exa. dispõe
do tempo regimental de 3 minutos.
O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero aqui também me manifestar em relação à tentativa de instalação dessa Comissão Parlamentar
que estão dizendo que, na verdade, é para discutir o impeachment.
De fato, o que nós estamos vendo, lamentavelmente, é uma oposição que, nos últimos anos, perdeu vá‑
rias eleições e, após perder a eleição para o quarto mandato do Partido dos Trabalhadores, da Presidenta Dilma,
trabalha todos os dias para tentar confundir a opinião pública, as pessoas, e impor uma agenda golpista ao País.
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É lamentável que o maior partido de oposição ao Brasil – e não “do Brasil”, como o próprio Senador Aécio
Neves diz – tente, a todo momento, desestabilizar o País, facilitar as especulações financeiras e não contribuir
com alguma alternativa para a superação da crise pela qual o mundo passa neste momento.
Portanto, eu quero aqui manifestar o nosso repúdio, a nossa indignação com uma pauta que não tem
nenhuma razão. Este País não é o Paraguai, com todo respeito.
O Tribunal de Contas da União, nosso órgão auxiliar, fazer o julgamento de uma prestação de contas da
sexta maior economia do mundo em apenas 19 minutos parece ter sido mais uma ação corporativa dos seus
membros em defesa de alguns Ministros que estão sob a acusação de corrupção, dando um parecer extrema‑
mente político. Por isso, evidentemente, não merece nenhuma credibilidade, já que é um tribunal técnico e
não uma Casa parlamentar.
Portanto, eu acho que não tem outro nome. O País, até este momento, repudia essa questão de a Comis‑
são processar a Presidenta Dilma porque, de fato, não há contra ela, nenhum tipo de acusação, uma vez que
crime penal é de responsabilidade exclusiva da pessoa. Portanto, quero aqui manifestar a nossa indignação.
Por último, quero dizer que nós fizemos em Minas também um amplo debate sobre a nova arquitetura
do sistema de segurança pública. Eu acho que é um debate extremamente importante.
A CPI de combate à Violência contra Jovens Negros e Pobres, Deputado Lincoln Portela, apresentou a PEC
127, que é mais ampla do que a PEC 430, porque propõe, na verdade, controle social das polícias; propõe o Conse‑
lho Nacional de Polícia, a Ouvidora Nacional e o ciclo completo a todas as polícias – todas, inclusive a Polícia Civil.
Quando se discute o ciclo completo, não me refiro ao ciclo completo somente para a Polícia Militar, dei‑
xando a Polícia Civil com meia polícia. Não. Eu acho que as polícias civis nos Estados podem ocupar um papel
que hoje é feito pela Polícia Federal, com muita competência, no âmbito nacional. É evidente que os crimes de
maior potencialidade poderiam ser conduzidos pelas polícias civis em cada Estado.
Portanto, a nossa PEC, a da CPI, é mais ampla e propõe o ciclo completo para todas as polícias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado e Delegado de Polícia Mo‑
roni Torgan, do Estado do Ceará. S.Exa. dispõe de 3 minutos para falar ao povo do Brasil e do seu Estado.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre
uma honra ser presidido por V.Exa. e ter ao lado outro baluarte desta Casa, o Deputado Lincoln Portela. Sempre
ficamos muito felizes por estar na presença de V.Exas.
Deputado Gilberto Nascimento, quero destacar um ponto: muitas vezes, nós falamos da luta entre opo‑
sição e situação. Eu acho que a população não está preocupada com isso. A população está preocupada com
os 20% de aumento no gás de cozinha que houve este ano; a população está preocupada com os 50% de au‑
mento no custo da energia este ano; a população já está preocupada com mais 6% de aumento na gasolina e
4% no óleo diesel. É com isso que a população está preocupada.
A população quer ver uma coisa diferente. Se o Governo que aí está proporcionar essa coisa diferente, a
população vai ficar tranquila. Se o Governo que aí está não proporcionar essa coisa diferente, democraticamen‑
te, a população vai querer que aconteça alguma coisa para mudar essa história, porque o que ela está vendo
é o índice de desemprego cada vez maior, e aqueles que têm emprego já não sabem se estarão empregados
até o final do ano. É isto que a população está vendo.
Nós estamos vendo também um padrão educacional ridículo no ensino básico, um padrão educacional
que qualquer país do mundo teria vergonha de mostrar. O padrão do nosso ensino básico é para criar analfa‑
betos profissionais, porque a criança chega até a sexta e sétima séries sem saber ler e escrever.
A educação vai mal. A economia vai mal. A geração de emprego vai mal. E nós vamos ficar preocupados
com essa briguinha entre oposição e situação? Tem que se revolver isso! Se o Governo que aí está não resolve,
que tenha a magnanimidade de dizer: “Olha, vamos, então, buscar uma solução”. Não deveria ficar agarrado ao
poder. “Se outro puder fazer melhor que eu, então que venha e faça.”
É isto que nós temos que ter em mente: o bem-estar da população. Mas parece que o Governo tem sem‑
pre em mente essa vontade de ficar no poder a qualquer custo. Isso, sim, tem que mudar!
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Do Ceará, vamos agora a Santa Catarina, com o Deputado
Ronaldo Benedet. Logo em seguida, vamos ao Pará, com o Deputado Zé Geraldo, e depois a Minas Gerais, com
o Deputado Padre João.
O SR. RONALDO BENEDET (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu‑
tados, venho à tribuna desta Casa para manifestar minha preocupação com o nosso País. Estamos num mo‑
mento de dificuldades políticas muito grandes; estamos no meio de uma crise política, de uma crise moral e
de uma crise econômica.
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Sou de Santa Catarina, um Estado pequeno, com uma população pequena, mas responsável por grande
parte da produção nacional. Venho falar aqui daqueles que produzem, sejam agricultores, sejam industriais;
daqueles que realmente produzem para o Brasil.
O Brasil é injusto. Nós criamos um Estado brasileiro injusto para quem produz. Primeiro, nós tratamos
mal com leis ambientais, com leis trabalhistas, com fiscalizações e controles excessivos aqueles que trabalham
e produzem na iniciativa privada e na agricultura, seja pequeno, seja médio, seja grande produtor rural – em
Santa Catarina só temos pequenos e médios produtores.
Tratamos mal também a indústria, aqueles que verdadeiramente produzem riquezas para o nosso País.
Um trabalhador da indústria, por exemplo, que vai se aposentar, tendo contribuído sobre 20 salários, vai receber
na prática não mais do que 3 mil reais – o Estado brasileiro paga até 60 mil reais para um agente do Governo.
Então, o Estado brasileiro persegue quem produz. Ficou grande demais e agora precisa aumentar im‑
postos para dar suporte a esse grande ator, o próprio Estado brasileiro.
Nós precisamos trabalhar o ajuste fiscal para diminuir o tamanho do Estado brasileiro, para facilitar a
vida e estender um tapete vermelho para quem produz no Brasil, sejam trabalhadores, sejam pequenos em‑
preendedores, sejam empresários. Nós precisamos estender um tapete vermelho para quem produz no Brasil.
O pequeno, médio ou grande agricultor é prejudicado, é perseguido, é tratado como bandido no Brasil.
Não recebe mais estímulos. As nossas grandes cabeças vão fazer concursos públicos; não vão mais para a ini‑
ciativa privada porque não há mais atratividade em ser empreendedor.
O meu Estado, Santa Catarina, é um Estado de empreendedores; um Estado em que a iniciativa privada é
muito forte. Santa Catarina quer que o Governo aja no sentido de facilitar a vida de quem produz em nosso País.
Realmente a discussão aqui é política – oposição e situação; derruba esse, derruba aquela –, mas o que
interessa ao povo brasileiro e do que precisamos é de produção e de trabalho. Só produção e muito trabalho
é que vão tirar este País da situação em que está, da qual todos nós queremos tirar, sair dessa crise econômica,
sair dessa crise política.
Podemos influenciar a crise política, mas a econômica depende muito mais de todos os brasileiros, e,
acima de tudo, da relação e do estímulo do Estado àqueles que realmente produzem riqueza em nosso País.
Precisamos resolver a nossa situação econômica, através do trabalho. Precisamos valorizar mais os agri‑
cultores, os trabalhadores da iniciativa privada, os empreendedores da iniciativa privada. Eles, como eu disse,
têm sido perseguidos e desestimulados pelo Estado brasileiro.
Por isso, pedimos, neste pronunciamento, a atenção do Governo, apesar de toda essa crise, àqueles que
empreendem e que produzem no Brasil, que eles sejam mais valorizados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Esta Presidência, com muita alegria, anuncia a presença de
um seleto grupo de paulistas, estudantes de Direito do Instituto Toledo de Ensino – ITE, da nossa querida ci‑
dade de Bauru.
Damos boas-vindas a todos vocês e desejamos muito sucesso nessa visita a Brasília e em todo o enca‑
minhamento do curso de cada um dos senhores.
Parabéns! (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Padre João, de Minas Gerais.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em exercício, Deputado
Gilberto Nascimento – é bom distinguir isso, sobretudo neste momento e na atual conjuntura –, novamente
volto a falar sobre a situação do Presidente Eduardo Cunha.
Há um mês, vim a esta tribuna dizer que o Presidente Eduardo Cunha já não tinha mais condições de con‑
tinuar na Presidência da nossa Casa. Disse, também, que S.Exa. deveria, com urgência, renunciar à Presidência
da Câmara dos Deputados para que ele pudesse se resguardar e, sobretudo, dedicar-se à sua defesa – quando
eu me refiro a “se resguardar” é no sentido de não cercear ninguém, seja nas Comissões, e não exercer o poder
de Presidente para intimidar qualquer Deputado ou mesmo servidor desta Casa.
Sr. Presidente, há provas, reconhecidas pela Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público da
Suíça comprovou a existência de contas em nome dele e de toda a sua família.
São duas questões sérias: primeiro, a existência dessas contas, cuja origem tem que ser investigada; se‑
gundo, ficou comprovado que ele mentiu na CPI da PETROBRAS.
Que exemplo o Presidente Eduardo Cunha dá a esta Casa, Deputado Paulão, se ele mentiu na CPI da PE‑
TROBRAS? S.Exa. feriu o decoro parlamentar.
Então, Sr. Presidente, é nesse sentido que, mais uma vez, venho a esta tribuna insistir nesse pedido de
renúncia do Presidente Eduardo Cunha, e com urgência, em respeito ao povo brasileiro e a esta Casa.
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Outro ponto: é de se estranhar a postura do PSDB e do DEM, que fazem reuniões de bastidores com o
próprio Presidente da Casa para articular todo o ritual do impeachment contra a Presidenta Dilma. Eles tentam
soltar uma nota para a sociedade, jogar para a galera que vão pedir ao Presidente Eduardo Cunha que renun‑
cie à Presidência desta Casa. É essa a hipocrisia da Oposição!
O povo não é bobo. Acho que é essa falta de coerência que vai levando ao definhamento o DEM e o
próprio PSDB.
Bem dizia Lula que, se for preciso, tem que se cortar na própria carne, e o PT tem sido exemplo, sim, seja
com o Lula, seja com a Dilma, de combate à corrupção. O Brasil avançou muito na legislação de combate à
corrupção, e o PT nunca se omitiu a cortar na própria carne.
Outro dia, estava aqui o Deputado Darcísio Perondi convocando todos para protocolar o pedido de impeachment contra a Presidenta Dilma junto com Hélio Bicudo.
Aliás, eu queria convidar o Deputado Darcísio Perondi, os colegas do PMDB e do PSOL, para, às 16 horas,
protocolar representação no Conselho de Ética contra o Presidente Eduardo Cunha.
O Deputado Darcísio Perondi fica convidado para articular, também, com o setor golpista do PMDB.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais.
Logo em seguida, falarão os Deputados Capitão Augusto e Pedro Uczai.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Gilberto Nascimen‑
to, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero parabenizar o Deputado Estadual Léo Portela, que conseguiu a liberação
do ICMS em Minas Gerais para os templos de todas as religiões.
Na semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, houve a votação do aumento
do ICMS sobre alguns itens. O Governo tinha 36 votos, contra 28 votos da Oposição.
O Deputado Léo Portela, um homem com formação em três cursos de nível superior, pelo menos, um ho‑
mem inteligente, Vice-Líder do Governo, entendeu que ele poderia estar contra o Governo naquele momento.
Ele sentou tanto com a Oposição, que tem 28 Deputados, quanto com a Situação e explicou a emenda que iria
apresentar – aliás, uma emenda muito abrangente. Se ele votasse contra o Governo, seriam 35 votos a favor
do Governo Estadual e 29 contra; não resolveria o problema.
Ele conseguiu, não por negociação, mas por um acordo político, em que a Assembleia Legislativa do Es‑
tado de Minas Gerais, por unanimidade – toda a Oposição e toda a Situação –, votou pela liberação do ICMS
para templos mórmons, católicos, mesquitas, sinagogas, templos evangélicos, afrodescendentes. Ele conse‑
guiu, tanto com a Situação quanto com a Oposição, a liberação do ICMS para os templos de todas as religiões!
Ainda mais: o Deputado Léo Portela conseguiu a liberação do ICMS para todas as APAEs. Imaginem o
trabalho que as APAEs fazem em todo o Brasil, principalmente no Estado de Minas Gerais!
S.Exa. conseguiu também a liberação do ICMS para todos os hospitais filantrópicos, creches filantrópicas,
todos os hospitais municipais e estaduais do Estado de Minas Gerais.
Eu quero dizer àqueles incautos, àqueles carentes de juízo ou maldosos, que não houve nenhuma ne‑
gociação do Deputado Léo Portela com o Governo para isentar igrejas evangélicas do pagamento de ICMS.
A emenda que o Deputado Léo Portela apresentou é de uma abrangência tão grande que toda a Oposição e
toda a Situação votaram com ele.
Hoje, alguns carentes de juízo, até se aproveitam um pouco dizendo que se votou para isentar igrejas
evangélicas. Essas são pessoas que, por certo, não sabem ler; são pessoas que, por certo, não têm o gabarito
adequado ou, pelo contrário, têm uma maldade excessiva contra aqueles que querem fazer o bem.
Parabéns, Léo Portela, que deu o seu peito! Parabéns, Léo Portela, que não teve medo de colocar a sua
cabeça na forca em favor das comunidades terapêuticas, livrando 480 recuperandos, dependentes químicos,
de ficarem sem as comunidades terapêuticas! Parabéns à Assembleia Legislativa de Minas Gerais que, por una‑
nimidade, aprovou a emenda do Deputado Léo Portela!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Gilberto Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado João Daniel, do PT de Sergipe.
O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, eu gostaria de registrar que tivemos oportunidade, na última sexta-feira, de participar de um ato muito
importante para a nossa querida cidade de Itabaiana, em Sergipe, que tem hoje um dos grandes Secretários
de Governo do Estado: o nosso amigo, companheiro de partido, Olivier Chagas, que coordena a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
Tivemos a oportunidade, junto com o Governador em exercício, Belivaldo Chagas; os demais Secretários;
o Presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo; a Deputada Estadual Ana Lúcia e a população daquela
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cidade de estar presentes por ocasião da assinatura da ordem de serviço de uma obra muito importante para
Itabaiana, de um dos grandes programas do Governo do Estado, o Águas de Sergipe.
O primeiro investimento, de 22 milhões e 429 mil, será destinado à construção da estação de tratamento
de esgoto, da primeira estação elevatória do sistema e à interligação da rede de esgoto.
Essa é a primeira etapa de um grande projeto que irá resolver os problemas do Município, na área de
saneamento. Nessa etapa, também está incluída a limpeza de um importante açude, o Açude da Marcela, para
ajudar na despoluição do Rio Sergipe.
Portanto, eu quero parabenizar o Governo de Sergipe, que vem fazendo um grande trabalho, através da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, nos diversos Municípios. Nesta semana, tive‑
mos a grande oportunidade de assistir ao lançamento dessa obra no Município de Itabaiana.
Parabéns a todos de Itabaiana, aos Prefeitos que lá estiveram, ao Prefeito daquele Município, à popu‑
lação como um todo – tanto as lideranças quanto o povo em geral, que recebe com muito carinho essa obra
planejada e organizada pelo Governo de Sergipe.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este meu pronunciamento seja dado como lido e divulgado no pro‑
grama A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Deputado João Daniel, o pedido de V.Exa. será atendido. Dare‑
mos ao seu pronunciamento toda a publicidade nos órgãos de comunicação da Casa, inclusive em A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nesta oportunidade, gostaríamos de registrar importante ação
do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMA‑
RH, no Município de Itabaiana, no agreste sergipano.
Na última sexta-feira, dia 9, tivemos a oportunidade de acompanhar o Governador em exercício, Belivaldo
Chagas, e o Secretário Olivier Chagas na assinatura da ordem de serviço para implantação de esgotamento sanitário.
O investimento de R$ 22.429.428,15 compreende a construção da Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE, da principal estação elevatória do sistema e a interligação da rede de esgoto existente.
A intervenção integra o Programa Águas de Sergipe e inicia o processo de limpeza do Açude da Marcela.
O açude, que hoje recebe todo o esgoto da cidade sem tratamento, escorre no Rio Jacarecica, afluente do Rio
Sergipe, de onde é captada água para o abastecimento da cidade. Este é um momento de extrema importân‑
cia para a vida do povo de Itabaiana.
A assinatura da OS marca o início da primeira etapa do serviço. A segunda etapa está prevista para ser
iniciada no próximo ano, com investimento de mais R$ 42 milhões. Essa primeira etapa dotará Itabaiana da
infraestrutura necessária para o recebimento do esgotamento sanitário de toda a área central da cidade, o
que representa 5 mil ligações de esgoto. As redes que propiciarão a coleta e o tratamento desse esgoto serão
construídas na segunda etapa do projeto, juntamente com a rede de drenagem pluvial. A elaboração dos do‑
cumentos técnicos para o início dos trabalhos da segunda etapa já está em andamento. Prevê-se a contrata‑
ção da obra para o início de 2016.
Como bem destacou na solenidade o Secretário do Meio Ambiente, Olivier Chagas, o valor dessa obra
para o Município de Itabaiana é imensurável, sobretudo neste momento em que o mundo está preocupado
com a questão ambiental. Realizar uma obra dessa magnitude é fundamental para Itabaiana, porque está pro‑
piciando o tratamento do esgoto, para que ele não polua o açude e o meio ambiente.
O Governo do Estado firmou contrato com o Banco Mundial – BIRD, no valor de US$ 117.125.000.00,
para obras de esgotamento sanitário. Desse total, US$ 46.850.000,00 são contrapartida do Estado. O Águas de
Sergipe busca a melhoria da qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe – BHRS, a principal bacia
hidrográfica do Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Tem a palavra o Deputado Jorge Solla, da Bahia.
O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria chamar a atenção de todo o povo brasileiro que nos acompanha agora para isto que vou dizer:
os caminhos da política são intrigantes. Os partidos de oposição, junto com o PMDB, elegeram, sustentaram
e sustentam um corrupto na Presidência desta Casa. E isso não foi por acaso! Eles o fizeram conscientemente,
com o único e exclusivo objetivo de criar instabilidade política, de adotar a filosofia do “quanto pior, melhor”,
de fazer oposição ao Brasil, de criar dificuldades e tentar viabilizar o impeachment da Presidente Dilma.
Eles já sabiam! Em 2006, a Polícia Federal tentou conseguir no Supremo Tribunal Federal autorização para
investigar essas remessas para o exterior de recursos oriundos da corrupção de Eduardo Cunha. Depois de 9
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anos – e após o processo passar por nomes como Gilmar Mendes –, nada foi apurado. Eles não contavam que,
mesmo com a blindagem no Supremo, com a blindagem na Polícia Federal, com a blindagem no Ministério
Público, com a blindagem na CPI da PETROBRAS, o Ministério Público da Suíça iria investigar.
Graças ao Ministério da Suíça, nós sabemos, hoje, Deputada Erika Kokay, que não são 100 mil dólares,
200 mil dólares não; são milhões de dólares em contas bancárias. E a madame gastou demais também – cha‑
mou até a atenção –, mais do que o Ministério Público da Suíça já havia identificado. São milhões de dólares
de corrupção desviados para o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a cumplicidade, com a conivência
do PSDB, do DEM, do PMDB, que estão tentando viabilizar o impeachment da Presidenta Dilma.
Vejam que interessante: há meses os senhores fuçam tudo. A Polícia Federal, o Ministério Público, a CPI
tentam de todas as formas achar uma razão para o impeachment da Presidenta Dilma. Mas até agora acharam
o quê? As famosas pedaladas fiscais.
É bom que a população saiba o que são essas pedaladas fiscais. Essa é a maior operação armada no Tri‑
bunal de Contas. Vai entrar para a história como o escândalo de articulação da política com a mídia, com um
tribunal que deveria ser técnico, que inventa que as contas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil não po‑
dem ficar um dia sequer negativas, que o Governo tem que depositar recursos sempre, antes de serem feitos
os pagamentos. Isso nunca existiu. Todos os Governos, todas as esferas de governo trabalham as contas ban‑
cárias dos repasses dos seus compromissos com altos e baixos no fluxo financeiro.
Isto é uma grande piada de mau gosto: tentar cassar a Presidenta Dilma, porque aumentou o pagamento
do Bolsa Família, porque aumentou as políticas sociais. Aí vão dizer que no Governo Fernando Henrique Car‑
doso isso acontecia, mas acontecia pouco. Acontecia pouco porque não se gastava com o social, porque não
se gastava com repasse financeiro, porque se fazia pouco. Neste Governo, há um fluxo financeiro mais veloz,
mais rápido, porque se faz mais.
É interessante. Eu quero ver a cara de pau dos Líderes da Oposição ao chegarem a esta tribuna e dize‑
rem que não vão cassar Eduardo Cunha, que roubou, que está com dinheiro em conta na Suíça, e dizerem que
vão querer cassar a Presidente, porque pagou os compromissos com a população, com o Bolsa Família, com a
população mais pobre.
Desviar dinheiro para a Suíça para pagar as contas da esposa de Eduardo Cunha pode, isso não é crime.
Agora, pagar o Bolsa Família é motivo de impeachment?
Poupem-me, senhores! Isso é muito mau-caratismo. Nós não podemos mais permitir isso nesta Casa. A
população brasileira tem que saber que, por mais investigada que a Presidenta Dilma tenha sido, não encon‑
traram 1 centavo oriundo de corrupção em nenhuma conta.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Da Bahia, vamos a Pernambuco, com o Deputado Gonzaga
Patriota, que já está na tribuna. (Pausa.)
Antes, faremos uma rápida passagem por São Paulo, para ouvir o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O Deputado Gonzaga Patriota vai me deixar falar por causa da mãe dele.
O SR. GONZAGA PATRIOTA – Primeiro os mais velhos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De‑
putados, sem dúvida alguma, nós temos um carinho especial por aposentados e pensionistas. Lamento que,
segundo informações do Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, a votação de vetos vai
ficar para novembro. Eu não entendo isto: se há obrigação constitucional, por que o Presidente não quer con‑
vocar a sessão?
Nós queremos derrubar o veto relativo à proposta de extensão do aumento real do salário mínimo para
os aposentados e pensionistas, que estão em uma situação muito difícil, muito complicada. A redução dos seus
benefícios é, a cada ano, avassaladora, e inventam essa história de aumentar o consignado para tentar resolver
o problema. Isso é mera enganação!
Nós queremos aumento real para os aposentados e pensionistas. Aqueles que não quiserem isso assu‑
mam a sua parcela de responsabilidade. Os aposentados não aguentam mais!
E ainda vão perder o acesso à Farmácia Popular. Lamentavelmente, Sr. Presidente, não dão aos aposenta‑
dos o que reclamam, e eles ainda perdem aquilo que já têm, como os remédios gratuitos da chamada Farmácia
Popular, que está comprometida, com o orçamento do ano que vem.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós temos que tentar minimizar o problema dos aposentados
e pensionistas e não permitir que as coisas que eles têm, que são poucas, sejam perdidas e que não sejam
atendidos naquilo que reclamam.
Portanto, é nossa preocupação derrubar o veto e garantir aumento real para os aposentados, sem que‑
brar a Previdência. Há aquela velha ladainha de que tudo o que se faz para aposentado quebra a Previdência.
Quando roubam por aí – como nos escândalos da PETROBRAS, nos escândalos disso e daquilo –, ninguém se
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lembra disso, mas, quando vão dar alguma coisa para o aposentado, vem aquela velha ladainha de que vão
quebrar a Previdência.
Nós não vamos quebrar a Previdência coisíssima nenhuma! Queremos garantias para os aposentados e
pensionistas! E quem não quiser que vá para o inferno, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vamos continuar em Pernambuco, com o Deputado Gon‑
zaga Patriota, a quem concedo a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Presidente Gilberto Nascimento, cum‑
primento V.Exa., assim como as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados.
Recebi honroso convite da Diretora-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal para me fazer
presente, no dia 20, em Recife, à posse do novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado, Valcir
Correia, mas, infelizmente, Sr. Presidente, não poderei estar neste dia lá em Recife.
O Estado de Pernambuco tem 2.500 quilômetros distribuídos em nove rodovias federais.
Há 20 anos, Presidente, havia um terço dos veículos atuais e 14 postos da Polícia Rodoviária Federal.
Atualmente, já fecharam 6, inclusive em Petrolina, Município com mais de 300 mil habitantes. Em Salgueiro, a
minha cidade, o posto será reaberto no final do ano, porque apresentei uma emenda de 200 mil reais. Agora
– nem a Diretora sabe –, apresentei outra de 300 mil para fazermos um belo posto na cidade de Salgueiro, no
local do anterior.
Acompanhados da Diretora-Geral, Maria Alice, estivemos com o Ministro do Planejamento e com o Mi‑
nistro da Justiça, mostrando que a Polícia Rodoviária Federal está defasada e precisa de pelo menos 5 mil novos
policiais. Não se faz mais concurso. Portanto, que convoquem urgentemente os 910 candidatos excedentes do
concurso de 2013, para que não sejam fechados os postos restantes.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê divulgação ao meu discurso, pois essa situação ocorre em quase to‑
dos os Estados brasileiros. A Polícia Rodoviária Federal não apenas fiscaliza o trânsito, mas o tráfego, o roubo
de cargas, o trabalho escravo, entre tantas outras atribuições. Não podemos permitir que Polícia Rodoviária
Federal fique restrita a um número inferior a 10 mil policiais no Brasil. Essa é a razão do nosso apelo.
Falei pessoalmente com o Ministro do Planejamento, com o Ministro da Justiça e com a Maria Alice. Nós
precisamos convocar para ontem esses 910 candidatos – eu acredito que não são mais nem 700, já que eles
fizeram outros concursos.
Que possamos convocá-los, que eles possam fazer a Academia e que possamos botar esse pessoal para
trabalhar! Aí vamos trabalhar também para ver se conseguimos mais, pelo menos, uns 2 ou 3 mil policiais até
o ano que vem.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Polícia Rodoviária Federal, desestruturada, fecha postos.
A Diretora-Geral do DPRF, Maria Alice, estará em Pernambuco na próxima semana, para dar posse ao
Inspetor Valcir como novo Superintendente dessa instituição naquele Estado, e, como amante e amado dessa
importante categoria, desejo, neste instante, Sr., Presidente, queridas Deputadas e queridos Deputados, fazer
um veemente apelo a essa autoridade para negociar com o Governo e conseguir recursos e meios para rees‑
truturar a Polícia Rodoviária Federal, principalmente em nosso querido Pernambuco, onde a instituição está
um caos, como demonstro a seguir.
Pernambuco, Estado cortado pelas rodovias federais (BRs) 101, 116, 232, 316, 408, 428, entre outras, com
mais de 2.500 quilômetros de extensão, está há 20 anos, quando possuía menos de um terço da frota de veí‑
culos que possui hoje, sem construir um só novo posto da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, o Estado se vê,
hoje, com seis postos de fiscalização dessa antiga estrutura fechados nos importantes municípios de Carpina,
Moreno, Ribeirão, Quipapá, Salgueiro e Petrolina, na Serra da Santa. Outros seis postos, Ouricuri, Juriti, Cabo de
Santo Agostinho, Santa Maria da Boa Vista e Floresta, permaneceram funcionando em situação precária, quase
fechados, por falta de pessoal – policiais.
De acordo com o Presidente do SINPRF – Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Pernambuco,
Frederico França, a média diária de policiais atuando nos postos e em rondas é de aproximadamente 60, para
cobrir esses 2,5 mil quilômetros de rodovias federais no Estado.
Entre as funções dos policiais rodoviários estão o combate e a repressão aos crimes de trânsito, ao tráfico
de drogas, aos roubos de cargas, ao trabalho escravo, ao tráfico de animais, aos crimes contra a administração
pública e à prostituição infantil nas estradas.
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Para cobrir essa tarefa, de acordo com o presidente do SINPRF-PE, há um déficit de policiais para dar con‑
ta da demanda diária. Ainda segunda França, certo seria colocar um policial com viatura a cada 2 quilômetros
Deputado estrada, mas o que vemos na prática é um policial com viatura a cada 60 quilômetros.
França entende que o fechamento desses postos acaba tirando da população a referência em caso de
acidente ou algum crime. Reclama, também, do estado físico dos postos, que não oferecem alojamentos ade‑
quados aos policiais. São ambientes com mofo, baratas e ratos, além de água imprópria para uso dos policiais,
bem como das pessoas que são atendidas, que também não têm um banheiro que possam usar no local.
No posto da PRF localizado no quilômetro 33, após o Município de Igarassu, por onde passo com frequ‑
ência, policiais se queixam e reclamam de assaltos frequentes nas estradas, principalmente nos finais de se‑
mana, sextas, sábados e domingos, entre as 20 horas e 3 horas. Cerca de 30 assaltos teriam sido registrados na
região de janeiro até agora. Os criminosos costumam colocar estacas nas imediações dos quilômetros 26 ao
28, para furar os pneus dos veículos.
Estou me referindo a Pernambuco, mas todos os Estados se encontram carentes de pessoal da PRF para
a fiscalização das suas estradas federais. Conversei com o Presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Fe‑
derais do Rio Grande Sul, e a reclamação é a mesma de França, em Pernambuco: falta de efetivo, sete postos
da Polícia Rodoviária Federal fechados e mais seis em processo de desativação, por falta de 400 novos agentes.
O fechamento dos postos da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, mais especificamente, em
Guaíba, Gravataí, Lagoa Vermelha, Dom Pedrito e São Marcos – e estão prestes a serem fechados os de Santo
Antônio da Patrulha, Montenegro e Tabaí –, já provocou debates na Comissão de Segurança e Serviços Públi‑
cos da Assembleia Legislativa daquele Estado na última quinta-feira, dia 1º de setembro.
Os dirigentes da Polícia Rodoviária Federal confirmam o fechamento desses postos, alegando a falta de
efetivo, mas ressaltam que o fechamento de postos faz parte de uma reestruturação do órgão nos Estados e
será mantido enquanto o quadro de policiais é reestruturado. Enquanto isso, estão sendo avaliados outros fa‑
tores de policiamento.
Outros Estados também sofrem como Pernambuco. Exemplo disse é a Bahia, onde dois postos localiza‑
dos em pontos estratégicos da região extrema do sul do Estado foram fechados por falta de efetivo. Os postos
da Polícia Rodoviária Federal de Porto Seguro, na BR-367, e Itamaraju, na BR-101, foram fechados em face de a
região possuir um baixo efetivo, e a medida pretendida pela PRF é deslocar os policiais para fiscalizar as rodo‑
vias e aumentar a segurança dos usuários nos veículos, e não nos postos físicos, dificultando e complicando
ainda mais o atendimento emergencial em casos de acidentes, nesses trechos, devido às longas distâncias.
Em Mato Grosso, o fechamento de postos do DPRF tem deixado apreensivos motoristas que trafegam nas
rodovias federais, onde já foram fechados cinco postos por falta de estrutura e de efetivo policial. Mato Grosso
tem 5 mil quilômetros de malha rodoviária federal. Em 2009, a PRF tinha 461 policiais no Estado, e agora esse
efetivo despencou para 368. Esse encolhimento representa uma redução de 20,17% dos quadros.
Maranhão, Estado que interliga duas enormes regiões, o Norte e o Nordeste do País, já teve fechados quatro
dos onze postos da Polícia Rodoviária Federal que atendiam todo o Estado. Não apenas fecharam postos, mas
postos como São Luís, São Francisco, Caxias, Porto Franco, Imperatriz, Açailândia e Bacabal estão desativados.
Esse desastre que vem ocorrendo no Maranhão fez com que o colega deputado Pedro Fernandes (PTB‑
-MA), solicitasse, em registro feito aqui na Câmara dos Deputados, que o Poder Executivo (Ministérios da Justiça
e do Planejamento) realizassem, o quanto antes, um novo concurso para a Polícia Rodoviária Federal. O Parla‑
mentar está assustado com a falta de fiscalização, principalmente nas estradas do Maranhão. Segundo Pedro
Fernandes, “é comum observamos que, a pretexto de reformar uma unidade da PRF, a fecham, não a reformam,
deixando-a desativada o resto da vida”.
Pedro Fernandes disse em seu discurso que a BR-226, de Timon até Porto Franco, com uma extensão de
600 quilômetros, não dispõe, no momento, de um só posto da Polícia Rodoviária Federal e exigiu novo concur‑
so para suprir pelo menos os 4 mil novos policiais rodoviários federais que faltam à corporação.
Ainda para o Deputado Pedro Fernandes, o que está faltando é estrutura para que a Polícia Rodoviária
Federal possa fiscalizar. Ele conta que na BR-226, que atravessa a reserva indígena, há exploração irregular de
madeira, plantação de maconha e nenhuma fiscalização.
Concluiu o Deputado maranhense:
“Nós precisamos rapidamente de uma ação para que haja concursos públicos, para que haja equipamentos, para que a gente possa dar à PRF condição mínima de agir, principalmente agora que eu estou
registrando a situação no Estado do Maranhão. Eu tive oportunidade de fazer uma emenda para a construção de um posto no Município de Grajaú, mas infelizmente, a pedido da própria Polícia Rodoviária
Federal, tive de mudar para compra de equipamentos, porque eles não tinham pessoal.”
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Perto do Maranhão, no Pará, a falta de policiais já fechou seis postos da PRF. A falta de servidores da Po‑
lícia Rodoviária Federal nas estradas federais que cortam o Pará vem caindo a cada ano de forma preocupan‑
te. Segundo o Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), o número de policiais é menor que há 17 anos, quando esse
Estado tinha 20% dos veículos que possui hoje. O efetivo da PRF no Pará, em 1996, era de 374 policiais e caiu
para 344, levando ao fechamento de seis postos de fiscalização: Itaituba, Redenção, Novo Repartimento, Xin‑
guara, Rio Maria e Bragança.
De acordo com o Parlamentar paraense, que fez pronunciamento no Senado da República sobre este
tema na quarta-feira dia 23 de setembro, a falta de fiscalização pode aumentar diversos crimes, como tráfico de
drogas, e acaba, também, por diminuir a atuação preventiva contra acidentes de trânsito. “Não havendo uma
fiscalização preventiva nas rodovias federais, há possibilidade de aumentar o número de acidentes, muitos deles
com perdas de vidas humanas. Então, é preciso que se faça, daqui da tribuna do Senado, um chamamento para
que possa haver, efetivamente, uma preocupação do Ministro da Justiça com essa situação da Polícia Rodoviária
Federal no Pará”, disse Flexa Ribeiro.
Em Goiás, aqui nas barbas das autoridades governamentais, dois postos da PRF se encontram fechados
por falta de efetivo, e o seu efetivo, desde o ano de 1994, é o mesmo: 402 servidores (administrativos e agentes
da pista) atuando nas sete delegacias do Estado. Em relação a aposentadorias, em Goiás, somente em 2014, 18
PRFs tiveram suas aposentadorias concedidas pela União. Em 2015, já foram quatro. A necessidade do aumen‑
to do efetivo em Goiás é urgente e notória. Devido à falta de efetivo, os postos da PRF em Jussara e em Santa
Rita do Araguaia foram fechados.
Em Alagoas, o Posto da PRF na entrada de Maceió pode ser fechado a qualquer momento. A atual Su‑
perintendente da PRF em Alagoas, Vera Cella, pretende fechar aquele posto da PRF que fica na rotatória no
Tabuleiro dos Martins até janeiro próximo, quando a SMTT assumir a Via Expressa.
Naquele Estado foram fechados dois postos, São Miguel dos Campos e Novo Lino, sendo que o posto de
São Sebastião está prestes a ser demolido, com a passagem da duplicação da BR-101. Se ocorrer um acidente
em Satuba, terá que vir uma equipe de São Miguel dos Campos para atender. Se ocorrer um acidente na Fo‑
rene, a equipe que virá de Atalaia é que deve atender. O efetivo da PRF de Alagoas, por unanimidade, rejeitou
essa proposta de fechar o posto PRF de Maceió, mas teme que a Superintendente, que é do Mato Grosso do
Sul e não conhece bem Alagoas, possa fazer mesmo assim esse fechamento. Um Estado como Alagoas não
pode ser abandonado pelos Governos, independentemente de qualquer crise financeira ou econômica, nem
se dar ao luxo de perder um posto policial.
Na Paraíba, outro bravo parceiro tem sido o Deputado Federal Benjamin Maranhão, do Solidariedade,
que recebeu em seu gabinete, aqui em Brasília, o Presidente do Sindicato Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais da Paraíba, José Pereira Dantas, e o Diretor de finanças da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais (FENAPRF), Ricardo Sá, para discutir o fechamento de um posto de fiscalização da PRF naquele Estado.
Segundo esses policiais, a reestruturação da PRF no âmbito nacional prevê o fechamento de um posto
da PRF em funcionamento em Pombal, na Paraíba, o que representará uma grande perda para o policiamento
de trânsito realizado pela PRF na Paraíba. Outra queixa dos agentes da PRF da Paraíba diz respeito ao efetivo
da PRF naquele Estado que, hoje, é de 270 homens, número insuficiente para o seu policiamento adequado.
De acordo com esses dirigentes sindicais, é preciso que seja realizado concurso para preenchimento de vagas
na Paraíba e que sejam mais bem distribuídos os servidores, evitando distorções e situações de agentes traba‑
lhando em duplas, ou mesmo sozinhos, nos postos de fiscalização.
O Deputado Benjamin Maranhão se comprometeu a agendar reunião com a Diretora-Geral da PRF, Maria
Alice, para buscar uma solução para os problemas enfrentados pelos policiais rodoviários na Paraíba. Na avalia‑
ção do colega Benjamim Maranhão, as reivindicações da categoria refletem diretamente no serviço prestado
à população.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atualmente o cadastro de reserva do Departamento de Polícia Ro‑
doviária Federal possui 910 candidatos aprovados em todas as fases, apenas aguardando a convocação para
realizar o curso de formação profissional, última etapa do concurso.
Vale salientar que este número é apenas no papel, pois, pelo que já foi apurado, muitas dessas pesso‑
as não atenderão à convocação, e nem todos os candidatos que participarem do curso de formação tomarão
posse, vez que já adentraram em outros empregos. Ao término do curso de formação, a PRF deverá receber,
no máximo, 700 novos policiais. É importante lembrar que esses candidatos, sendo nomeados, serão destina‑
dos à faixa de fronteira.
Estive, juntamente com outros colegas Deputados, no DPRF, onde fomos recebidos pela Diretora-Geral,
Maria Alice, que nos informou já ter feito ao MPOG o pedido de autorização para nomeação de todos os can‑
didatos do cadastro de reserva.
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Além do pedido para convocar e nomear os aprovados do concurso de 2013, o DPRF já solicitou a abertura
de novo concurso, para 1.500 novas vagas de policial rodoviário federal. Esse pedido, no entanto, foi negado.
É importante salientar que mesmo que todos os excedentes sejam convocados, ainda sim, serão abso‑
lutamente insuficientes para sequer chegar perto de completar o quadro defasado desses policiais na ativa.
Como medida de corte de gastos, o Planejamento negou à Diretora-Geral do DPRF essa autorização
para novo concurso da PRF, e, com a suspensão de novos certames, não há sequer previsão de quando outro
poderá ser realizado. Sem previsão de novo concurso (lembrando que a realização de outro certame custará
mais alguns milhões aos cofres públicos e demorará de 1 ano a 1 ano e meio para formar policiais), a entrada
de novos policiais na corporação acontecerá, talvez, em 2018 ou 2019.
Falamos pessoalmente com os Ministros José Eduardo Cardozo, da Justiça, e Joaquim Barbosa, do Pla‑
nejamento, para autorizarem, urgentemente, o curso de formação desses 910 candidatos excedentes, mas,
aparentemente, o MPOG ainda não estabeleceu, em definitivo, o número a ser convocado – vem afirmando
que tem autonomia para autorizar a convocação de apenas 500, desses 910. O Governo deveria considerar as
desistências de no mínimo 200 candidatos da reserva e convocar todos os que faltam, em razão do tempo li‑
mitado (o concurso vence em maio de 2016).
Além disso, em Florianópolis foi construída uma academia própria para formar PRFs. A capacidade é de
1.200 candidatos. A academia custou milhões aos cofres públicos e ficará subutilizada. Frente à necessidade
urgente de aumento de efetivo – o déficit é de mais de 3.000 homens –, e com uma previsão do próprio De‑
partamento de saída de mais de 600 PRFs por ano, não se compreende que pouco mais de 200 candidatos,
aprovados em todas as fases, sejam desperdiçados no momento em que o Departamento e a sociedade mais
precisam. Isso, Sr. Presidente, seria uma afronta aos princípios da economicidade e da moralidade, em tempos
da tão comentada crise.
Apenas para ilustrar tal situação, de abril de 2013 até o início do ano de 2015, entre demissões, exone‑
rações, aposentadorias, falecimentos e outros, já ocorreram 850 vacâncias brutas, e cerca de 920 cargos dei‑
xaram de ser ocupados.
Esse relato, evidentemente, comprova que a sucessiva saída de pessoas do cargo desde o lançamento
do edital do concurso, em 2013, e as saídas que acontecerão de 2016 em diante justificam numericamente o
aproveitamento de todos os excedentes do cadastro de reserva.
A falta de policiais tem provocado o fechamento de postos da PRF em várias partes do País. E a situação
tende a piorar: caso o Governo consiga efetivar o fim do abono de permanência, outra medida anunciada, as
3.600 aposentadorias possíveis até o fim deste ano fatalmente irão se concretizar. Com as saídas, a PRF ficaria
com apenas cerca de 6.800 policiais para fazer o patrulhamento dos mais de 76 mil quilômetros da malha vi‑
ária federal, um déficit de 48% no quadro, de até 13.098 vagas. Com menos policiais nas rodovias, o Governo
colocará em risco o compromisso assumido com a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) de redução
do número de acidentes de trânsito à metade até 2020.
Também consta no pedido de concurso enviado ao Planejamento que das 151 delegacias de Polícia Ro‑
doviária Federal, 32 (21,19%) possuem, em média, menos policiais em escala do que o mínimo exigido para a
segurança deles próprios. Além disso, mais da metade, 87, funcionam com o efetivo mínimo.
A Presidente Dilma, durante seu discurso na 70º Assembleia Geral das Nações Unidas, também firmou o
compromisso de pôr fim ao desmatamento ilegal, de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares e recuperar
15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030.
As ações articuladas entre a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA são uma estratégia para a maior efi‑
ciência no combate aos crimes ambientais. A PRF atua intensificando a fiscalização nas estradas da Região
Amazônica, com o objetivo de inibir o cometimento de crimes; presta segurança para que as equipes integra‑
das possam realizar o seu trabalho e também garantem que as madeiras extraídas ilegalmente, bem como os
equipamentos utilizados, não sejam retirados da mata pelos infratores.
Em recente relatório elaborado sobre a região de fronteira brasileira, o TCU afirmou que o baixo grau de
investimentos e a carência de recursos humanos dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, fiscaliza‑
ção e repressão aos crimes transfronteiriços realçam a vulnerabilidade daquele espaço territorial e contribuem
para agravar sua condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e de armas, entre
outros crimes típicos de regiões fronteiriças, caracterizando verdadeira omissão, parcial ou total, do poder pú‑
blico. A faixa de fronteira corresponde a 27% do território nacional, com 150 quilômetros de largura ao longo
de 11 Estados da federação, e possui 23.415 quilômetros de rodovias federais.
Entre os problemas específicos da região, pode-se destacar: tráfico de pessoas, drogas e armas, contra‑
bando, além da degradação social, fundiária e ambiental nessa região, que comprometem o desenvolvimento
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do Estado brasileiro como um todo. Há quase unanimidade em afirmar que todas as instituições que atuam na
região de fronteira não têm efetivo suficiente para o exercício satisfatório de suas atribuições.
Em que pese ser a Polícia Federal a polícia de fronteira prevista na Constituição Federal, o Departamento
de Polícia Rodoviária Federal é o órgão que, de fato, realiza a fiscalização das fronteiras em regime de plantão
durante as 24 horas diárias, em todos os dias do ano, nas 161 unidades operacionais dos Estados de fronteira.
O Governo Federal tem limitado as despesas com pessoal na região, e essa condição eleva a exposição
ao risco dos servidores que lá atuam e aumenta os índices de criminalidade e a sensação de insegurança na‑
quele espaço territorial, em prejuízo tanto do desenvolvimento local quanto da imagem do Brasil perante os
países vizinhos.
Cabe lembrar que um dos objetivos do Plano Estratégico de Fronteiras estabelecido pela Presidente
Dilma em 2011 é a “ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, controle, fiscalização e
repressão de delitos na faixa de fronteira”.
Os benefícios advindos de um melhor controle das fronteiras nacionais são infinitamente superiores ao
custo de convocar todos os candidatos do cadastro de reserva da PRF, pois, como foi dito no relatório do TCU
ora comentado, apesar de não haver estimativas governamentais consistentes de quanto o País perde em face
de crimes transfronteiriços, algumas iniciativas extraoficiais chegam a definir prejuízos anuais da ordem de R$
100 bilhões.
Todos esses argumentos subsidiam o pedido de convocação de 100% do atual cadastro de reserva da Po‑
lícia Rodoviária Federal, que tramita no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Do concurso de 2008
foram convocados todos os candidatos aprovados, e do certame de 2009 foi convocado o dobro do número
de candidatos, mediante despacho presidencial. Assim sendo, meios e necessidade existem, e isso já faz parte
do histórico de convocações da própria instituição. Ainda, desde 2009, o DPRF não realizava concurso público.
Não parece plausível a União possuir candidatos aptos para ingresso na carreira policial e não os ocupar,
sob o risco de causar um desequilíbrio institucional a ponto de redundar em um aumento da criminalidade
e, consequentemente, na elevação do número de mortos em acidentes rodoviários por falta de fiscalização e
carência de recursos humanos. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária e dados do DENATRAN,
o trânsito no ano de 2014 foi a maior causa de mortes no Brasil – o País possui a quarta maior taxa de mortes
no trânsito do planeta.
Como já foi acima comentado, o DPRF já manifestou o interesse na contratação desses candidatos, o
que inclusive já foi declarado também pelo Ministro da Justiça. Entretanto, o apoio parlamentar é fundamental
para que esse pleito seja tratado com a Presidente, e o cadastro de reserva da PRF/2013 seja chamado, através
de despacho presidencial.
Por isso, Sr. Presidente, solicito, através deste pronunciamento, dos Srs. Ministros da Justiça, José Eduardo
Cardozo, e do Planejamento, Nelson Barbosa, da nossa querida Diretora-Geral do DPRF, Maria Alice e, por que
não dizer, da Presidente da República, Dilma Rousseff, todo o empenho com o objetivo de promover junto aos
demais órgão da Presidência da República e Ministérios envolvidos a efetivação desses qualificados profissio‑
nais acima mencionados nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, com a convocação do cadastro de reser‑
va em sua totalidade (910 candidatos), a inclusão dessa necessidade na Lei Orçamentária Anual, bem como a
designação, excepcionalíssima, de um concurso para, pelo menos, 4 mil novos policiais rodoviários federais.
É urgente e necessária tal medida.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Tem a palavra o Deputado Giacobo.
O SR. GIACOBO (PR-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido um discurso meu
sobre a bela viagem que fizemos em missão oficial para a Rússia, mais especificamente para Moscou, e para
Belarus, cuja capital é Minsk.
Conseguimos, realmente, acordos importantes para o Brasil. Cito um como exemplo: a liberação para nós
exportarmos carne para Belarus – a exportação estava trancada há vários anos. Conseguimos essa liberação
junto ao Governo bielorrusso. Essa é uma vitória para o Brasil, graças à nossa missão – minha, do Deputado
Felipe Bornier, do Deputado Nilson Leitão. Fomos lá e fizemos a nossa parte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Deputado, parabéns pelo trabalho de V.Exa., que é um gran‑
de representante do Brasil nessas viagens internacionais.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, retornei de missão oficial à República de Bela‑
rus, para tratar de assuntos econômicos e culturais de interesse dos dois países, e à Rússia, onde participei do
IV Fórum Parlamentar Internacional.
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Em 1992, em consequência de inúmeras tratativas internacionais, Brasil e República de Belarus estabele‑
ceram relações diplomáticas. A iniciativa se completou em 2001, quando Belarus instalou Consulado-Geral no
Rio de Janeiro e, em 2010, Embaixada em Brasília. A seguir, em 2011, o Brasil inaugurou Embaixada em Minsk.
Aconteceram, então, duas visitas de grande relevância de autoridades bielorrussas: a do Chanceler Sergei Mar‑
tynov, em 2004, e a do Presidente Alexander Lukashenko, em 2010.
Lukashenko, atual presidente, eleito pela primeira vez em 1994, tem sido reconduzido ao cargo conse‑
cutivamente. Atribui-se a prosperidade do país à sua politica econômica, sobretudo no período pós-soviético.
O ex-Chanceler Sergei Martynov exerceu cargos de grande relevância no governo, tendo sido indicado,
em 2003, Ministro de Relações Exteriores.
A Bielorrússia é uma república presidencial, governada por um presidente e por uma assembleia nacio‑
nal. De acordo com a constituição de 1994 do país, o presidente é eleito a cada 5 anos. No entanto, depois de
uma eleição disputada em 1996, esse mandato passou de 5 para 7 anos. A Assembleia Nacional é um parla‑
mento bicameral, que compreende a Casa dos Representantes (câmara baixa), com 110 assentos, e o Conselho
da República (câmara alta), com 64 assentos.
A maior parte da economia bielorrussa continua a ser controlada pelo Estado, e foi descrita como de “es‑
tilo soviético”. Ali, 51,2% dos bielorrussos são empregados das companhias estatais, 47,4% são empregados de
empresas bielorrussas privadas (5,7% são, ao menos em parte, propriedade de empresas estrangeiras), 1,4%
são empregados de empresas estrangeiras. O país depende da importação de determinados produtos, como
o petróleo, da Rússia. Entre seus principais produtos agrícolas estão batatas e derivados do gado, incluindo a
carne. A partir de 1994, as principais exportações do país passaram a ser maquinário pesado (especialmente
tratores), produtos agrícolas e de energia.
Desde 2006, o principal parceiro comercial da Bielorrússia tem sido a Rússia, com cerca de metade do
total de comércio exterior do país, seguido pela União Europeia, com quase um terço do total. O país se filiou
à Organização Mundial do Comércio, em 1993.
Na Bielorrússia, cumprimos extensa agenda de visita a grandes empreendimentos. Tratou-se, entre outras
questões, da implantação de uma montadora e de um centro de serviço da Empresa Brasileira de Aeronáutica
–EMBRAER. Na ocasião, comentei: “Brazil and Belarus have great potential of industrial cooperation. The Project is
a creation of Embraer. The assembly plant is already studied by the aircraft building company”.
A propósito, convém mencionar que a companhia aérea Belavia, da Bielorrússia, recebeu o seu primei‑
ro jato Embraer 175, em cerimônia realizada na sede da EMBRAER, em São José dos Campos. A aeronave está
sendo utilizada em rotas europeias a partir do Aeroporto Internacional de Minsk.
Em Soligorsk, visitamos a companhia produtora de potássio Belaruskali, interessada em estabelecer ne‑
gócios no Brasil; na mesma linha, a cooperativa Snov, no Distrito de Nesvizk (27 de setembro); em Zhodino, a
fábrica de caminhões fora-de-estrada Belaz; de retorno a Minsk (28 de setembro), a fábrica farmacêutica Bel‑
medpreparaty. No dia seguinte (29 de setembro), houve reunião com o Presidente da Câmara dos Represen‑
tantes da Assembleia Nacional da República de Belarus, quando se discutiu a suspensão do embargo à carne
brasileira. Como decorrência desse encontro, conseguimos avançar muito no processo de liberação do nosso
produto, que, segundo promessas dos bielorrussos, estará viabilizado até 30 de dezembro de 2015.
Também merecem destaque as excursões culturais pelo Museu do Complexo do Castelo Mir; pelo Mu‑
seum-Reserve Niasvizh; pela Biblioteca Nacional de Belarus; por fim, mas não menos importante, pelo Museu
Nacional da Historia da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial).
Em seguida, nós nos deslocamos até Moscou, Rússia, para o IV Fórum Internacional Parlamentar, cujo
discurso de abertura coube a Sergey Naryslkin, atual chefe da Duna Estatal russa.
No dia 2 de outubro, retornamos ao Brasil.
No contexto do intercâmbio entre nações, segundo Adam Smith, filósofo e economista britânico e pai
da economia moderna, “por mais egoísta que seja o homem, existem na sua natureza princípios que o fazem se
interessar pela sorte do outro”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vamos ao Amazonas, com o Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas quero registrar que nós da bancada do Amazonas, sob o comando do Senador Omar Aziz, nos‑
so coordenador, estamos envidando esforços junto à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia
Abreu, no sentido de que reexamine a portaria ministerial que suspendeu o pagamento do seguro-defeso aos
pescadores artesanais, atingindo fortemente o Amazonas.
Cerca de 100 mil pescadores terão suspenso o pagamento do seguro-defeso, que iria começar a ser pago
a partir de 15 de novembro, por um prazo de 120 dias, enquanto o Ministério procederá a um recadastramen‑
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to, uma vez que o Tribunal de Contas da União, em exame sobre essa questão, descobriu alguns excessos e
fraudes. A Ministra, por essa razão, resolveu tomar essa atitude.
Apelo no sentido de que, mesmo a despeito de que S.Exa. deve fazer esse recadastramento com o fim
de apurar desvios e fraudes que eventualmente tenham acontecido no Brasil inteiro, não prejudique o paga‑
mento desses pescadores, que, proibidos de atuar na pesca, ficarão impossibilitados de se sustentarem. Sem
o seguro-defeso, com certeza eles passarão muitas dificuldades financeiras.
A bancada do Amazonas, juntamente com o Senador Omar Aziz, está envolvida nesse processo para
tentar fazer a Ministra suspender essa portaria que proíbe o pagamento do seguro-defeso aos pescadores ar‑
tesanais do Brasil e do Amazonas, em particular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra a Deputada Erika Kokay, de Brasília.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna para dizer
que assinei não apenas a representação à Corregedoria da Câmara dos Deputados, mas também ao Conselho
de Ética desta Casa, na perspectiva de que fossem investigadas as suspeitas que pairam sobre o Presidente
Eduardo Cunha.
Penso que o Presidente deveria renunciar de pronto para se dedicar à sua própria defesa – tarefa árdua,
após a ação do Ministério Público da Suíça e depois de todo o processo que indica muita fundamentação nes‑
sas denúncias.
Nós estamos falando de um Presidente que, ao que tudo indica – há documento extremamente robusto
dos Ministérios Públicos da Suíça e do Brasil –, tem contas na Suíça, largamente utilizadas pela sua esposa para
cobrir, inclusive, despesas do seu próprio lazer ou essencialmente pessoais.
O Presidente desta Casa deveria se dedicar à sua defesa – tarefa árdua, frente a todos os instrumentos
comprobatórios que fazem parte do processo, que indicam que ele tinha recursos adquiridos de forma ilícita
em contas na Suíça, cuja existência ele negou.
Por que o Presidente da Casa teima em utilizar a cadeira da Presidência para defender as suas próprias
ideias? E está manipulando, flexibilizando o Regimento Interno para defender as suas próprias posições, como
se fosse Luís XIV. Luís XIV dizia: “O Estado sou eu. A lei sou eu”. Essa postura é semelhante à do Presidente desta
Casa, que se utilizou, inclusive, de interpretação própria do Regimento para impor uma tramitação do processo
de impeachment que foi sustada, neste momento, por três liminares do Supremo Tribunal Federal.
O Presidente, não uma única vez, decidiu rever uma discussão, pisoteando o Regimento e a Constitui‑
ção, porque a posição e a decisão desta Casa não estavam de acordo com a sua própria concepção ou com as
suas próprias opiniões.
Portanto, um Presidente que tem esse tipo de postura, que acha que este Poder lhe pertence, não pode,
com todas essas denúncias, ocupar a cadeira da Presidência. Seguramente, ele a utilizará em sua própria defe‑
sa, como tem feito com relação às suas opiniões e às suas convicções.
Esta Casa não pode passar pelo constrangimento de ter um Presidente que, nitidamente, mentiu, faltou
com a verdade para com este Parlamento, ferindo, de forma muito clara, o próprio decoro. E se utilizou de re‑
cursos ilícitos em contas na Suíça para poder se locupletar de recursos que não lhe pertencem.
O Presidente desta Casa tem que sair desta cadeira e tem que responder, inclusive, pelo seu próprio
mandato, porque o seu mandato também está fragilizado, não apenas a Presidência. Para que tenhamos a ló‑
gica republicana e para que possamos respeitar a sociedade brasileira, não temos que ter Eduardo Cunha na
Presidência desta Casa – quiçá, nos quadros parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Estão inscritos para falar nas Breves Comunicações os De‑
putados Delegado Edson Moreira, de Minas Gerais, e Paulão, de Alagoas.
Enquanto o Deputado Delegado Edson Moreira se encaminha à tribuna, concedo a palavra ao Deputado
Wilson Filho, pelo tempo de 1 minuto.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar
esta oportunidade para convidar todos os pessoenses e paraibanos para um evento. Na próxima segunda‑
-feira, dia 19 de outubro, a Comissão de Seguridade Social e Família desta Casa irá a João Pessoa para debater
a questão da saúde na Capital paraibana.
João Pessoa tem uma das piores saúdes do Brasil. A falta de médicos e medicamentos chega a mais de
60% das unidades de saúde. O principal hospital da cidade, Hospital Ortotrauma de Mangabeira – Trauminha,
foi manchete negativa do principal jornal do Brasil, porque o esgoto saía de um centro cirúrgico, no meio de
uma cirurgia.
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Eu quero agradecer aos membros da Comissão de Seguridade Social e família, ao Presidente Antonio Bri‑
to, à Assembleia Legislativa da Paraíba, à Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa. Nós iremos montar
um grande evento para tentar solucionar os problemas da saúde na Capital.
Tenho certeza de que o povo pessoense irá comparecer a esse evento.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Muito obrigado, Deputado Wilson Filho.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Esta Presidência gostaria de pedir 1 minuto ao Deputado
Delegado Edson Moreira, que já se encontra na tribuna, para anunciar a presença no plenário de uma grande
liderança do nosso Estado de São Paulo, o jovem Deputado Estadual Cauê Macris, da cidade de Americana.
O Deputado Cauê é Líder do Governo Alckmin na Assembleia Legislativa do Estado e filho do nosso
grande Líder nesta Casa, Deputado Vanderlei Macris.
Deputado Cauê Macris, sinta-se à vontade nesta Casa, que será a sua Casa num futuro muito próximo.
Leve o nosso abraço a todos os Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Muito obrigado. Uma salva de palmas! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vamos, então, a Minas Gerais, com o Deputado Delegado
Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu não tenho procuração para defender ninguém aqui, mas tenho que ser escravo da Constituição.
E a Constituição diz que ninguém poderá ser considerado culpado até que se transite em julgado o devido
processo legal. Ao final, com a sentença transitada em julgado, pode-se culpar alguém.
Até agora não chegou às minhas mãos nenhuma prova escrita que comprove o que os jornais estão di‑
zendo. Eu sou cauteloso e prefiro ser escravo da Constituição. Para um é de um jeito e para outro é de outro.
Não dá, Sr. Presidente! Para uns, está tudo errado, é golpe; para outros, o cara já é culpado, tem que sair. Não,
Sr. Presidente! Vamos seguir com uma das garantias constitucionais, que é o devido processo legal.
Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna não é este. Eu fiz esse prólogo para dizer que se deve se‑
guir a Constituição. Quero falar sobre o ciclo completo. Ciclo completo sem a desmilitarização da polícia, sem
a unificação não dá certo. A pessoa quer tirar o tatu da toca sem pôr a mão no buraco. Não tem jeito, fica mui‑
to fácil. Temos que seguir a legislação, Sr. Presidente Miguel Haddad, que muito nos orgulha neste momento,
quando assume a Presidência. Vamos trabalhar pela população, unificando as polícias.
Esse discurso de problema de distância não dá certo, porque quem demora a chegar ao local são eles.
Eles é que ficam amarrando a ocorrência, e dizem que demora. Cadê a engenheira do Rio de Janeiro? Por que
até hoje não levaram o Amarildo para a delegacia? Por que se coloca arma nas mãos dos outros? Já pensaram
o que esse pessoal pode fazer com o ciclo completo? Pelo amor de Deus!
Sr. Presidente, vamos trabalhar em prol da população, unificando as polícias, como foi feito com a Guar‑
da Civil e a Força Pública, nos idos de 1969. Deve-se dar um tempo para a adaptação de uma única academia.
Vamos formá-los em prol da população. Vamos acabar com esse papo-furado de que uma academia é melhor
do que a outra. A população é que tem que ser servida, pois é ela que paga impostos.
Temos que trabalhar pela população, Sr. Presidente. Unificação já, com o ciclo completo.
O Sr. Gilberto Nascimento, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Miguel Haddad, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Miguel Haddad) – Concedo a palavra ao Deputado Caetano.
O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os bancos são as instituições
que mais têm lucro no País; tanto os bancos particulares quanto os bancos públicos, como a Caixa Econômica, o
Banco do Brasil, o Banco do Nordeste.
Portanto, sugiro que os lucros desses bancos sejam investidos em políticas sociais. Se isso é pedalada, é uma
pedalada boa para a população. Que se busquem, inclusive, os lucros dos bancos oficiais para que sejam investidos
em políticas sociais para a população mais carente do País.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja dado como lido e divulgado no programa A Voz do
Brasil e nos demais veículos de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Miguel Haddad) – Será divulgado, conforme solicitação de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos deixar de registrar o freio que o Supremo Tribu‑
nal Federal impôs à aventura golpista que os derrotados de 2014 tentaram impor, de maneira mambembe,
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açodada e contrária à Constituição Federal, ao processo político brasileiro, às instituições e à normalidade de‑
mocrática do País.
A Oposição está tão ávida em chegar ao Poder que não tem mais paciência para esperar as eleições. Que‑
rem qualquer ruptura processual e regimental, a fim de alcançar o poder político sem votos.
Combinaram com o Presidente um recurso para driblar o quórum qualificado necessário à abertura de
impeachment.
Tudo agora depende do futuro – o pronunciamento do Pleno do STF não tem data marcada.
As manobras regimentais alheias à legitimidade das urnas não podem escamotear uma lei federal que
regula os procedimentos sobre o instituto do impeachment – Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.
O art. 85, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece a reserva legal estrita para assunto de ta‑
manha relevância, não havendo espaço para qualquer aventura de um Presidente de qualquer dos Poderes da
República, para, ao seu talante, estabelecer ritos exóticos para afastar a mais alta autoridade da Nação.
Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço aqui o registro das decisões proferidas hoje pelos Mi‑
nistros Rosa Weber e Teori Zavascki, impedindo qualquer aventura golpista e desesperada daqueles que de‑
monstram desprezo com a democracia e o resultado das urnas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Miguel Haddad) – Com a palavra o próximo orador, Deputado Paulão.
O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu queria fazer
o contraditório, em relação ao que disse o companheiro de Minas Gerais, Deputado Delegado Edson Moreira.
Ele disse que é importante respeitar o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa do contraditório.
Isso só vale para o Presidente da Casa? Não vale para a Presidenta da República? Em relação às contas do
Tribunal Superior Eleitoral, não tem nada, até agora, que macule a figura da Presidenta da República.
Em relação às pedaladas, como disse o Deputado Caetano, colega de partido, na realidade, essa prática
sempre existiu. A última vez que o Tribunal de Contas da União indeferiu as contas, por coincidência, foi du‑
rante o Governo Getúlio Vargas, que teve um papel fundamental para a consolidação do trabalhismo no Brasil.
Nenhum outro Presidente conseguiu isso.
O Deputado Caetano aprofundou o debate. Por que as pedaladas? As pedaladas foram feitas para com‑
plementar a área social. Então, é crime alocar recursos para o Bolsa Família, para o Programa Minha Casa, Minha
Vida, para o PRONATEC, quando se tem um encontro de contas e tudo é Tesouro Nacional? Essa é a discussão
de fundo.
No entanto, vejam como se comporta a Oposição: cabisbaixa, calada, ausente do plenário, quando a
discussão é a Presidência desta Casa.
E aí não é questão de fazer diletantismo, não! Já foram rastreados mais de 5 milhões de dólares na con‑
ta do Presidente desta Casa. E quem está dizendo isso não é partido do Governo ou da Oposição. Quem está
dizendo isso é a Procuradoria-Geral da República.
Eu pergunto: qual será o comportamento do PSDB? Qual será o comportamento do Democratas? Ficarão
cabisbaixos, com a “síndrome de catenga”, em cima do muro? Ou terão a altivez de solicitar o processo de impe‑
dimento para o Presidente da Casa, que não tem mais condições de gerenciá-la? Existem provas substanciais.
Eu quero ouvir o Democratas, eu quero ouvir o PSDB, que estão calados e não querem discutir o assunto.
Fazem uma discussão que apresenta o impedimento, mas, na calada da noite, ficam fazendo acordo subterrâ‑
neo, no sentido de tentar colocar em prática o processo da democracia.
Tenho certeza absoluta de que o povo brasileiro tem a sapiência de fazer a separação.
Parodiando o Padre João, para concluir, o Presidente da Câmara dos Deputados é um anjo decaído. Não
tem mais condições de gerenciar esta Casa, devido às provas substantivas contra ele.
Então, eu queria fazer, mais uma vez, esta provocação: Democratas, PSDB, pronunciem-se em relação à
altivez que tinham aqui. Por que, agora, estão cabisbaixos? Deem satisfação à sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O Sr. Miguel Haddad, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Gilberto Nascimento, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Antes de conceder a palavra ao Deputado Pepe Vargas, con‑
cedo a palavra ao Deputado Cleber Verde, do PRB de Rondônia.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou fazer um breve regis‑
tro. Antes, quero cumprimentá-lo por sua atuação na Presidência dos trabalhos na tarde de hoje.
Quero registrar nossa preocupação com a portaria ministerial que suspende o pagamento do seguro‑
-defeso. Nós sabemos que esse seguro é pago aos pescadores no momento da desova, em que é proibido
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pescar. Há uma expectativa de todos aqueles legítimos pescadores quanto a esse importante benefício, que
mantém a eles e suas famílias quando há proibição de pescar, em função da desova, no período do defeso.
Portanto, registramos esta preocupação. Sabemos que ocorreram alguns excessos no Brasil, mas é ne‑
cessário que, neste momento, o Ministério avalie a expectativa desses pescadores de receberem esse bene‑
fício tão importante, que eles utilizam, inclusive, não só para a manutenção de suas famílias, de pessoas que
não podem trabalhar, mas, ao mesmo tempo, para melhorar a compra dos seus equipamentos e apetrechos
de pesca e para fortalecer, portanto, a atividade da pesca no Estado – parte dos recursos são utilizadas pelos
pescadores com esse fim.
Registro essa preocupação que trago do Maranhão. Eles estavam na iminência, inclusive, do pagamento
desse seguro, mas recentemente veio essa portaria, suspendendo-o, e isso certamente vai comprometer a situação
de milhares de famílias que vivem da pesca. Além de não poderem pescar, agora não podem receber o seguro.
Era isso que eu queria registrar, fazendo coro inclusive com outros colegas que me antecederam, para
levarmos em conjunto essa preocupação ao Ministério da Agricultura, que agora absorveu o Ministério da Pes‑
ca. Precisamos tentar resolver a situação, amenizando a dificuldade dos legítimos pescadores, que merecem
receber esse importante benefício que vai garantir o seu sustento e o da sua família no momento em que é
proibido pescar em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Do Maranhão, agora vamos ao Rio Grande do Sul, com o
Deputado Pepe Vargas. Depois, vamos à Paraíba, com o Deputado Wilson Filho, e a São Paulo, com o Deputa‑
do Edinho Araújo.
Com a palavra o Deputado Pepe Vargas.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
esse debate sobre a decisão do Tribunal de Contas da União acerca da análise das contas do ano de 2014 do
Governo Federal é, a meu ver, completamente fora de propósito na sua extensão e na sua importância.
Em primeiro lugar, é importante dizer que o Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Legis‑
lativo; é um órgão importante do ponto de vista da fiscalização das contas públicas, mas ele é nada mais nada
menos do que um órgão de assessoramento deste Poder, do Poder Legislativo. Caberá ao Poder Legislativo a
decisão final sobre a análise das contas do Governo do ano de 2014.
A tese jurídica que técnicos do Tribunal de Contas apresentaram – e lamentavelmente o Pleno acolheu
– é uma tese jurídica que não tem a menor sustentação na vida real e prática. Não houve nenhuma operação
de crédito feita pela União, quer seja com a Caixa Econômica Federal, quer seja com o Banco do Brasil, quer
seja com qualquer banco público. O que houve foi a operacionalização de programas sociais, como o Bolsa Fa‑
mília, o abono salarial dos trabalhadores, o Seguro-Desemprego, o Programa Minha Casa, Minha Vida, e, para
a operacionalização desses contratos, a União, através dos diversos Ministérios envolvidos, tem um contrato
de prestação de serviços com a Caixa Econômica Federal, no caso do Programa Bolsa Família, por exemplo.
E o que diz esse contrato? Diz que a Caixa Econômica Federal operacionaliza o programa. Há dias em que
a conta na qual o Governo deposita esses valores está positiva, a favor do Governo; e há dias em que a conta
está negativa. Portanto, a Caixa, de livre e espontânea vontade – o contrato diz, inclusive, que isso é facultati‑
vo –, operacionaliza o programa. Há encargos moratórios previstos, como qualquer contrato existente entre
quaisquer órgãos da administração pública.
Se persistir a tese do Tribunal de Contas da União, não sobrará um Prefeito, não sobrará um Governador
e nenhum Presidente da República daqui para frente! Lá mesmo, no meu Estado do Rio Grande do Sul, o Go‑
vernador tem atrasado as parcelas da dívida com a União. Segundo a tese do Tribunal de Contas da União, o
Governador Sartori está fazendo uma operação de crédito com a União, o que é vedado pela Lei de Respon‑
sabilidade Fiscal. Mas essa tese não é verdadeira. Portanto, não há que se falar em operação de crédito. Isso é
um absurdo, é uma excrescência jurídica.
Para operacionalizar programas sociais, o Governo vai repassando valores para uma conta de suprimento
na Caixa Econômica Federal. Foi tão somente isso o que aconteceu.
O que a Oposição queria? Que o Governo não operacionalizasse o Programa Bolsa Família? Aliás, fica‑
ram 10 anos falando contra o Programa Bolsa Família – repito: ficaram 10 anos falando contra o Bolsa Família.
A mim não me estranha que agora a Oposição venha querer dizer que a Presidenta da República cometeu
crime de responsabilidade ao pagar o Bolsa Família, ao pagar o Programa Minha Casa Minha Vida, ao pagar o
abono salarial do trabalhador, ao pagar o seguro-desemprego do trabalhador que perdeu o seu emprego. É
disso que nós estamos falando.
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Caberá, como eu dizia aqui, a esta Casa fazer o exame final dessa matéria, que tem conteúdo político,
obviamente, mas tem, acima de tudo, um conteúdo jurídico que precisa ser analisado pela Comissão Mista de
Orçamento, por este Plenário e pelo do Senado da República.
Sr. Presidente, esse debate ainda vai vir a este plenário. Portanto, não há que se falar em impeachment
por conta da análise das contas da Presidente da República, que vai ter que ser decidida pela Casa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Carlos Hen‑
rique Gaguim.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PMDB-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de fazer constar a visita ilustre, nesta manhã, do meu querido Deputado e ex-Prefeito da minha querida Ara‑
guatins, no Bico do Papagaio, e do meu querido Deputado Toinho Andrade, da minha querida Porto Nacional,
irmão do nosso Prefeito Otoniel. Esses Deputados do Tocantins têm compromisso com o nosso Estado e estão
aqui buscando emendas para melhoria dos serviços públicos em Tocantins.
Esses grandes Deputados do Tocantins também estarão aqui amanhã com uma delegação de vários De‑
putados para solicitar a liberação de emendas, principalmente, meu querido Presidente, para a área da saúde,
porque o nosso compromisso, o compromisso do Estado é cuidar do nosso povo.
Muito obrigado, meu querido Presidente.
Solicito a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Solicito aos órgãos de comunicação desta Casa a divulga‑
ção do pronunciamento de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Wilson Filho, da Paraíba. Logo
depois, falará o Deputado Edinho Araújo.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Par‑
lamentares, eu venho aqui para, mais uma vez, falar sobre o problema da saúde em João Pessoa, Capital da
Paraíba, meu Estado.
Todos nós, Parlamentares de diversos Estados, vemos que há diversos problemas na área da saúde. Isso
é bem verdade. Todas as cidades brasileiras sofrem com a falta de maiores investimentos na saúde.
Infelizmente, Sr. Presidente, eu vejo na cidade de João Pessoa uma realidade que vai além da realidade
que V.Exas. veem nas suas cidades. Há total falta de planejamento. Todo mundo reclama que a saúde precisa
de mais dinheiro, Ministro Edinho. Em João Pessoa, não reclamamos apenas que falta dinheiro. Infelizmente,
a gestão municipal trata de perder aquele recurso já garantido – seja pelo Ministério da Saúde, seja por uma
lei feita por esta Casa. Vários recursos estão sendo devolvidos para o Ministério da Saúde por falta de gestão
e de planejamento.
Eu não culpo a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, Ministro Edinho. Na verdade, a culpa é de
quem é responsável por todos os setores de um Governo Municipal: o Prefeito.
Sr. Presidente, por não admitir mais que o pessoense sofra com a má gestão, nós estamos organizando,
junto com muitas pessoas, uma grande audiência pública. Haverá um grande debate sobre saúde em João
Pessoa, na próxima segunda‑feira, dia 19 de outubro, com a apresentação de denúncias e possíveis sugestões
para a resolução desses problemas. A audiência será no auditório do Ministério Público. É uma simbologia,
porque o Ministério Público é detentor da maioria das denúncias feitas sobre a saúde pública de João Pessoa.
Nós temos que unir forças. Estarão presentes a Comissão de Seguridade Social e Família, que debate a
questão da saúde nesta Casa – é a segunda Comissão mais importante da Câmara dos Deputados –, a Assem‑
bleia Legislativa da Paraíba, a Câmara Municipal de Vereadores – os Vereadores Raoni Mendes, Renato Martins,
Bruno Farias e vários outros.
Nós teremos um amplo trabalho.
Sr. Presidente, fazemos esse convite a todos os sindicatos, a todas as entidades, a todos aqueles que que‑
rem que haja uma saúde melhor. Convidamos principalmente o povo de João Pessoa, o povo da Paraíba, que
quer ter uma saúde melhor, que não quer ver seu filho esperar por atendimento.
Eu quero convidar aqueles senhores e senhoras, aqueles pais e mães de família que passam 1 mês, 2 me‑
ses, 3 meses, 1 ano esperando por uma consulta, por uma cirurgia na chamada “fila do osso” – é como se chama
a fila em um dos principais hospitais do Estado, o Trauminha, que, infelizmente, ganhou manchete negativa nas
últimas semanas, devido a denúncia gravíssima: no centro cirúrgico, o esgoto estava saindo pelos ralos, no meio
de uma cirurgia. Isso é um ponto. Isso é uma exclamação. Este é o momento em que temos que virar a página.
Mais uma vez, eu convido todos os pessoenses, todos aqueles que sonham com uma capital melhor, com
uma cidade melhor a comparecerem à audiência pública, na segunda-feira, dia 19 de outubro, às 14 horas, no
auditório do Ministério Público da Paraíba.
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Sr. Presidente, peço que a minha fala seja divulgada nos meios de comunicação desta Casa e no progra‑
ma A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Edinho Araújo, de São Paulo.
O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta‑
res, o mês de outubro marca os 30 anos de atividades da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência
de Deus, com sede na cidade de Jaci, no noroeste de São Paulo. Trata-se de uma entidade filantrópica, cristã,
sem fins lucrativos, fundada em 1985 por Nélio Joel Belotti, o Frei Francisco.
A história do Lar se confunde com a história do Frei, um homem devotado ao próximo, que transformou
a entidade em modelo nas áreas de assistência social e de saúde. Ele teve uma vida dedicada ao bem comum,
ao combate às drogas e ao apoio às pessoas mais necessitadas.
Em meu mandato, mantenho uma importante parceria com a instituição do Frei Francisco e posso ates‑
tar a seriedade com que se aplica cada tostão do dinheiro público em benefício das pessoas que mais preci‑
sam. Destinamos recursos de emendas parlamentares para os hospitais administrados pelo Lar São Francisco.
A Associação Lar São Francisco cresceu nestas três décadas e atende a milhares de pessoas em todo o
País. Hoje, ela é responsável por obras sociais nos Estados de São Paulo, Goiás, Pará, Minas Gerais e Rio de Ja‑
neiro e ainda mantém uma missão humanitária no Haiti.
O maior reconhecimento ao trabalho do Frei Francisco veio em julho de 2013, quando uma de suas obras
assistenciais modelares, o Hospital da Barra da Tijuca, no Rio, recebeu a visita e o incentivo do Papa Francisco.
Nosso reconhecimento público ao trabalho do Frei Francisco, a todos os seus colaboradores e a cada
pessoa que, a seu modo, ajuda o Lar a manter sua missão de levar carinho, atenção, atendimento e uma pala‑
vra de consolo às pessoas que mais necessitam.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de fazer outro registro.
O Brasil perdeu no último domingo, dia 11, uma figura maiúscula do mundo empresarial, que projetou
São José do Rio Preto – cidade da qual tive a honra de ser Prefeito – além de nossas fronteiras, o empresário
Waldemar de Oliveira Verdi, de 97 anos.
Empreendedor por vocação, fundou há 65 anos o Grupo Rodobens, composto por mais de 60 empresas
e com forte atuação no Brasil e na Argentina, nas áreas de varejo automotivo e serviços financeiros e imobili‑
ários. Ele ocupava a Presidência do Conselho de Acionistas.
Pude homenagear Waldemar Verdi em vida, quando fui Prefeito de São José do Rio Preto, dando seu
nome ao complexo viário do quilômetro 444 da Rodovia Washington Luís.
Verdi deixou como marca o seu tino empresarial. Aos 22 anos de idade, no ano de 1942, comprou um
pequeno avião para agilizar seus negócios, recebeu aulas e saiu pilotando no mesmo dia.
Verdi era conhecido além das fronteiras brasileiras. Em 2009, foi eleito o Empreendedor do Ano e rece‑
beu uma premiação mundial em Mônaco.
Sua liderança na região de São José do Rio Preto vem desde os anos 60, quando trabalhou pela criação
de um sistema autônomo de transmissão de sinais de TV, já antevendo a importância estratégica desse veículo.
Foi grande dirigente e conselheiro vitalício da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio
Preto. Trabalhou pela instalação da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Fundou e dirigiu a regional do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP.
Enfim, era um homem à frente de seu tempo e compromissado com a comunidade e os colaboradores
de suas empresas.
Sua rica história de vida está registrada no livro Meu Prezado, expressão que ele usava para se dirigir às
pessoas, de autoria do jornalista José Luís Rey, publicado em 2011.
Condolências à família de Waldemar de Oliveira Verdi, de quem tive a honra de privar da amizade! Parte
um grande homem. Ficam sua história e seu exemplo.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê como lido o inteiro teor deste meu pronunciamento e o encaminhe
para divulgação nos meios de comunicação desta Casa e, em especial, no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Sr. Deputado, o pedido de V.Exa. está atendido. Será dada
toda a divulgação de seus discursos pelos órgãos de comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Lúcio Vale, do PR do Pará,
por 1 minuto.
O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria dar
como lido pronunciamento que faço como Presidente do CEDES – Centro de Estudos e Debates Estratégicos
da Câmara dos Deputados. Faço uma avaliação do que está sendo discutido naquele órgão, relatando os estu‑
dos que estão sendo elaborados sobre mobilidade urbana, primeira infância, segurança pública e Arco Norte.
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Sr. Presidente, eu queria que este meu pronunciamento fosse divulgado nos meios de comunicação da
Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Deputado Lúcio Vale, o pedido de V.Exa. será atendido. So‑
licitamos que se dê toda a divulgação ao pronunciamento de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma das atribuições da Presidência do Centro de Estudos e De‑
bates Estratégicos da Câmara dos Deputados – CEDES é manter a Casa a par dos trabalhos que estão sendo
feitos naquele órgão.
Portanto, aproveito a oportunidade para divulgar os estudos que estão prontos ou em elaboração pelo
corpo de Parlamentares membros do Centro, com o apoio dos órgãos técnicos, em especial a Consultoria Le‑
gislativa.
Estão sendo elaborados quatro estudos: Mobilidade Urbana, com relatoria do Deputado Ronaldo Benedet;
Primeira Infância, relatado pelo Deputado Osmar Terra; Segurança Pública, com relatoria dos Deputados Paulo
Teixeira, Ronaldo Benedet e Rubens Otoni; e Arco Norte, cujo Relator é o Deputado Remídio Monai. Os dois pri‑
meiros estão prontos e serão lançados ainda este ano, e os outros dois estão em fase avançada de elaboração.
Desde que assumi a Presidência do CEDES, percebi que as grandes questões da agenda nacional estão
conectadas por um fio condutor que orienta os debates políticos e mesmo as reivindicações populares: a bus‑
ca da cidadania.
Quando as pessoas vão às urnas ou às ruas em busca de melhores condições de transporte, saúde, edu‑
cação, segurança, moradia e trabalho têm em vista aqueles requisitos básicos que fazem de uma pessoa um
cidadão de seu país.
É um movimento de nosso tempo. O avanço das comunicações mostrou a todos o que é a verdadeira
cidadania, alcançada pelos países desenvolvidos. Quem já foi ao exterior passou a admirar aqueles que podem
voltar para casa a pé, de madrugada, sem medo, e que também dispõem de bons hospitais e escolas públicas.
Os migrantes que batem à porta da Europa estão movidos pelo sonho de se tornarem cidadãos. E nós,
brasileiros, queremos a mesma coisa, com a diferença de que não precisamos bater à porta de ninguém, pois
podemos construir nossa própria cidadania.
Hoje, vou dar mais atenção ao tema da segurança pública, que, como sabemos, preocupa muito a todos
nós.
Para sermos cidadãos de verdade, precisamos ter o direito de andar nas ruas com segurança, descansar
em paz em nossos lares, educar nossos filhos com tranquilidade.
Até mesmo o desenvolvimento econômico está ligado a esse tema, porque não há investimentos pro‑
dutivos sem um mínimo de segurança para quem vai abrir um negócio.
O estudo preparado pelo CEDES procurou identificar os principais problemas na área da segurança, iden‑
tificar deficiências nas agências de controle social e apontar soluções que efetivamente melhorem o combate
ao crime e reduzam a sensação de impunidade que amedronta e paralisa as pessoas.
Foram realizadas diversas reuniões temáticas e visitas técnicas, para ouvir os especialistas e os gestores
públicos em todas as esferas de governo.
Ouvimos Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretários de Segurança Pública,
Corpo de Bombeiros, guardas municipais, órgãos executivos de trânsito, representantes da magistratura, do
Ministério Público e da advocacia, enfim, todos aqueles que têm condição de contribuir para o debate.
Participamos e vamos continuar participando de eventos em diversos Estados, colhendo sugestões para
fazermos uma síntese que realmente contemple todos os aspectos envolvidos.
Foi o caso, por exemplo, da participação do Relator do estudo, Deputado Paulo Teixeira, junto com Con‑
sultores da Casa, no 9º Encontro do Fórum Brasileiros de Segurança Pública, no Rio de Janeiro, em julho último,
quando foi discutido o tema Priorizando a vida: estratégias para a redução de homicídios no País.
A cada encontro, a cada seminário ou grupo de trabalho de que participamos vemos que, efetivamente,
segurança é uma questão crucial para o futuro do Brasil.
Não podemos continuar vivendo com essa sensação de que o crime está nos rondando, de que depen‑
demos da sorte para não sermos as próximas vítimas da violência. Essa é uma situação que nos aproxima da
barbárie e nos afasta perigosamente da cidadania.
Uma das tarefas do Centro de Estudos e Debates Estratégicos é escolher os assuntos mais relevantes para
o desenvolvimento nacional. Segurança pública é, sem dúvida alguma, um desses temas, e tenho certeza de
que produziremos um relatório capaz de fazer diagnósticos e apontar alternativas úteis ao Parlamento e ao País.
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Reitero, portanto, o compromisso do CEDES – dos Parlamentares membros e de todos que os apoiam
– em continuar trabalhando para compreender melhor os obstáculos à construção da cidadania e a melhor
forma de superá-los.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vanderlei Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Gilberto Nas‑
cimento, muito obrigado. Gostaria também de agradecer a visita do Deputado Cauê Macris, meu filho, que é
Líder do Governo Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa de São Paulo e que nos honra com a sua presença.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a avaliação do Sistema Único de Saúde – SUS anda tão ruim quanto
a própria popularidade do Governo e da Presidente Dilma Rousseff.
Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina destaca que os brasileiros estão descrentes do atendi‑
mento que têm por direito. A maior reclamação é na demora para marcação e realização de exames, consul‑
tas ou cirurgias: 58% disseram que esperam mais de 6 meses por esse atendimento – 6 meses de espera pelo
atendimento! –; 41% esperam até 6 meses. Também 59% disseram ser difícil, ou muito difícil, marcar uma con‑
sulta no Sistema Único de Saúde.
O problema dos cidadãos é potencializado pelo descaso que se apresenta pelo Governo Federal.
Entre os entrevistados da pesquisa, 18% – vejam só, Sr. Presidente, Srs. Deputados – deram nota zero
para o SUS. O maior problema apontado pelo Conselho Federal de Medicina é a gestão. Isso foi claramente
demonstrado nas últimas reuniões que fizemos na Comissão Especial que avalia a Emenda nº 1, de 2015.
Nos últimos 12 anos, o Governo Federal deixou de aplicar 171 bilhões de reais que estavam disponíveis
no Orçamento. Vejam só: 171 bilhões de reais disponíveis no Orçamento não foram aplicados em saúde públi‑
ca. Esses 171 bilhões de reais certamente tratariam milhões de enfermos, dariam mais dignidade aos docentes
e salvariam muitas vidas.
O que poderia ser um imbróglio para o Governo Dilma, o Governo do PT, que propiciou toda essa calami‑
dade por caso da negligência, passa a ser uma questão de todos nós, que não podemos admitir essa situação.
O Ministério da Saúde não informa por que não aplicou os recursos – simplesmente não informa –, ape‑
nas declara que o investimento para atenção básica mais que dobrou. Onde? Ninguém viu, ninguém perce‑
beu! Sabemos que essa justificativa não é verdadeira, é apenas mais uma desculpa com o carimbo do PT de
incompetência na gestão da saúde pública brasileira.
O Sistema Único de Saúde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não pode ficar no ponto que está. Aqui na Câ‑
mara, a Deputada Carmen Zanotto está finalizando o parecer da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2015, que estabelece a obrigação de a União investir percentual na saúde, com o objetivo do Saúde+10, um
grande movimento nacional que trabalha esse tema.
A diferença é que a PEC 1 propõe o recurso de forma escalonada. Já que o Governo Dilma está quebra‑
do, por incompetência, estabelecemos a aplicação com aumetno gradativo, mas é essencial que a população
tenha essa melhor atenção em sua doença.
Aprovada na íntegra a PEC 1, que propusemos, a União terá que aplicar no mínimo 15% da Receita Cor‑
rente Líquida no primeiro exercício financeiro após a promulgação. Nos 4 anos seguintes, os percentuais serão
de 16%, 17%, 18% e 18,7%. E 10% da Receita Corrente Bruta serão investidos, conforme a obrigação dos Esta‑
dos e Municípios, no âmbito da saúde pública. Os Estados têm 12%; os Municípios, 15%, e o Governo Federal
está absolutamente descompromissado com esse percentual de investimento. O último é correspondente a
10% da Receita Corrente Bruta, denominado Saúde+10, e reivindicado nas manifestações pela população.
Tão logo seja aprovado na Comissão Especial, o relatório será pautado aqui no plenário.
Há um interesse de sucateamento do SUS, mas não é possível permitir tal desmonte. O SUS é fundamen‑
tal para os cidadãos, eu quero repetir aqui.
A saúde é um direito conquistado ao longo dos últimos anos, e o Governo não tem dado a necessária
importância para um problema tão sério do Brasil como é a saúde pública. O Governo precisa entender que
a destinação de recursos para a saúde não é despesa, é investimento, e deve ser completamente priorizada.
Essa é a palavra que gostaríamos de deixar sobre a saúde brasileira, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Chico d’Angelo, do Rio de Janeiro.
Enquanto o Deputado se dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga, por 1 minuto.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu só queria externar aqui a minha insatisfação com o Governador Rodrigo Rollemberg, que está na con‑
tramão de tudo que se predispôs a fazer.
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Com essa desobstrução atrapalhada da orla do Lago Paranoá, agora ele vai ter que responder às famílias
de três pessoas que morreram afogadas nessa orla, em virtude do abandono desse Governo, que não tem com‑
petência para sequer colocar uma lixeira naqueles locais. Movidos por uma ponta de inveja de alguns membros
do Poder Judiciário, o Governador Rollemberg agora tem a sua caneta suja de sangue, porque as três mortes
aconteceram, é evidente, por falta de competência do Governador do Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – De Brasília ao Rio de Janeiro, concedo a palavra ao Depu‑
tado Chico d’Angelo.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos, nesses 10 meses
de mandato desta Legislatura, reféns das bancadas do PSDB e do DEM, pois não conseguimos nesta Câmara
propor projetos em defesa do emprego e da renda para a população brasileira, em razão de uma verdadeira
pauta única desses partidos: a defesa do golpe, do impeachment.
No sábado, as Lideranças desses partidos fizeram uma proposta indecente, como definiu um jornalista
de O Globo, pois foram à residência do Presidente da Casa propor um cambalacho, um acordo, pedindo a re‑
núncia do Presidente para evitar um cenário maior.
O PSDB e o DEM estão se tornando partidos de maior incoerência na história do Brasil! Eles são contra a
CPMF, mas foram eles os que a implantaram. Foram os partidos que disseram que não haveria Copa, que não
haveria estádio ou rede hoteleira para a Copa do Mundo, e tivemos uma Copa do Mundo. E eles, com Aécio
Neves, forneceram ingressos para pessoas vaiarem a Presidenta da República naquela cena, naquele verda‑
deiro vexame internacional.
Perderam a eleição, não se conformam e não deixam a Casa trabalhar.
O Supremo agora, hoje, bem definiu: não vai haver golpe, PSDB! Trabalhem, ganhem a eleição daqui a 3
anos e meio e a eleição municipal no ano que vem.
Da forma com agem, prejudicam o povo trabalhador, prejudicam as empresas. Os empresários já estão
dizendo que ninguém aguenta mais o PSDB e o DEM com essa pauta única de prejudicar o trabalho da Câma‑
ra, do Senado e do conjunto do povo brasileiro!
Hoje é um dia importante, porque o PSDB, o DEM e a Oposição precisam começar a ter como meta a
geração de emprego, renda, e não essa pauta única de impeachment e golpe. Que eles se conformem com a
derrota eleitoral!
Nós precisamos que esta Casa volte a ter algum peso para a população brasileira com as pautas positivas.
Hoje, se fizerem uma estatística, a Câmara dos Deputados, nesta Legislatura, deve estar vivendo o pior
cenário dos últimos anos em relação a projetos, a pleitos e a reivindicações, prejudicando o trabalho de muitos
Deputados que estão em seu primeiro mandato e querem apresentar projetos.
Enquanto isso, o PSDB, o DEM e o PPS trabalham com essa pauta única, não deixando a Câmara traba‑
lhar e fazendo cenários ridículos, a exemplo do que ocorreu no sábado, quando foram ao Rio de Janeiro, meu
Estado, convencer o Presidente da Casa a renunciar.
Como bem disse o jornalista Moreno, é uma coisa indecente para a Câmara dos Deputados. É a incoe‑
rência total e absoluta da Oposição brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Beto Faro, do Pará.
O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Quero dar como lido, Sr. Presidente, e peço que seja
divulgado nos meios de comunicação da Casa e em A Voz do Brasil, um pronunciamento em que me refiro à
tentativa de golpe da Oposição no País, acerca da qual, felizmente, o Supremo Tribunal já tomou uma posição
– a articulação da base do nosso Governo nesta Casa, com certeza, também não permitirá que esse golpe con‑
tra a democracia brasileira vá adiante.
Era isso, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, colegas Parlamentares, sabe-se que, no Brasil, lei e decisão judicial estão sempre sujeitas
a interpretações, conforme as conveniências. Todavia, três decisões exaradas hoje pelo STF tendem a frear os
ímpetos dos setores golpistas que há muito deixaram de pensar o Brasil para dedicarem-se exclusivamente a
estratégias pelo impeachment da Presidenta Dilma.
A semana iniciou em clima de elevada tensão diante das notícias dando conta da estratégia decidida
pelo Presidente da Câmara de, urgentemente, acatar e colocar em curso um dos pedidos de impedimento da
Presidenta Dilma, como forma de desviar o foco da mídia e da opinião pública das denúncias que recaem so‑
bre a sua pessoa.
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Para o lamento geral da Oposição e dos segmentos golpistas da mídia, o STF demonstrou que este País
não é um “republiqueta”, mas um país que tem instituições consolidadas, blindadas contra os sabotadores da
democracia.
Em decisão histórica, o Ministro Teori Zavascki deferiu medida liminar para determinar a suspensão da
eficácia do decidido na Questão de Ordem nº 105, de 2015, da Câmara dos Deputados, bem como dos proce‑
dimentos relacionados à sua execução. Por esta decisão, ficou proibido pela Câmara o uso do rito definido pelo
seu Presidente para a condução do processo de impedimento da Presidenta. Esse rito tem que ser regido por
legislação especial, e não pelas interpretações duvidosas do Presidente da Câmara.
Ainda nesta data, a Ministra Rosa Weber deferiu liminar no mesmo sentido da decisão proferida pelo
Ministro Teori.
Em complemento, a Ministra concedeu medida acauteladora para suspender os efeitos da decisão pro‑
ferida pelo Presidente da Câmara dos Deputados em resposta à Questão de Ordem nº 105, de 2015, do Depu‑
tado Wadih Damous, do PT do Rio de Janeiro, bem como os atos que lhe são decorrentes, e para determinar
ao Presidente da Câmara que se abstenha de receber, analisar ou decidir qualquer denúncia ou recurso contra
decisão de indeferimento de denúncia de crime de responsabilidade contra Presidente da República com base
nos procedimentos ilegalmente por ele definidos.
Os abutres da democracia foram devidamente contidos pelo vigor da democracia em nosso País. Aqueles
que na semana passada se amontoaram no Plenário do TCU para intimidar e pressionar pela rejeição das con‑
tas do Governo anterior da presidenta Dilma entraram em depressão com as citadas decisões do STF – espero
que não apenas uma depressão cívica, mas moral, e que as decisões do Supremo lhes sirvam de lição sobre
como conviver na democracia, na condição de derrotados pelo voto popular.
Não creio que as decisões do STF sejam motivos para comemorações pelo Governo e pelos partidos da
base. Elas devem, sim, ser exaltadas por todos os seres democráticos da sociedade brasileira. Contudo, avalio
que o Governo e a base aliada devem fazer desse momento de acomodação dos ímpetos golpistas um mo‑
mento de humildade e reflexão.
Creio que o gesto de negação ao golpe feito pelo Supremo deve ser aproveitado para a autocrítica da
governança, notadamente no campo econômico, para que, pela correção de rumos pelo Governo, voltemos a
experimentar o pleno emprego e o apogeu da mobilidade social conquistada pelos brasileiros nos Governos
do Presidente Lula. Após longo período de massacre midiático pela criminalização do Governo e do PT, nos
é oferecida uma possibilidade de corrigirmos os nossos erros, sim, mas, sobretudo, de encontramos as saídas
para a crise que põe em xeque conquistas sociais jamais experimentadas pelo Brasil em toda a sua história.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Coelho, do PSDB de
Pernambuco. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Gilberto Nasci‑
mento, Sras. e Srs. Deputados, fica até difícil nos conectar com a realidade após o discurso que acabamos de
ouvir da tribuna de um Deputado do PT; só falta agora ele querer culpar os partidos da Oposição pela pauta
negativa que vive a política brasileira e o Congresso.
O PT governa o Brasil há 13 anos, colocou o País na maior crise política e econômica da sua história por
dois motivos básicos, o primeiro deles, que está colocado em toda imprensa, é a corrupção descontrolada que
acontece neste Governo. Na PETROBRAS e em praticamente todas as áreas de Governo, o que nós vemos é
um show de indicações políticas para os cargos chave e, a partir daí, a corrupção como prática e como meio de
governar. O segundo motivo é a má gestão, a incompetência, a falta de responsabilidade. Essa é outra marca
forte deste Governo.
Então, não venham fazer um discurso aqui como o que acabamos de ouvir, culpando a Oposição pelo
desastre desses 13 anos à frente do Executivo. Assumam a responsabilidade, façam uma autocrítica, comecem a
olhar no espelho e percebam que a culpa do que aí está é de V.Exas. Não queiram culpar terceiros por essa pauta.
Se hoje existe uma discussão de impedimento, de impeachment, no Brasil, não é uma discussão dos
partidos de Oposição; é uma discussão da rua, da sociedade. Essa é, inclusive, uma discussão de Hélio Bicudo,
fundador do PT, que protocolizou um pedido de impeachment nesta Casa. Esse não é o debate da Oposição.
Agora, é claro que a Oposição tem que estar conectada com a realidade, tem que estar conectada com
os fatos; ela não pode viver como se esta Casa, o Congresso Nacional, vivesse isolada da realidade do restante
do País.
É evidente que, quando mais de 90% da sociedade brasileira rejeitam o Governo e mais de 70% pedem
o impeachment, a Oposição vai fazer esse debate. E ela o está fazendo, de forma democrática, de forma ordei‑
ra, respeitando a Constituição.
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Querendo ou não, o Governo e o PT precisam assumir sua responsabilidade, fazer a autocrítica da sua
gestão e parar com esse discurso, que não tem a mínima adesão fora dos muros do Congresso.
A população lá fora está indignada com a corrupção do PT e pede, sim, responsabilização e punição para
os corruptos que há mais de uma década assaltam os cofres públicos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Tem a palavra o Deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, há
alguns meses, dando uma declaração a uma rádio em Divinópolis, na condição de Parlamentar, fui perguntado
sobre a importância de que se instalasse a CPI da PETROBRAS.
Estávamos no início desta Legislatura, em fevereiro deste ano, quando fui entrevistado, na condição de
Deputado Federal, para dizer por que eu havia assinado e por que eu acreditava que era fundamental para
o Brasil aprofundar as investigações, para que chegássemos aos culpados, que os puníssemos e que o País
deixasse de ser o país da impunidade e da roubalheira, fato que envergonha e entristece tanto os brasileiros.
Naquela ocasião, perguntado sobre a minha opinião se o ex-Presidente Lula sabia ou não do ocorrido,
eu disse que o ex-Presidente Lula deveria ser investigado, que o Lulinha, seu filho, deveria ser investigado. Isso
me rendeu um processo no Supremo Tribunal Federal. Estou sendo processado no Supremo, porque o Lulinha
disse que eu o estaria injuriando, eu o estaria caluniando, ao dizer que ele deveria explicar ao povo brasileiro
as notícias fartas de que ele é um dos milionários deste País, sem muita clareza de onde veio toda essa fortuna.
Entendia eu, como Parlamentar, que ele deveria ser investigado, como qualquer brasileiro sobre o qual possa
pairar qualquer dúvida.
E a esta tribuna vieram alguns Deputados dizer que eu estava tendo uma atitude irresponsável, chegan‑
do a me acusar de mentiroso, porque eu estava exigindo uma investigação para essas figuras. Eu sempre tive
muito respeito, muito zelo ao tratar com o Deputado Reginaldo Lopes, com o Deputado Padre João, com todos
os colegas Parlamentares, indiferente das nossas divergências de opinião.
Pois bem, este fim de semana vieram à tona as investigações da Polícia Federal, veio a público a decla‑
ração do delator, que assumiu, em juízo, a condição de ter sido quem pagou mais de 2 milhões de reais ao Sr.
Lulinha por tráfico de influência. Não sei exatamente quem é o Sr. Baiano, mas essa figura esdrúxula, que está
presa, declarou, de maneira absolutamente segura, que o Sr. Lulinha é um dos envolvidos nesse esquema de
corrupção e levou milhões de reais, para fazer tráfico de influência.
Eu espero que esses Srs. Deputados tenham a dignidade de vir se retratar com relação a essas referências.
Não me intimidei, não vou me intimidar. Quem comete os crimes que o Brasil está a assistir perplexo tem
que pagar por eles, seja ex-Presidente da República, seja filho de ex-Presidente da República, seja Deputado,
seja Senador. Eu entendo que a investigação é para todos. Nunca fugi disso.
Mantenho o meu sigilo bancário, patrimonial e pessoal aberto, desde o tempo em que eu era Deputa‑
do Estadual. E, a cada ano, renovo para a Procuradoria-Geral da República que eu não quero guardar sigilo da
minha vida patrimonial. É meu dever dar exemplo, como homem público, e não sonegar informação, não so‑
negar impostos, não sonegar absolutamente nada, e, mais do que isso, só me valer do dinheiro que eu possa
adquirir pelo meu trabalho, pela minha luta.
Portanto, manterei a minha posição para que o Sr. Lula e o Sr. Lulinha sejam investigados e paguem pe‑
los crimes que porventura tenham cometido. Não vão me intimidar. E espero que a justiça seja feita. A verdade
está vindo à tona. A minha consciência está tranquila, e, eu, cada vez mais firme.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande
do Sul, e, depois, o Deputado Bacelar, da Bahia.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para destacar mais uma vez a importância das três liminares concedidas no dia de hoje pelo Supre‑
mo Tribunal Federal, respondendo a iniciativas dos Deputados Wadih Damous, Paulo Teixeira e Rubens Pereira
Júnior, e de minha autoria, que determinam que as iniciativas que vinham sendo adotadas pelo Presidente da
Casa, em resposta à questão de ordem do Democratas sobre o rito do impeachment, não estão em acordo com
a Constituição. E, portanto, estabelecem que o Presidente da Casa e esta Casa devem respeitar a Constituição
e não podem seguir adiante com nenhuma iniciativa pautada nesse rito inventado, que contraria a vontade
da Constituição e o direito do cidadão brasileiro.
Mas quero, Sr. Presidente, aproveitar estes minutos para, mais uma vez, aqui dizer da minha estranhe‑
za. Agora, o Deputado Domingos Sávio; antes, o Deputado Daniel Coelho, e o silêncio permanece num PSDB
constrangido, que não tem coragem de vir a esta tribuna e dizer uma palavra sobre as denúncias das contas
na Suíça do Presidente desta Casa! Um PSDB constrangido como o Democratas, que viu o Presidente Nacional
do Democratas ser denunciado no STF na semana passada.
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Mas calam! De maneira envergonhada, fazem ouvidos de mercador, de maneira seletiva, apresentam-se
como paladinos da moralidade frente à sociedade brasileira, mas se negam a dizer uma palavra sobre as denún‑
cias das contas na Suíça do Presidente da Casa, ou das denúncias no Supremo Tribunal Federal que envolvem
o Presidente do Democratas e várias outras denúncias. Essa moral seletiva que escolhe que tipo de corrupção
interessa investigar não serve ao Brasil.
Nós queremos aqui reafirmar o nosso compromisso legítimo com a defesa da democracia e com o com‑
bate à corrupção, a todo tipo de corrupção, não só aquele que nos interessa. A vitória da democracia eu saúdo a
partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no dia de hoje. Uma decisão histórica, Sr. Presidente, que deve ser
saudada por todos aqueles que defendem a Constituição, que zelam pelo valor da democracia e que dizem “não”
ao golpe. Não aceitaremos, no Parlamento, no Judiciário, nas ruas que qualquer tentativa de golpe siga em frente.
Defendemos o nosso projeto e o mandato da Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Antes de conceder a palavra ao Deputado Capitão Augusto,
esta Presidência tem a alegria de anunciar a presença de um grande número de alunos do 9º ano do Colégio
Delta, de Anápolis.
Nós desejamos a vocês muito sucesso. Sejam bem-vindos a esta Casa nesta tarde! Sintam-se à vontade.
Nós queremos dar uma salva de palmas a todos os alunos do Colégio Delta, de Anápolis. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Capitão Augusto.
O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Gil‑
berto Nascimento, Sras. e Srs. Deputados, a minha cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, nunca conse‑
guiu em toda a história eleger um Deputado Federal. Por isso mesmo, nós passamos por diversas dificuldades.
Entre elas uma que, desde o semestre passado, venho pedindo encarecidamente ao Secretário de Transportes
do Estado de São Paulo e ao Governador Geraldo Alckmin: a duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no trecho
que liga Ourinhos a Piraju.
Serão sete cidades contempladas. Hoje, a rodovia tem pista simples e fluxo intenso de caminhões, ônibus,
vans de estudantes, veículos, onde ocorrem diversos acidentes com vítimas leves, vítimas graves, vítimas fatais.
Hoje, em mais uma tentativa, quase que desesperada, nós vamos reunir a bancada de São Paulo – e
aproveito para pedir o apoio do Presidente Gilberto Nascimento, que poderá estar presente – para que con‑
sigamos incluir nas emendas da bancada paulista essa duplicação da Rodovia Raposo Tavares, num trecho de
50 quilômetros, que traz inúmeras dificuldades para toda a região do oeste paulista.
Além disso, nós também temos dificuldades em razão da falta de dois viadutos ao longo da Rodovia Ra‑
poso Tavares que corta a cidade de Ourinhos. Nós temos lá um trevo, nos Bairros de Vila Brasil e Boa Esperança,
onde já ocorreram diversos acidentes, como o desta semana, com vítimas graves e vítimas fatais.
Precisamos mais do que urgentemente da instalação de dois viadutos, ao menos, ao longo da Rodovia
Raposo Tavares, que corta a cidade de Ourinhos e, urgentemente, a duplicação do trecho de Ourinhos a Piraju.
Então, hoje, na reunião da bancada paulista, vamos tentar fazer com que os demais Deputados sejam
sensíveis a esse pleito e que nós consigamos incluí-lo nas 20 emendas prioritárias que serão destinadas ao
Governo de São Paulo.
Aproveito também, Sr. Presidente, para dizer que, se estivesse envolvido qualquer policial militar ou até
mesmo policial civil no tráfico de drogas, trazendo drogas da Bolívia, com certeza sairia a reportagem no Jornal
Nacional. Para a nossa surpresa, quem estava trazendo essa droga era uma equipe da TV Globo. Agora vamos
ver se vai sair no Jornal Nacional de hoje a notícia sobre a equipe da TV Globo que estava trazendo cocaína da
Bolívia para o Brasil e foi presa no Mato Grosso. Vamos ver se vai dar o mesmo tratamento, o mesmo destaque
que se dá quando há policiais envolvidos nesses casos.
Aproveito também para falar sobre um jornaleco de Ribeirão Preto, A Cidade, que traz charges que deni‑
grem a Polícia Militar. Descobrimos agora que um dos jornalistas responsáveis é um ex-policial militar expulso
da Polícia Militar. Está aí a razão da mágoa e o motivo das charges.
Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 248
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Total de RORAIMA 1
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AMAPÁ
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
José Priante PMDB PmdbPen
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Marcos Rogério PDT
Total de RONDÔNIA 2
ACRE
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Total de ACRE 3
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
João Castelo PSDB
Junior Marreca PEN PmdbPen
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Sarney Filho PV
Victor Mendes PV
Waldir Maranhão PP PpPtbPscPhs
Total de MARANHÃO 12
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CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Ariosto Holanda PROS
Chico Lopes PCdoB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
Moroni Torgan DEM
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Vicente Arruda PROS
Total de CEARÁ 10
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPscPhs
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
Felipe Maia DEM
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Luiz Couto PT
Pedro Cunha Lima PSDB
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Wilson Filho PTB PpPtbPscPhs
Total de PARAÍBA 5
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Monteiro PP PpPtbPscPhs
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 10
ALAGOAS
Paulão PT
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 2
SERGIPE
João Daniel PT
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
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Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Bebeto PSB
Cacá Leão PP PpPtbPscPhs
Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Félix Mendonça Júnior PDT
Jorge Solla PT
José Rocha PR
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Magalhães PSD
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 18
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Jaime Martins PSD
Jô Moraes PCdoB
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Marcelo Álvaro Antônio PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD
Misael Varella DEM
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPscPhs
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PT
Total de MINAS GERAIS 25
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Givaldo Vieira PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
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Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Cabo Daciolo S.Part.
Chico D Angelo PT
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Deley PTB PpPtbPscPhs
Eduardo Cunha PMDB PmdbPen
Ezequiel Teixeira Solidaried
Hugo Leal PROS
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Sóstenes Cavalcante PSD
Walney Rocha PTB PpPtbPscPhs
Washington Reis PMDB PmdbPen
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 16
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Beto Mansur PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Capitão Augusto PR
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Gilberto Nascimento PSC PpPtbPscPhs
Guilherme Mussi PP PpPtbPscPhs
Herculano Passos PSD
João Paulo Papa PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB
Major Olimpio PDT
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Ricardo Tripoli PSDB
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Samuel Moreira PSDB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Tiririca PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Total de SÃO PAULO 37
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Ságuas Moraes PT
Total de MATO GROSSO 6
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 5
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PpPtbPscPhs
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPscPhs
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 8
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Mandetta DEM
Tereza Cristina PSB
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alex Canziani PTB PpPtbPscPhs
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD
Fernando Francischini Solidaried
Giacobo PR
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leopoldo Meyer PSB
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Luciano Ducci PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Toninho Wandscheer PT
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 20
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Fabricio Oliveira PSB
Jorginho Mello PR
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 10
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
João Derly REDE
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB PmdbPen
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Nogueira PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 19
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 264
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Hiran Gonçalves PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 7
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AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTB PpPtbPscPhs
Marcos Reategui PSC PpPtbPscPhs
Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 7
PARÁ
Beto Salame PROS
Delegado Éder Mauro PSD
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
Francisco Chapadinha PSD
Joaquim Passarinho PSD
Josué Bengtson PTB PpPtbPscPhs
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 7
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Conceição Sampaio PP PpPtbPscPhs
Hissa Abrahão PPS
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Total de AMAZONAS 5
RONDÔNIA
Lindomar Garçon PMDB PmdbPen
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR
Mariana Carvalho PSDB
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 6
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
César Messias PSB
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Dulce Miranda PMDB PmdbPen
Irajá Abreu PSD
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
André Fufuca PEN PmdbPen
Eliziane Gama REDE
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
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José Reinaldo PSB
Rosângela Curado PDT
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 6
CEARÁ
Adail Carneiro PHS PpPtbPscPhs
Arnon Bezerra PTB PpPtbPscPhs
Cabo Sabino PR
Danilo Forte PSB
Domingos Neto PROS
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS
Luizianne Lins PT
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 12
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Júlio Cesar PSD
Mainha Solidaried
Rodrigo Martins PSB
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Fábio Faria PSD
Rafael Motta PROS
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 6
PARAÍBA
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Rômulo Gouveia PSD
Wellington Roberto PR
Total de PARAÍBA 7
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Anderson Ferreira PR
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPscPhs
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPscPhs
Kaio Maniçoba PHS PpPtbPscPhs
Luciana Santos PCdoB
Marinaldo Rosendo PSB
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Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PSC PpPtbPscPhs
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 15
ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPscPhs
Cícero Almeida PSD
Givaldo Carimbão PROS
JHC Solidaried
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Maurício Quintella Lessa PR
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 7
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PpPtbPscPhs
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fábio Mitidieri PSD
Fabio Reis PMDB PmdbPen
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Benito Gama PTB PpPtbPscPhs
Claudio Cajado DEM
Davidson Magalhães PCdoB
Erivelton Santana PSC PpPtbPscPhs
Fernando Torres PSD
Irmão Lazaro PSC PpPtbPscPhs
João Carlos Bacelar PR
João Gualberto PSDB
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Jutahy Junior PSDB
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Carletto PP PpPtbPscPhs
Sérgio Brito PSD
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 21
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PROS
Bonifácio de Andrada PSDB
Brunny PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
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Caio Narcio PSDB
Dâmina Pereira PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP PpPtbPscPhs
Eros Biondini PTB PpPtbPscPhs
Fábio Ramalho PV
Gabriel Guimarães PT
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPscPhs
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Pastor Franklin PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Renzo Braz PP PpPtbPscPhs
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Silas Brasileiro PMDB PmdbPen
Stefano Aguiar PSB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 28
ESPÍRITO SANTO
Dr. Jorge Silva PROS
Evair de Melo PV
Helder Salomão PT
Max Filho PSDB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Serfiotis PSD
Alexandre Valle PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Altineu Côrtes PR
Aureo Solidaried
Benedita da Silva PT
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Chico Alencar PSOL
Clarissa Garotinho PR
Dr. João PR
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Francisco Floriano PR
Glauber Braga PSOL
Indio da Costa PSD
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Leonardo Picciani PMDB PmdbPen
Marcelo Matos PDT
Marcos Soares PR
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Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Paulo Feijó PR
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Rodrigo Maia DEM
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Sergio Zveiter PSD
Simão Sessim PP PpPtbPscPhs
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Wadih Damous PT
Total de RIO DE JANEIRO 30
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Arlindo Chinaglia PT
Bruna Furlan PSDB
Bruno Covas PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Dr. Sinval Malheiros PV
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPscPhs
Eduardo Cury PSDB
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Flavinho PSB
Goulart PSD
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Luiz Lauro Filho PSB
Marcio Alvino PR
Milton Monti PR
Missionário José Olimpio PP PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Paulo Maluf PP PpPtbPscPhs
Paulo Teixeira PT
Renata Abreu PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Ricardo Izar PSD
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Roberto Freire PPS
Silvio Torres PSDB
Valmir Prascidelli PT
Vicentinho PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 32
MATO GROSSO
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPscPhs
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho Solidaried
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Total de DISTRITO FEDERAL 3
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GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Heuler Cruvinel PSD
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR
Marcos Abrão PPS
Sandes Júnior PP PpPtbPscPhs
Total de GOIÁS 9
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Elizeu Dionizio PSDB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Aliel Machado REDE
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Edmar Arruda PSC PpPtbPscPhs
Leandre PV
Luiz Nishimori PR
Nelson Meurer PP PpPtbPscPhs
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Rossoni PSDB
Rubens Bueno PPS
Takayama PSC PpPtbPscPhs
Total de PARANÁ 10
SANTA CATARINA
Cesar Souza PSD
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD
Marco Tebaldi PSDB
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 6
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPscPhs
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
José Otávio Germano PP PpPtbPscPhs
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Onyx Lorenzoni DEM
Pompeo de Mattos PDT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 12
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Encerro a sessão, convocando a 2ª Sessão Deliberativa Ex‑
traordinária para hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, às 16h52min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Votação
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 678, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em turno único, da Medida Provisória nº 678, de 2015, que altera a
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e
urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e pela adequação
financeira e orçamentária desta e das emendas apresentadas; e, no mérito, pela aprovação
desta e das Emendas de nºs 2, 3, 34, 38, 42, 45, 58 a 60, 66 e 69; e pela rejeição das Emendas
de nºs 1; 4 a 33; 35 a 37; 39 a 41; 43, 44; 46 a 57; 61 a 65; 67, 68 e 70 a 72; na forma do Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2015, apresentado. (Relator: Dep. Jovair Arantes e Relator Revisor: Sen. Telmário Mota) PRAZO NA CÂMARA: 21/07/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 08/08/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 22/08/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 21/10/2015
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconsti‑
tucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12)
Discussão
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 680, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 680, de 2015, que institui o Programa de
Proteção ao Emprego e dá outras providências; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa; e pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação desta e pela aprovação, total ou parcial, das Emendas de nºs 1, 5, 25, 28, 36, 37, 53, 55,
67, 68, 75 a 77, 82, 92, 103, 115, 132, 152, 155 a 157, 160, 163, 171 e 175, na forma do Projeto
de Lei de Conversão nº 18, de 2015, apresentado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a, 4; 6
a 11; 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29; 30 a 35; 38, 41, 42, 54; 56 a 60; 62 a 66; 69; 70 a 74; 78 a 81; 83 a
85; 89 a 91; 93 a 96; 98 a 100; 106, 107; 110 a 114; 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 131; 134 a
138; 143 a 151; 153, 154, 158, 159, 161, 162; 164 a 170; 172 e 173, na forma do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2015, apresentado. As Emendas de nºs 12; 14 a 19; 22, 23, 39, 40; 43 a
52; 61, 86, 87, 88, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 126; 128 a 130; 133, 139
a 142 e 174 foram inadmitidas pelo Presidente da CMMPV nº 680/15, nos termos do art. 4º, §
4º da Resolução nº 1/02 – CN (Relator: Dep. Daniel Vilela e Relator Revisor: Sen. Paulo Rocha)
PRAZO NA CÂMARA: 03/08/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 21/08/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 04/09/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 03/11/2015
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconsti‑
tucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

87

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão
3
PROJETO DE LEI Nº 6.953-A, DE 2002
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6.953-A, de 2002, que dispõe sobre a proteção
e defesa do usuário dos serviços públicos, prestados pela administração direta, indireta e os
delegados pela União; tendo pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação do Projeto de Lei nº 674/99, apensado, e pela rejeição dos de nºs
1.678/99, 1.896/99 e 2.086/99, apensados (Relator: Dep. Marcos Afonso); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 674/99, 1.678/99,
1.896/99 e 2.086/99, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Candinho Mattos); e da Comissão
de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e dos de nºs 674/99,
1.678/99, 1.896/99 e 1.397/03, apensados, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com emendas; e pela inadequação financeira e orçamentária do
de nº 2.086/99, apensado (Relator: Dep. Raul Jungmann). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (14) os PLs nºs 1.165/11, 4.907/05, 5.600/05, 6.002/13, 674/99, 1.397/03, 2.007/11,
1.678/99, 1.896/99, 2.086/99, 679/11, 6.861/10, 6.926/06 e 6.882/13.
APROVADO O RQU Nº 8.137/2013, EM 03/07/13.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
4
PROJETO DE LEI Nº 2.750-A, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.750-A, de 2015, que aplica o disposto nos art.
3º, I, “a” e “b”, e art. 4º, § 2º, I, “a” e II “a”, “b” e “c”, e § 4º da Lei nº 7.998/1990, com a redação dada
pela Lei nº 13.134/2015, aos trabalhadores desempregados que, no período de vigência do art.
1º e do art. 4º, III, da Medida Provisória nº 665/2014, compreendido entre 28 de fevereiro e 16
de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências previstos naquela lei, para
fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício do seguro desemprego, assegurando-se os direitos adquiridos; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marcos Rogério). Pendente de parecer das Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 2.786/15, EM 26/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
5
PROJETO DE LEI Nº 959-A, DE 2003
(Da Comissão De Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 959-A, de 2003, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Técnico de Estética e de Terapeuta Esteticista; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e dos de nºs
998/03, 1.824/03, 1.862/03 e 3.805/04, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Luiz Antonio Fleury); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, dos Projetos de Lei apensados de nºs 998/03, 3.805/04,
1.824/03 e 1.862/03, com emendas, e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com subemenda (Relator: Dep. Odair Cunha) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (6) os PLs nºs 998/03, 1.824/03, 1.862/03, 3.805/04, 7.933/14 e 2.332/15.
APROVADO O RQU Nº 3.111/15, EM 29/09/15, PARA O PL 2.332/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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6
PROJETO DE LEI Nº 5.559, DE 2009
(Do Sr. Otavio Leite)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.559, de 2009, que estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela administração federal, possam
se estender a atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo
Brasileiro, nos termos desta Lei. Pendente dos pareceres das Comissões: Cultura; de Turismo
e Desporto; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.103/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
7
PROJETO DE LEI Nº 2.892, DE 2015
(Do Sr. Alex Manente)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.892, de 2015, que dispõe sobre a dedução do
lucro tributável para fins do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) das despesas realizadas em Programas de Capacitação dos Trabalhadores do Setor de Turismo e altera a Lei nº
12.974, de 15 de maio de 2014. Pendente de parecer das Comissões: de Turismo; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.104/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
8
PROJETO DE LEI Nº 5.369-G, DE 2009
(Do Sr.vieira da Cunha)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 5.369-E, de
2009, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying); tendo parecer
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela rejeição (Relatora:
Dep. Keiko Ota). Pendente de parecer das Comissões: de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 1.164/15, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
9
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251-A, DE 2005
(Do Sr. Roberto Gouveia)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 251-A, de 2005, que inclui parágrafos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; tendo parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste e dos de nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09, 13/11,
25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15, apensados, com substitutivo (Relator: Dep.
Roberto Britto). (Aumenta o gasto com pessoal na área de saúde para até 75% (setenta e cinco
por cento) dos recursos financeiros destinados à saúde) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (17) os PLPs nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09,
13/11, 25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15 e 132/15.
APROVADO O RQU Nº 2.964/15, EM 06/10/15.
10
PROJETO DE LEI Nº 4.852-A, DE 2012
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.852-A, de 2012, que estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas sintéticas; tendo parecer
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da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (Relatora: Dep.
Erika Kokay). Pendente de parecer das Comissões: de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e NT 64)
APROVADO O RQU Nº 9.546/14, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
PRIORIDADE
Discussão
11
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 603-B, DE 2010
(Do Sr. Moreira Mendes)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 603-B, de 2010, que acrescenta inciso VII ao art. 5º da Lei Complementar nº 111, de 06 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do
ADCT; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
José Guimarães); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PLP 439/2014, apensado, nos termos deste
último (Relator: Dep. JHC). (Estabelece que o órgão gestor do Fundo deverá encaminhar ao
Congresso Nacional relatórios com informações referentes ao montante dos recursos do Fundo, critérios de alocação e execução) (NT 62 e T 64)
Tendo apensado o PLP nº 439/14.
12
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 278-B, DE 2013
(Do Sr. Mauro Mariani)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 278-B, de 2013, que altera
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; tendo pareceres das Comissões: de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. João Maia);
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emenda (Relator: Dep. Onofre Santo Agostini). (Autoriza o Microempreendedor Individual – MEI a utilizar sua residência como sede do estabelecimento, quando não for
indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)
Discussão
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-B, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 215-B, de 2003, que
acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal que dispõe sobre os militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Odair Cunha); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Odair Cunha). (Possibilita aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios a acumulação remunerada de cargo de professor, cargo
técnico ou científico ou de cargo privativo de profissionais de saúde) (NT 62 e NT 64)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 395-B, DE 2014
(Do Sr. Alex Canziani e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 395-B, de 2014, que
altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais; tendo parecer: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Osmar Serraglio); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Cleber Verde). (NT 62 e NT 64)
ORDINÁRIA
Discussão
15
PROJETO DE LEI Nº 595-E, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 595-C, de 2003,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa
oficial dos Poderes da República, alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962;
tendo pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Dep. José Rocha); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Emendas de redação (Relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho). (Flexibiliza a retransmissão do programa “A Voz do Brasil” no horário
compreendido entre as 19h30 e 00h30 horas; estende a obrigatoriedade de transmissão às
emissoras de televisão; altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
16
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14-A, DE 1999
(Do Sr. Marcos Afonso)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 14-A, de 1999, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Costa Rica; tendo parecer da Mesa, pela aprovação (Relator: Dep. Heráclito
Fortes). (NT 62 e NT 64)
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 52 minutos.)

Ata da 307ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa
Extraordinária, Vespertina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 55ª Legislatura, em 13 de outubro de 2015
Presidência dos Srs.: Eduardo Cunha, Presidente, Beto Mansur,
1º Secretário, Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário, Jorge Tadeu Mudalen,
nos termos do §2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 16 HORAS E 53 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Eduardo Cunha
Waldir Maranhão
Giacobo
Beto Mansur
Mara Gabrilli
Alex Canziani
Mandetta
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Gilberto Nascimento
Luiza Erundina
Ricardo Izar
Total de Parlamentares: 351
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Total de RORAIMA 3
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Marcos Reategui PSC PpPtbPscPhs
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Delegado Éder Mauro PSD
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
José Priante PMDB PmdbPen
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 11
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Marcos Rogério PDT
Mariana Carvalho PSDB
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 6
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPen
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César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 6
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
André Fufuca PEN PmdbPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Junior Marreca PEN PmdbPen
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Sarney Filho PV
Victor Mendes PV
Total de MARANHÃO 13
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Ariosto Holanda PROS
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS
Luizianne Lins PT
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Moroni Torgan DEM
Odorico Monteiro PT
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Vicente Arruda PROS
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 18
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPscPhs
Júlio Cesar PSD
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 7
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
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Felipe Maia DEM
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Luiz Couto PT
Pedro Cunha Lima PSDB
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Wellington Roberto PR
Wilson Filho PTB PpPtbPscPhs
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Monteiro PP PpPtbPscPhs
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Raul Jungmann PPS
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Silvio Costa PSC PpPtbPscPhs
Tadeu Alencar PSB
Total de PERNAMBUCO 15
ALAGOAS
Maurício Quintella Lessa PR
Paulão PT
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Bebeto PSB
Benito Gama PTB PpPtbPscPhs
Cacá Leão PP PpPtbPscPhs
Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
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Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PSC PpPtbPscPhs
Félix Mendonça Júnior PDT
João Carlos Bacelar PR
Jorge Solla PT
José Carlos Araújo PSD
José Rocha PR
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Paulo Magalhães PSD
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 25
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB PpPtbPscPhs
Gabriel Guimarães PT
Jaime Martins PSD
Jô Moraes PCdoB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PR
Marcelo Álvaro Antônio PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD
Misael Varella DEM
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPscPhs
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PT
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 31
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS
Evair de Melo PV
Givaldo Vieira PT
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Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Altineu Côrtes PR
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo S.Part.
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Deley PTB PpPtbPscPhs
Ezequiel Teixeira Solidaried
Francisco Floriano PR
Glauber Braga PSOL
Hugo Leal PROS
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Leonardo Picciani PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR
Rodrigo Maia DEM
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante PSD
Wadih Damous PT
Walney Rocha PTB PpPtbPscPhs
Washington Reis PMDB PmdbPen
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 30
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Bruna Furlan PSDB
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
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Flavinho PSB
Goulart PSD
Guilherme Mussi PP PpPtbPscPhs
Herculano Passos PSD
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
João Paulo Papa PSDB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Major Olimpio PDT
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Missionário José Olimpio PP PpPtbPscPhs
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Paulo Teixeira PT
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Samuel Moreira PSDB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR
Valmir Prascidelli PT
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 50
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 7
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 8
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GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Célio Silveira PSDB
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PpPtbPscPhs
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPscPhs
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 12
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio PSDB
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Tereza Cristina PSB
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD
Fernando Francischini Solidaried
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Toninho Wandscheer PT
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 22
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Fabricio Oliveira PSB
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Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD
Jorginho Mello PR
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 12
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
João Derly REDE
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marco Maia PT
Marcon PT
Maria do Rosário PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB PmdbPen
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Nogueira PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de
351 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Esta Presidência indaga do Plenário se aprova a manuten‑
ção do painel atual. (Pausa.)
Havendo a manifestação, está mantido o painel atual.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Passa-se às
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IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Deputado Bacelar, da Bahia. S.Exa. tem o tempo de 3 minutos.
O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) – Deputado Gilberto Nascimento, que preside
esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 5 de outubro, os Estados Unidos e mais 11 países, todos do
Pacífico, anunciaram oficialmente a Parceria Transpacífica. Trata-se de um acordo de livre comércio que envolve
40% do PIB mundial e demandou mais de 8 anos de discussões.
Essa é uma zona econômica integrada por Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia,
Malásia, Cingapura, Brunei, Vietnã, México, Peru e Chile, que reduz 18 mil tarifas de importação de máquinas,
remédios, produtos agrícolas e automóveis.
Trata-se de um dos maiores acordos da história. A crise política e econômica infelizmente isolou o Brasil
das grandes potências do mundo. O Brasil se autoexcluiu desse acordo. O Brasil fica apenas amarrado a acor‑
dos com o MERCOSUL, que não permite negociações individuais.
A Transpacífica pode colocar em risco 31 bilhões de dólares em exportações de manufaturados do Brasil
apenas em um primeiro momento.
Segundo previsões, só no próximo ano, por causa da Transpacífica, o Brasil vai ter uma queda de 2,7%
nas exportações, o que gerará desemprego de milhares de trabalhadores, diminuirá o poder de compra e, au‑
tomaticamente, empobrecerá a economia.
Os prejuízos não param por aí. Os países-membros, por exemplo, vão ficar proibidos de importar, pro‑
duzir ou comercializar medicamentos genéricos que violem as patentes das multinacionais farmacêuticas.
Nobres Parlamentares, o Brasil, Deputado Delegado Edson Moreira, está fora do maior acordo econô‑
mico da história!
E nós precisamos trazer aqui o Sr. Ministro das Relações Exterior e o Sr. Ministro do Desenvolvimento,
para que expliquem e justifiquem se o Brasil se autoexcluiu desse acordo apenas por questões ideológicas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira,
de Minas Gerais
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na última quinta-feira, discorri aqui sobre os quatro pontos extremos do Brasil e a violência
que campeia no nosso País.
Na quinta-feira retornamos aos nossos Estados, às nossas bases e, novamente, de quinta-feira a segun‑
da-feira, não foi diferente do que foi dito aqui na quinta-feira: violência na Paraíba, no Amazonas, no Pará, em
Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas Gerais,
Espírito Santo. Até em Santa Catarina, um Estado considerado tranquilo, mataram aquela estudante. O vizinho
daquela moça linda, o estuprador, estava solto sob os benefícios da Lei nº 7.210. Ele foi lá, estuprou a moça e
a matou. ele foi preso e confessou.
Em São Paulo, ocorreram assassinatos em série, inclusive foram presos agentes que deveriam coibir o
crime por estarem sendo acusados de terem praticado a chacina de Barueri, a de Osasco e outras.
A Câmara, o Senado, o Congresso Nacional e o Poder Executivo têm que elaborar as leis para reprimir
esse crime que campeia pelo País afora. Em vez disso, ficam aviltando e atacando a Constituição e o devido
processo legal, querendo sentenciar só com artigos de jornais.
É incabível isso, Sr. Presidente. Vamos dar o direito de defesa, como diz a nossa Constituição. Vamos fazer
o devido processo legal. E vamos combater a criminalidade e os problemas da área de saúde, educação, infra‑
estrutura e outros, que estão acabando com o nosso País e com os nossos Estados. E os Estados nos mandaram
aqui para que os representássemos e trabalhássemos em prol do melhor.
Sr. Presidente, principalmente nós da segurança pública temos que defender nossa população desses
criminosos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Major Olimpio, do PDT de
São Paulo, por 3 minutos.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho‑
ras e senhores que nos acompanham pela TV Câmara, volto à tribuna para falar do desespero dos servidores
públicos do Estado de São Paulo, especialmente dos policiais e funcionários do sistema prisional, que estão
sofrendo a ação do exterminador do futuro, o Sr. Geraldo Alckmin.
Reajuste salarial zero, sem a menor condição de trabalho para os profissionais da segurança pública. O
PCC avançando e mandando no crime dentro dos presídios. Após a farsa negociada pelo Governo do Estado,
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em 2006, quando nós tivemos os ataques do PCC, o Governo prostrou-se, colocou-se de joelhos, e os membros
do PCC disseram: “Se formos movimentados para presídios federais, nós vamos virar todas as cadeias novamente”.
E o Governo acuou, afrouxou, acovardou-se, arregou-se para o crime! E hoje nós temos as mortes em sé‑
rie de policiais, de agentes penitenciários, de funcionários da Fundação Casa, que estão sendo cassados como
moeda e medalha do mundo do crime.
Não bastasse isso, o Governador ainda insiste em manter a falta de estrutura do Estado, proporcionando
reajuste zero para os servidores.
Não bastasse a crise hídrica, o Governador, hoje, ia até receber um prêmio aqui nesta Casa pela gestão
hídrica. Meu Deus do céu! Parece que ele cancelou sua vinda, senão eu ia dizer para ele, em público, em nome
dos servidores, o que nós estamos achando dele. Que vergonha! É preciso ter um pouco de sensatez.
São Paulo está nas mãos dos criminosos e é administrado com incompetência e com ranço em relação
aos servidores públicos, e os policiais estão sendo atacados. O PCC mata na hora; o Governo Alckmin vai ma‑
tando aos poucos a dignidade dos seus servidores públicos.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Cabo Sabino, do Ceará. S.Exa.
dispõe de 3 minutos para fazer o seu pronunciamento, que será ouvido pelo Ceará e por todo o Brasil.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespec‑
tadores da TV Câmara, antes de começar, eu gostaria de registrar a presença entre nós hoje nesta Casa do De‑
putado Estadual do Ceará Agenor Neto, uma grande liderança naquele Estado.
Sr. Presidente, a Presidente Dilma e a equipe econômica insistem em trazer para cá a questão do retorno
da CPMF. Eu gostaria de chamar a atenção exatamente da equipe econômica da Presidente Dilma.
A população está inquieta e não aceita o retorno da CPMF nem nos moldes sugeridos por sua equipe
econômica, com uma alíquota de 0,20%; nem nos moldes que os Governadores dos Estados querem, com
uma alíquota de 0,38%, mesmo alegando que o valor de 0,18% seria para custeio da saúde e beneficiaria vá‑
rios Municípios.
O cidadão brasileiro não aceita o novo imposto, a classe trabalhadora já está cansada de ser sempre o
burro de carga e carregar sobre seus ombros, ou melhor, no bolso, os impactos de uma crise econômica ou
consequências de erros da administração federal. Sempre que algum setor da economia ou do Governo vai
mal sobra para o trabalhador, pois os impostos cobrados são mais pesados para as classes menos favorecidas.
Ouvindo os reclames dos cidadãos, apresentei quatro emendas à Medida Provisória nº 694. Com a ajuda
do SINDIFISCO Nacional, delegacias sindicais no Ceará construíram essas emendas visando proteger a classe
menos favorecida, bem como promover a justiça tributária, os preceitos constitucionais de igualdade, pesso‑
alidade e capacidade contributiva, contribuindo assim para a construção de uma sociedade livre, justa e soli‑
dária, como prevê o art. 3° da Constituição Federal.
Somente em duas das quatro emendas apresentadas o Governo Federal arrecadará 85 bilhões de reais,
quatro vezes mais do que pretende arrecadar com a volta da CPMF, sem precisar impor às classes menos favo‑
recidas um novo imposto.
Em uma das emendas sugerimos que sejam revogados o art. 9º e respectivos parágrafos da Lei nº 9.249,
de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.430, de 1996, acabando assim com juros equivalentes à aplicação da
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, a título de remuneração do capital próprio calculado sobre as contas do
patrimônio líquido das empresas. Ou seja, as empresas utilizam-se da Lei nº 9.249, de 1995, para deduzirem de
seu lucro tributável o pagamento de juros pagos aos seus acionistas, como se decorresse, por presunção legal,
de uma operação de empréstimo.
Tal absurdo tributário só acontece no Brasil, em nenhum outro país se permite tal subterfúgio tributá‑
rio. Por que, então, permanecer com tal benefício que não existe em nenhum outro lugar do mundo? Por que
voltar com a CPMF se podemos corrigir tal erro, bem como promovermos a igualdade, pessoalidade e capaci‑
dade contributiva no tratamento tributário do contribuinte brasileiro? Só com essa emenda o Governo Federal
arrecadará 15 bilhões de reais. Os empresários podem usar de subterfúgio empréstimos que não acontecem
dentro da empresa e deduzir da sua contribuição. Agora, o trabalhador não pode ter reajuste salarial, e ainda
querem cobrar dele a CPMF.
Este Deputado que vos fala votará contra qualquer tipo de contribuição ao trabalhador, às pessoas mais
simples e mais pobres deste País. Que a equipe econômica da Presidente Dilma possa usar de toda a sua força
para aprovar essas emendas e arrecadar 85 bilhões de reais daquilo que é correto. Amanhã, falarei das demais
emendas.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronunciamento conste nos Anais desta Casa e seja divulgado no
programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Deputado Cabo Sabino, o pedido de V.Exa. será atendido.
Nós daremos total divulgação ao pronunciamento de V.Exa. nos órgãos de comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Valmir Assunção, do PT da
Bahia, pelo tempo regimental de 3 minutos.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna, primeiro, para recordar alguns fatos ocorridos nesta Casa que ficaram marcados na história. E é
preciso que os Líderes da Oposição venham a esta tribuna dar uma explicação.
No dia 12 de março, precisamente, o Presidente Eduardo Cunha esteve na CPI da PETROBRAS, onde os
Líderes da Oposição fizeram diversos elogios ao Presidente Eduardo Cunha. Um exemplo concreto: o Líder da
Minoria, Deputado Bruno Araújo, disse que o Presidente Eduardo Cunha sairia daquela sessão mais Presidente
do que na véspera, quando foi denunciado, quando saiu aquela lista; o Deputado André Moura, Líder do PSC,
também foi neste mesmo caminho de elogiar o Presidente Eduardo Cunha por seu trato, seu trabalho, sua de‑
dicação à frente da Câmara dos Deputados. Como se isso não bastasse, Sr. Presidente, o Deputado Arthur Oli‑
veira Maia parabenizou Eduardo Cunha pela brilhante contribuição que estava dando à CPI, porque foi sem ser
convocado, foi por livre e espontânea vontade prestar esclarecimentos naquele dia. Também o Líder do DEM,
Mendonça Filho, disse que estava muito satisfeito com a presença de Eduardo Cunha e pelas suas explicações.
Então, eu estou trazendo as falas desses Líderes da Oposição, porque agora é preciso que S.Exas. venham
à tribuna explicar por que, em março, o Presidente da Casa era tão brilhante; por que, em março, as explicações,
por si sós, já eram conclusivas; por que, em março, as explicações, para os Líderes da Oposição, eram suficien‑
tes, e ele sairia da Comissão mais prestigiado do que quando ali chegou.
E eu me surpreendi, nesta semana, com alguns Líderes da Oposição quando disseram que o Presidente
não teria mais condições de continuar na Presidência da Casa e teria que se afastar. Ouvi esse comentário na
imprensa. Aí eu fico preocupado com esse tipo de Oposição que nós temos aqui na Casa, no Brasil, porque uma
hora as explicações são suficientes, num momento estão contentes com as explicações, dizem que o Presidente
da Câmara é brilhante, mas, em seguida, já não é tanto assim.
Ou seja, é preciso que a Oposição venha aqui dar uma explicação ao povo brasileiro, porque o nosso
povo precisa disso, até porque a Oposição diz aqui sempre que o PT e o Governo têm que ser humildes, têm
que pedir desculpas. Eles que têm que pedir desculpas ao povo brasileiro. Se a Oposição não pedir desculpas
ao povo brasileiro, significa que eles são arrogantes, prepotentes e não devem satisfação às pessoas.
Quando falamos alguma coisa, temos que cumprir. Se a Oposição exigia tanto a explicação da Presi‑
dente, agora cabe a eles explicar e pedir desculpas pelos seus erros aqui em defesa do Presidente desta Casa.
Sr. Presidente, quero concluir dizendo que a Oposição tem que fazer isso aqui, porque do contrário per‑
derá a moral, perderá o respeito do povo brasileiro. Nós vivemos num período da nossa história em que cada
vez mais nós temos que resgatar a dignidade de se fazer política. É este o esforço que nós temos que fazer
para valorizar a atividade política.
Quero concluir, Presidente, agradecendo a V.Exa. a tolerância, mas, ao mesmo tempo, chamando a aten‑
ção de toda esta Casa para o seguinte: nós temos que trabalhar com seriedade, compromisso, com a Oposição
cumprindo o seu papel, o Governo fazendo com que cada vez mais possamos trabalhar para gerar emprego
e desenvolvimento. Esta é a nossa responsabilidade. E vamos continuar trabalhando em defesa o Brasil e da
democracia, não aceitando golpe, porque no tapetão não vão levar. Se quiserem ganhar eleição, tem que ser
na urna, e o PSDB e o DEM ultimamente só têm perdido eleições. Sem dúvida nenhuma, nós vamos trilhar um
caminho de fortalecimento do povo brasileiro, em defesa do povo brasileiro. Em 2018, eles vão perder nova‑
mente, porque o povo brasileiro aprendeu, cada vez mais, a ter acesso à educação, à saúde, a investimentos, e
isto é fundamental para o nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Gilberto
Nascimento.
Eu quero aqui fazer um registro em homenagem à minha querida cidade de Carlos Barbosa, que foi clas‑
sificada, no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, como o primeiro Município do País entre os Muni‑
cípios com até 50 mil habitantes. Então, concorreram dezenas, centenas, milhares de Municípios. Carlos Barbosa
– por indicadores do IBGE, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, inclusive, Sr.
Presidente, pelo Índice de Desenvolvimento Sócio Econômico, IDESE; por ter qualidade de vida em educação,
saúde, habitação, responsabilidade social, atenção ao jovem e desenvolvimento humano – teve seu destaque.
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Então, eu quero parabenizar o nosso Prefeito Fernando Xavier da Silva, Prefeito do PDT, que lá está por
quatro mandatos, com eleições e reeleições. Tem a sua marca, tem a sua referência, tem o seu orgulho. É um
Prefeito do PDT que vem fazendo um grande mandato.
E a comunidade de Carlos Babosa reconhece, respeita, apoia. Agora não é somente Carlos Barbosa, mas
o Rio Grande do Sul; é mais do que o Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro, são as instituições, inclusive a revista
ISTOÉ em sua pesquisa. Todos os índices indicativos dão a Carlos Barbosa, um Município com até 50 mil habi‑
tantes, a maior e a melhor qualidade de vida em saúde e educação para o jovem e para o idoso, como mostra
o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
Então, Prefeito Xavier, receba da bancada do PDT, receba do Congresso Nacional, receba da Câmara dos
Deputados o reconhecimento pelo seu trabalho, com equipe, assessores, trabalhadores, empreendedores e
empresários, à nossa linda e querida Carlos Barbosa. O time da ACBF – Associação Carlos Barbosa de Futsal –
também é um grande time de futsal! Carlos Barbosa merece!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui registrar com muito orgulho um feito da cidade de Car‑
los Barbosa, no meu Estado, localizada na serra gaúcha, município este com pouco mais de 27 mil habitantes.
Prezados Colegas, em um ranking elaborado pela Revista ISTOÉ e pela empresa Austin Rating que avaliou
todas as cidades do país, o município de Carlos Barbosa classificou-se em primeiro lugar na categoria pequeno
município, concorrendo com cerca de 5.000 municípios de todo o país com até 50 mil habitantes.
Tal ranking foi elaborado com base no índice de Inclusão social e Digital, que avalia mais de 200 indi‑
cadores de fontes como IBGE, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Desenvolvimento, entre outros.
Ao todo 84 municípios receberão o destaque pelas suas experiências bem sucedidas, sendo que a gran‑
de campeã é Carlos Barbosa, que receberá seu prêmio no dia 17 de setembro em São Paulo.
Carlos Barbosa também conquistou a primeira colocação no Estado do RS no ranking do Índice de De‑
senvolvimento Sócio Econômico – IDESE, por três anos consecutivos.
Essa escolha de Carlos Barbosa se deu pelo trabalho desenvolvido pela sua administração e seu povo,
onde foram avaliados os seguintes itens avaliados pelo guia ISTOÉ:
Qualidade de vida.
Educação.
Saúde.
Habitação.
Responsabilidade Social.
Atenção ao Jovem.
Desenvolvimento Humano.
Deixo aqui, portanto, a minha homenagem a cidade e ao povo de Carlos Barbosa, e destaco principal‑
mente o Prefeito Municipal e companheiro do PDT, Fernando Xavier da Silva, que está no seu quarto mandato
a frente do executivo municipal, o que demonstra o reconhecimento da população pelo seu trabalho e com‑
prometimento em prol de sua comunidade.
Obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo.
O SR. EDUARDO BOLSONARO (Bloco/PSC-SP. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, tam‑
bém meu conterrâneo de São Paulo. Venho aqui apenas para fazer um apelo. A proposta de emenda à Consti‑
tuição que trata da reforma política já aprovada aqui na Câmara dos Deputados, com relação ao voto impresso,
agora está no Senado.
Eu venho aqui fazer um apelo aos Senadores, porque hoje pude constatar na pesquisa do DataSenado
que 92% dos entrevistados falam que são favoráveis ao voto impresso, ou seja, a população não acredita nes‑
sa urna eletrônica da Smartmatic. Temos que dar um jeito de fazer uma auditoria nessas urnas, senão a nossa
democracia corre o sério risco de ir por água abaixo.
Sr. Presidente, também aproveito a oportunidade para agradecer ao povo do Pará. Belém do Pará rece‑
beu a visita do Deputado Jair Bolsonaro, por ocasião do Círio de Nazaré, e ele foi muito bem recepcionado. Já
no aeroporto, centenas de pessoas calorosamente o aguardavam.
Quero dizer que, como filho dele, agradeço todo esse carinho dado ao Deputado Jair Bolsonaro lá no
Norte do Brasil, tão distante do nosso Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Estado do Deputado Jair Bol‑
sonaro. Ainda assim, ele pôde contar com essa grata recepção.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze, do Rio
Grande do Sul. V.Exa. tem a palavra por 3 minutos, Deputado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos que elogiar
quando vemos coisas boas e criticar quando vemos notícias tristes. Aqui estão os Deputados Darcísio Perondi,
médico, e Odelmo Leão, ex-Prefeito de Uberlândia, Minas Gerais, que governou o Município por 8 anos.
O jornal Bom Dia Brasil da semana passada divulgou que o Ministério da Saúde fez uma licitação para com‑
prar 80 equipamentos de radioterapia para combater o câncer, o que correspondia, em 2012, a 120 milhões de
dólares. Até hoje, apenas quatro Municípios estão fazendo as salas para recepcionar esses equipamentos. Quer
dizer, o Governo brasileiro gastando dinheiro, enquanto milhares de pessoas estão precisando de tratamento
para o câncer. A empresa que ganhou a licitação está com os equipamentos prontos para serem entregues, e
esses equipamentos – quem sabe? – só serão instalados daqui a 4, 5, 6 anos, em alguns Municípios. Falta de
um planejamento na saúde, que é vital!
Todo santo dia, milhares de pessoas morrem de câncer, Deputado Odelmo Leão. Os equipamentos estão
comprados, a empresa quer entregá-los, e apenas seis dos 80 Municípios que irão receber esses equipamentos
iniciaram a construção das salas onde vão ser instalados os equipamentos de radioterapia. Imaginem quando
os outros 74 Municípios vão iniciar essa construção! Falta de organização, falta de planejamento, que poderia
ter sido feito há muito mais tempo. Enquanto isso, nossos irmãos brasileiros, que precisam do tratamento de
radioterapia, estão morrendo por falta de tratamento.
Na semana passada, nós, Parlamentares, fizemos aqui aquela campanha de combate ao câncer, e esse
assunto foi mencionado.
Então, nós lamentamos que isso esteja acontecendo no Brasil, ainda mais no Ministério da Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Nós nos juntamos a V.Exa. para lamentar esse fato, nobre
Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Marcon, do PT do Rio Gran‑
de do Sul.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fui um dos 50 De‑
putados, juntamente com o PSOL e o Rede, que entrou com uma representação no Conselho de Ética contra
o Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, por falta de decoro parlamentar.
Quando o Presidente da Câmara foi à CPI da PETROBRAS e lhe foi perguntado se tinha conta no exterior,
ele, categoricamente, respondeu que não tinha contas no exterior.
Ultimamente, nós temos visto não só notícias dos jornais, mas também o Ministério Público e autorida‑
des tornarem público que aquilo que ele falou na CPI não condiz com a realidade. O Deputado Eduardo Cunha
faltou com a verdade, não falou a verdade.
Ora, se o Presidente da Câmara não fala a verdade, falta com a verdade, então, não tem condições de
ocupar a Presidência de uma das Casas do Congresso Nacional. Não há mais condições de o Deputado Eduar‑
do Cunha continuar à frente da Presidência da Câmara dos Deputados. Ou ele vai ser julgado pelo Conselho
de Ética ou vai renunciar ao cargo.
Quero lembrar aqui que, no mandato passado, o nosso partido pediu ao Deputado André Vargas, que
era do PT, que se afastasse da Vice-Presidência da Câmara dos Deputados. Depois, nós votamos pela cassação
dele aqui no plenário, inclusive com o meu voto. E hoje vemos que o Presidente da Câmara dos Deputados e
a sua família têm muitas contas no exterior, não sabemos mais qual é o valor. Aliás, já não conseguimos mais
acompanhar o grande número de escândalos em que o Presidente desta Casa aparece envolvido. São contas
na Suíça, e foi o próprio Ministério Público da Suíça que comunicou ao Ministério Público brasileiro. Todas es‑
sas notícias são muito preocupantes.
Espero também que o DEM, o PSDB, o PPS venham se juntar a nós nessa cobrança, como fizeram muitas
vezes aqui contra a Presidenta Dilma Rousseff. A coerência é boa, mas não essa coerência mostrando articula‑
ções que eles estão acostumados a fazer.
Como brasileiro, como Parlamentar nesta Casa, não me sinto mais encorajado em ver o Deputado Edu‑
ardo Cunha presidindo a Câmara dos Deputados, os 513 Deputados Federais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Darcísio Perondi. Em se‑
guida, ao Deputado Rocha.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com todo o respeito
ao Deputado que me antecedeu, por quem tenho muito respeito, o nosso Presidente Eduardo Cunha tem todas
as condições de presidir esta Casa. É óbvio que existe uma denúncia, que está começando, mas não está clara.
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Se for nessa linha, o Presidente Lula tem que ser preso, o seu filho tem que ser preso. O Ministro Edinho,
que bate à porta da Dilma – aliás, ele não bate, ele abre a porta e entra direto, porque é Ministro da Dilma –,
teria que ser afastado também. Vamos aguardar.
O Presidente Eduardo Cunha tem toda condição de presidir esta Casa. Há que se seguir todos os ritos,
obedecer a todos os regimentos. O nosso Presidente tem todo o nosso respeito para continuar presidindo esta
Casa, Sr. Presidente.
Aliás, quem afundou o nosso País, quem jogou o Brasil na lama, aumentou geometricamente a corrupção
no País não foi o PMDB, foi o Partido dos Trabalhadores, por um projeto de poder por poder, e o pior, para o en‑
riquecimento de muitos dos seus líderes. Não são líderes do PMDB que estão na Papuda ou presos em Curitiba.
Devagar com o andor! Devagar com o andor!
Vamos ter respeito, prudência, para a Presidência ter sabedoria para conduzir bem esta Casa. O que não
dá para aceitar é interferência de outro Poder nesta Casa. O art. 2º da Constituição Federal é muito claro, fala
da independência e da harmonia entre os Poderes. Esta Casa não pode aceitar interferência de outro Poder
num assunto interno.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Marcon.
O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero registrar que
sexta-feira estive em Ijuí, terra do Deputado Perondi, inaugurando uma grande obra na área da cultura do Go‑
verno da Presidenta Dilma, que está investindo no Rio Grande do Sul.
Estavam lá o Governador do Estado, vários Deputados Federais e Estaduais. É o Governo do Brasil que
está inaugurando obras pelo Brasil afora, inclusive no Município de Ijuí.
Hoje, o Lula é um líder de massa. Não sei por que Deputados têm mencionado tanto o nome do Presi‑
dente Lula. Talvez eles tenham medo de, em 2018, Lula vir novamente com a força do povo.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra à Deputada Moema Gramacho, por 1
minuto.
A SRA. MOEMA GRAMACHO (PT-BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu não sou membro da
CPI da PETROBRAS, mas gostaria muito de que o Presidente Eduardo Cunha fosse convocado a depor nova‑
mente nessa CPI.
Sugeri ao Deputado Jorge Solla, membro da CPI, fazer esse requerimento de convocação ao Deputado
Eduardo Cunha, Presidente desta Casa, a depor novamente na CPI da PETROBRAS. Ele mentiu à CPI e agora há
fatos novos, várias denúncias já foram comprovadas pela Procuradoria. Se antes ele foi convidado, agora deve
ser convocado a depor na CPI da PETROBRAS, para que possa ter a oportunidade de responder às perguntas
que a sociedade está fazendo e sobre fatos que nós Deputados também queremos saber.
Acabamos de protocolizar representação no Conselho de Ética, junto com o PSOL e com a Rede, apoian‑
do a iniciativa desses partidos, e gostaríamos que o Deputado Eduardo Cunha fosse convocado a comparecer
à CPI, a fim de prestar esclarecimentos sobre novas denúncias e sobre o fato de ter mentido, em sua primeira
ida à CPI, dizendo que não tinha contas na Suíça.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vamos, então, ao Rio Grande do Sul, com o Deputado Hen‑
rique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. a
concessão da palavra e pergunto-lhe se é um 1 minuto que temos.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Obrigado, Presidente. Então, gostaria de partilhar com todos os colegas
Parlamentares e com aqueles que acompanham esta nossa sessão da Câmara Federal do País que, de fato, nós
estamos vivendo uma situação extremamente tensa. Por que, Presidente? Nós temos um conjunto de evidên‑
cias cada vez maior que envolve de forma pessoal quem preside a Casa momentaneamente, que é o Deputa‑
do Eduardo Cunha.
Não bastasse a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, depois de longa investigação – após
esta denúncia que está sendo, neste momento, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, estamos no prazo da
apresentação da defesa do Presidente da Casa –, nós temos um conjunto de outras informações que a cada dia
chegam ao conhecimento público, e todas elas corroboram com a denúncia do Procurador-Geral da República,
Rodrigo Janot, ou seja, as evidências são cada vez maiores.
E qual é o problema, Presidente? O problema é que, diante de uma situação dessas, na minha avaliação,
e na de muitos Deputados, o Presidente perde as condições de dirigir o Parlamento brasileiro.
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Ele usa a função de Presidente para exercer chantagens e pressões no interesse da sua própria defesa.
Aí eu preciso questionar a Liderança do PSDB e a Liderança do Democratas, porque a chamada indignação se‑
letiva contra a corrupção é algo que impressiona.
E agora chega o Deputado Eduardo Cunha para assumir a Presidência, e eu volto a dizer o que dizia: o
volume de evidências de ilegalidades é grande, e há sinais, que ele já deu, de usar a Presidência da Câmara
para impedir e dificultar investigações, inclusive na tentativa de instalar um processo de impeachment de for‑
ma totalmente ilegal. Ainda bem que hoje dois Ministros do Supremo frearam essa ilegalidade, que era usada
em acordo com o PSDB, com o Democratas, a Oposição e o Presidente da Casa. Felizmente, o Supremo colo‑
cou um freio nisso.
E nós temos que trabalhar nesta Casa para que o Parlamento brasileiro não seja utilizado para a defesa
pessoal de um Deputado que está sendo investigado em diversos lugares do mundo.
O Sr. Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Cunha, Presidente.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Total de Parlamentares: 299
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
José Priante PMDB PmdbPen
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério PDT
Total de RONDÔNIA 3
ACRE
Angelim PT
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Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Total de ACRE 4
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMDB PmdbPen
César Halum PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Dulce Miranda PMDB PmdbPen
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Aluisio Mendes PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
André Fufuca PEN PmdbPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Junior Marreca PEN PmdbPen
Juscelino Filho PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Rosângela Curado PDT
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Sarney Filho PV
Victor Mendes PV
Waldir Maranhão PP PpPtbPscPhs
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 16
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Ariosto Holanda PROS
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
Moroni Torgan DEM
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Vicente Arruda PROS
Total de CEARÁ 12
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPscPhs
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Total de PIAUÍ 5
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RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
Felipe Maia DEM
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Luiz Couto PT
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Wilson Filho PTB PpPtbPscPhs
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Monteiro PP PpPtbPscPhs
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Silvio Costa PSC PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 12
ALAGOAS
Cícero Almeida PSD
Maurício Quintella Lessa PR
Paulão PT
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 4
SERGIPE
Fabio Reis PMDB PmdbPen
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Bebeto PSB
Benito Gama PTB PpPtbPscPhs
Cacá Leão PP PpPtbPscPhs
Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Félix Mendonça Júnior PDT
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Irmão Lazaro PSC PpPtbPscPhs
João Gualberto PSDB
Jorge Solla PT
José Rocha PR
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Paulo Magalhães PSD
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 23
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Jaime Martins PSD
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Marcelo Álvaro Antônio PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD
Misael Varella DEM
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Stefano Aguiar PSB
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPscPhs
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PT
Total de MINAS GERAIS 26
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS
Givaldo Vieira PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
Max Filho PSDB
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Cabo Daciolo S.Part.
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Celso Jacob PMDB PmdbPen
Chico D Angelo PT
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Deley PTB PpPtbPscPhs
Eduardo Cunha PMDB PmdbPen
Ezequiel Teixeira Solidaried
Glauber Braga PSOL
Hugo Leal PROS
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Ramos PSDC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Sóstenes Cavalcante PSD
Walney Rocha PTB PpPtbPscPhs
Washington Reis PMDB PmdbPen
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 19
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Beto Mansur PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Bruna Furlan PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Dr. Sinval Malheiros PV
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPscPhs
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Flavinho PSB
Gilberto Nascimento PSC PpPtbPscPhs
Guilherme Mussi PP PpPtbPscPhs
Herculano Passos PSD
Jefferson Campos PSD
João Paulo Papa PSDB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB
Major Olimpio PDT
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
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Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Roberto Freire PPS
Samuel Moreira PSDB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Total de SÃO PAULO 49
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Ságuas Moraes PT
Total de MATO GROSSO 6
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 4
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PpPtbPscPhs
Lucas Vergilio Solidaried
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPscPhs
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 12
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Mandetta DEM
Tereza Cristina PSB
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alex Canziani PTB PpPtbPscPhs
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Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD
Fernando Francischini Solidaried
Giacobo PR
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Toninho Wandscheer PT
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 23
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Fabricio Oliveira PSB
Geovania de Sá PSDB
Jorginho Mello PR
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 11
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
João Derly REDE
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marcon PT
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Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB PmdbPen
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Nogueira PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 24
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A lista de presença registra o comparecimento de 299 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 678, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em turno único, da Medida Provisória nº 678, de 2015, que altera a
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e
urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e pela adequação
financeira e orçamentária desta e das emendas apresentadas; e, no mérito, pela aprovação
desta e das Emendas de nºs 2, 3, 34, 38, 42, 45, 58 a 60, 66 e 69, na forma do Projeto do Lei de
Conversão nº 17, de 2015, apresentado; e pela rejeição das Emendas nºs 1; 4 a 33; 35 a 37; 39
a 41; 43, 44; 46 a 57; 61 a 65; 67, 68, 70 e 72. (Relator: Deputado Jovair Arantes e Relator Revisor: Senador Telmário Mota).
PRAZO NA CÂMARA: 21/07/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 08/08/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 22/08/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 21/10/2015
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconsti‑
tucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à votação dos destaques.
Destaque de Bancada nº 9, do PCdoB:
“Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, destaque para votação em separado da
expressão “e administração”, constante da redação dada ao inciso VI, art. 1º da Lei nº 12.462/2011, pelo
art. 1º do PLV.”
Sala das Sessões, de outubro de 2015. – Jandira Feghali, Líder do PCdoB
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra a matéria, com a palavra o Deputado Caio Nar‑
cio. (Pausa.)
Orientação de bancada.
Como vota o Bloco do PP/PTB/PSC/PHS? (Pausa.)
Como vota o Bloco do PMDB/PEN? (Pausa.)
Como vota o PT?
A SRA. MOEMA GRAMACHO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT orienta
pela manutenção do texto, orienta “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Quem vota “sim” vota para manter o texto. Quem vota “não” vota
para suprimir o texto.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não” ao texto.
Como vota o Bloco do PRB?
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O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB
vota “sim”, para a manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR? (Pausa.)
Como vota o PSD? (Pausa.)
Como vota o PSB? (Pausa.)
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Aguarde um pouco, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota pela manutenção do
texto original, pela manutenção do acordo. Por isso vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade?
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para agilizar,
o Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS? (Pausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Demo‑
cratas vai votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse regime dife‑
renciado já deu no Brasil grandes escândalos. A Copa do Mundo ainda não passou por nenhuma lupa do Mi‑
nistério Público e de juízes que exerçam com dignidade os seus cargos.
Portanto, o PPS, além do que já se concede na medida provisória, ainda quer acrescentar “a administra‑
ção” como envolvida nesse novo sistema.
Votamos “não”.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PP/PTB? (Pausa.)
Como vota o PMDB? Como vota o Bloco do PMDB?
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JORGINHO MELLO (PR-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PROS? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota “não”,
Sr. Presidente.
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco
PP/PTB/PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, nesta
matéria, vota “não”.
Mas nós queremos saber o seguinte: a nota que alguns partidos lançaram no fim de semana é para valer?
Se for para valer, queremos ver os Líderes do PSDB, do Democratas, do PPS, do Solidariedade tendo a oportu‑
nidade de, em plenário, reafirmarem a solicitação de afastamento do Presidente da Casa.
Nós esperamos que essa postura seja verdadeira e que não tenha sido simplesmente uma ação de jogar
para a plateia. Vai haver aqui claramente uma posição desses partidos no sentido de pedir, em plenário, que o
Presidente Eduardo Cunha se afaste? Nós estamos esperando, a sociedade brasileira está esperando. Eduardo
Cunha não tem mais qualquer condição de presidir a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede? (Pausa.)
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Solidariedade vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Solidariedade, “sim”.
Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Rede vota
“não” nesta matéria.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, V.Exa. me permite?
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero com‑
plementar a questão de ordem de maneira muito serena, se V.Exa. permitir.
A Comissão de Constituição e Justiça não recebeu ainda a questão de ordem levantada por nós a pro‑
pósito da tramitação desta medida provisória, deste projeto de lei de conversão.
Eu sei que, a esta altura, não terá efeito suspensivo. Mas há uma informação...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, mas isso foi na semana passada.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Mas há uma informação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – V.Exa. usou,...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Usei.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – ...especialmente da MP 661,...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Usei.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – ...para sanear um gravíssimo problema, esta prerrogativa, que tinha sido
adotada pelo Presidente Henrique Eduardo Alves, Presidente, com aprovação dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu usei.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – E V.Exa. a desmanchou, recentemente, sem o Colégio de Líderes ter sido
consultado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, Deputado. Por consideração a V.Exa., vou, de novo, repetir. A
decisão de utilizá-la não foi minha. Ela adveio do ex-Presidente Henrique Eduardo Alves, em função da Medida
Provisória nº 627 em diante. O que aconteceu é que, questionado aqui, eu revi essa decisão, considerando que
eu não me sentiria capaz, da Presidência da Câmara, de rever decisão de Comissão Mista, onde votaram Sena‑
dores e Deputados. Então, eu proferi uma nova decisão. Eu usei, segui e depois revi, questionado, em função
dessa base, a qual eu suportei aqui em plenário.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sem a audiência do Colégio de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas a adoção ou rejeição de matéria por interpretação de questão
de ordem é feita pela Presidência, independentemente da anuência ou não do Colégio de Líderes.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Mas o Presidente Henrique Eduardo Alves se valeu, no pronunciamento feito
em 2014, do respaldo do Colégio de Líderes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Porque ele tomou uma decisão política e não regimental.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Era só isso que eu queria aduzir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, eu optei por não manter a decisão política, porque eu a
entendi equivocada regimentalmente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou conceder.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – De qualquer maneira, eu peço para acrescentar a Questão de Ordem nº 352,
que foi iniciada pelo Deputado Miro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está certo. Eu vou novamente dizer a V.Exa., art. 3º, § 4º, do Regi‑
mento Comum: “É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar”. E não ao Presidente da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para orientar, Deputada Jandira Feghali.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB orienta
o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSB já está com orientação “sim”.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, como o
destaque é de autoria do PCdoB, gostaria apenas de alertar e de fazer um apelo. No texto, o que se diz é: “fazer
Regime Diferenciado de Contratação para reforma, ampliação e construção”. A administração é como se fosse li‑
citar um gestor privado para o sistema de segurança, para o sistema penitenciário.
Então, faço um apelo ao Governo e aos líderes, porque isso não cabe em RDC. Estamos suprimindo ape‑
nas a expressão “administração”, a não ser que nós estejamos privatizando o sistema penitenciário brasileiro.
Nós fazemos um apelo para a supressão desse texto no RDC apenas para: construção, ampliação e reforma.
Por isso o nosso destaque.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Minoria.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Minoria, nesse ponto, con‑
corda com o PCdoB, Sr. Presidente, e até faz uma solicitação para que o Solidariedade e o PSB revejam a sua
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indicação, porque realmente não cabe a administração através desse regime. Então, nós gostaríamos de indicar
o voto “não”. Mas com os dois partidos ainda indicando “sim”, nós somos forçados a liberar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o Destaque de Bancada nº 9, para a manutenção da
expressão “e administração”, constante da redação dada ao inciso VI do art. 1º da Lei nº 12.462, de 2011, pelo
art. 1º do PLV.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aqueles que forem a favor da manutenção do texto permaneçam
como se acham. (Pausa.)
MANTIDO O TEXTO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Destaque nº 25:
“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado da Emenda nº 61, oferecida à MP nº 678/2015.”
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Marcus Pestana, Vice-Líder do PSDB
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Alfredo Kaefer. (Pausa.)
Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio. (Pausa.)
Orientação de bancadas.
Como vota o Bloco PP/PTB/PSC/PHS?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Presidente.
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco/PP vota “sim”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”, Bloco/PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE – Desculpe-me, Sr. Presidente. Vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Bloco/PP vota “não”.
Como vota o Bloco PMDB/PEN?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PT?
O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Regime Diferen‑
ciado de Contratação trouxe aumento de custos e corrupção para o País. Esse destaque do PSDB busca maior
fiscalização e controle externo. Não vejo nenhum motivo para que nós não tenhamos o acompanhamento de
uma auditoria externa, a fim de que nesse regime nós possamos ter a velocidade sem necessariamente ter mais
custo e mais corrupção. Então, o PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco do PRB?
O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Pela rodem. Sem revisão do orador.) – O PRB vota “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. JORGINHO MELLO (PR-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PSD?
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSB como vota?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o Democratas?
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela moralidade,
nós vamos votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PROS? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – “Não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PPS?
O SR. ALEX MANENTE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Solidariedade “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Solidariedade “não”.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Rede vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Rede vota “sim”.
Como vota o PSOL?
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, nesta
matéria, vota “sim”.
Eu quero aqui repetir a fala que já tivemos a oportunidade de fazer no dia de hoje. Foi dada entrada, in‑
clusive hoje, no processo de cassação de mandato no Conselho de Ética pelo PSOL e pela Rede.
Mas quero saber se a nota do fim de semana – nós queremos saber, o Plenário e o Brasil querem – do
PSDB, do Solidariedade, do PPS e do Democratas é para valer ou foi jogo de cena. Se é para valer, os Líderes
desses partidos têm que solicitar em plenário a retirada imediata de Eduardo Cunha da Presidência da Casa.
Esse silêncio ainda está gritando. Eu espero que tenhamos uma manifestação desses partidos em plená‑
rio pela saída imediata de Eduardo Cunha da Presidência da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria, res‑
peitando o voto do Solidariedade, indica o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação a Emenda nº 61.
Inclua-se, onde couber no artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 678, de 23 de junho
de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 : passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. xx As contratações de obras publicas realizadas no âmbito do Regime Diferenciado de Contratação
– RDC deverão ter sua execução acompanhada por auditores externos independentes com registro na
CVM, sem prejuízo da competência própria dos órgãos de controle interno e externo.”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Destaque nº 4:
“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161, inciso I, c/c seu § 2º, do Regimento Interno, destaque para votação em separado do artigo 9º do PLV apresentado à Medida Provisória nº 678, de 2015.”
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015.
Rogério Rosso, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Então, quem quer votar “sim” é para manter o art. 9º no texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Nelson Marchezan
Junior. (Pausa.)
Orientação de bancadas.
Como vota o Bloco do PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”. Mantém o texto.
Como vota o Bloco do PMDB?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
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O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para manter o acordo, Sr. Presiden‑
te, nós vamos manter o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o Bloco do PRB? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. JORGINHO MELLO (PR-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PSB?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSDB vota “não”. O Democratas vota “não”.
Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela manutenção do acordo, o
PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vota “sim”.
Como vota o Solidariedade?
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PROS? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PPS? (Pausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço que marque no pai‑
nel a orientação do Democratas para o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Democratas vota “não”.
Como vota o PPS, por gentileza?
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que os
Líderes que fizeram o acordo anunciassem que é um acordo parcial entre eles, porque engana aqueles que
não participaram do acordo, como se não cumprissem acordo. Quero dizer que o PPS não participou de ne‑
nhum desses acordos.
Portanto, vota “não”, de acordo com a sua consciência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV?
O SR. EVAIR DE MELO (PV-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB Vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PRB vota “sim”.
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL vai agregar o tempo de
Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para uma Co‑
municação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Deputados e Deputadas, servi‑
dores, estou aqui para dizer dois “nãos”. Em primeiro lugar, contra esse benefício indevido aos cartórios. E, em
segundo lugar, contra uma atitude cartorial, degenerada, que parece predominar neste plenário.
Parece que estamos sofrendo aqui de esquizofrenia política, quando os fatos, a realidade, não são assi‑
milados pela pessoa. Ora, parece que ninguém viu a situação gravíssima em que se encontra o Deputado Edu‑
ardo Cunha, que ora preside a Casa. Parece que o PSDB, o DEM, o PSB, o PPS e o Solidariedade não solicitaram
no sábado, em nota que recebi, que ele se afastasse do cargo, o que é elementar até para que se defenda de
acusações. E, olhem, que eu não desejaria que elas fossem imputadas à pessoa que merecesse de nós o maior
repúdio, porque são pesadíssimas, e com um conjunto de indícios probatórios absolutamente robustos.
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Se os colegas não sabem, o PSOL e a Rede Sustentabilidade entraram há pouco com uma representação
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, endossada por meia centena de Deputados até agora, pedindo o
óbvio: que se investiguem essas denúncias. Para nós, é cristalino, elas significam ofensa à Constituição, na me‑
dida em que se utiliza o mandato parlamentar para vantagem pessoal, e ofensa ao Código de Ética e Decoro
Parlamentar desta Casa, na medida em que há prestação de declarações falsas.
Agora, não sejamos todos nós cúmplices de um silêncio covarde, apequenado e de um jogo de cinismo
e hipocrisia, usando, inclusive, essa possibilidade de um processo de impeachment da Presidente, que tem que
ser examinado na sua inteireza de fato específico, se vier a ser proposto, em relação à preservação ou não do
mandato, da incolumidade do Presidente. Isso é um jogo de cinismo, é um jogo de hipocrisia, que não combi‑
na com o Parlamento que queremos resgatar.
Portanto, nós apelamos para que os partidos se manifestem e se posicionem, porque parece que se não
vierem dois ou três aqui para tocar nesses assuntos é assunto inexistente. O que não está na tribuna não está
na vida. Só que a vida nos cobra, a vida lá fora grita. A opinião pública vê as instituições republicanas se der‑
reterem. E o problema está aqui mesmo, nesta Casa, naquela Presidência e ela desonra o próprio Parlamento.
Sinceramente, eu não tenho nenhum sentimento de raiva, mas a indignação por ser presidido por quem
não tem condições políticas e morais para fazê-lo é muito grande. E eu sei que não é só minha, não. Espero que
aqui no Parlamento haja uma representação, uma expressão dessa indignação que toma conta da população
contra muitas coisas deste País. Mas nós temos também que, para poder tratar das outras, tratar das nossas
questões aqui.
O silêncio e a omissão não são admissíveis, não são aceitáveis, não são um comportamento de quem
recebeu um mandato público. A barganha e a chantagem também não são aceitáveis.
Portanto, Srs. Parlamentares e partidos, manifestem-se! Esse é o nosso dever, é inerente aos mandatos públicos.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero ape‑
nas mudar a orientação do PCdoB. Para manter coerência na nossa votação pela medida provisória original,
nós votamos por suprimir o texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PCdoB vota “não”.
Como voto a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Rede vota “não”, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez,
respeitando o voto do Solidariedade, nós indicamos o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é o seguinte:
antes de encaminhar pelo Governo, eu quero dar a minha opinião pessoal. É um absurdo acatar esse desta‑
que. Eu voto “não”. Isso vai aumentar o spread bancário. Vai aumentar os juros, quem vai pagar é o consumidor.
Agora, a ordem do acordo é dizer que vote “sim”.
Então, contra o meu coração e a minha consciência, estou obedecendo ao acordo e encaminhando “sim”.
Agora, eu vou votar “não”, porque isso é um absurdo.
O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD muda a
orientação para “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSD muda para “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o destaque para votação em separado do art. 9º.
Art. 9º A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 130. Todos os atos atribuídos ao Registro de Títulos e Documentos previstos neste Título IV sujeitam-se
ao princípio da territorialidade e serão praticados pelos registradores do domicílio das partes ou, quando
não versar contrato ou negócio jurídico, o do declarante ou legítimo interessado. As comunicações de
atos praticados serão cumpridas exclusivamente no domicilio do destinatário.
§1º Os atos levados a registro no prazo de vinte dias a contar da data da sua assinatura produzirão efeitos
desde seu aperfeiçoamento; os apresentados depois de findo esse prazo produzirão seus efeitos a partir
da data da sua prenotação, desde que registrados.
§ 2º Quando as partes estiverem domiciliadas em circunscrições territoriais diversas o registro deverá ser
realizado em todas elas, onde produzirão seus efeitos.” (NR)
“Art. 131. Todos os títulos e documentos, em qualquer meio que se apresentem, destinados a registro
no registro de títulos e documentos, sujeitam-se à prévia e obrigatória distribuição, equitativa, quantitativa e qualitativa, em todas as localidades onde houver mais de um oficial delegado, centralizando e
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assim disponibilizando todas informações registradas, e será feita por serviço instalado e mantido pelos
próprios oficiais locais, salvo onde existir ofício de distribuição organizado e delegado antes da promulgação desta lei.
§1º Todos os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos, por meio de entidade representativa em nível
nacional dessa especialidade, informarão e manterão central de serviços compartilhados para fornecimento de serviços integrados à sociedade, incluindo, dentre outros que convierem ao interesse público,
prestação de informações centralizadas, disponibilização de pesquisas eletrônicas, fornecimento de certidões e verificação de documentos registrados, para garantir sua existência, validade e segurança jurídica,
bem como para recepção unificada de títulos e documentos em meio eletrônico, a fim de proceder à sua
distribuição aos registradores competentes, atendendo ao princípio da territorialidade.
§ 2º A Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos, mediante termos de cooperação técnica que
garantam o controle e segurança do sistema, fornecerá, aos órgãos da administração pública, acesso
gratuito e eletrônico às suas bases de dados.” (NR)
“Art. 160. ...............................................................................................................................................................................
§1º Será necessária requisição ao Oficial competente do local do domicílio do destinatário sempre que
houver registro originário de documento em localidade diversa, sendo vedado o registro de notificação
extrajudicial com dispensa da respectiva comunicação.
§2º O certificado da comunicação efetuada será averbado ao registro que lhe deu origem.” (NR)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aqueles que forem pela manutenção do texto permanecem como
se acham. (Pausa.)
MANTIDO O TEXTO.
O SR. DANIEL COELHO – Sr. Presidente, o PSDB pede verificação.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Verificação!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passou muito tempo, Deputado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a maioria
levantou a mão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu fiquei parado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Está precluso, Sr.
Presidente. Olha lá.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – A maioria levantou a mão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não, a maioria não levantou. Nada a ver.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Qual foi a decisão de V.Exa.?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Olha o próximo, vamos embora.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Repita a votação, Presidente! Repita a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não precisa repeti-la. Vamos embora!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não posso repetir a votação.
O SR. HERÁCLITO FORTES – Sr. Presidente, diante do caos, peço verificação.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A matéria é vencida,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A verificação que está sendo pedida está muito aquém...
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a verificação está
preclusa porque foi solicitada 1 minuto após V.Exa. anunciar o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Celso Russomanno, pelo Bloco
Parlamentar PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PTC/PSL/PTdoB.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quando uso o plenário é para falar do que é sério; jamais usei este plenário para falar alguma
coisa que não fosse defender o povo brasileiro e do consumidor.
O que estamos votando aqui, Sras. e Srs. Deputados, é o direito de o consumidor ter seu título protesta‑
do ou ser notificado em seu domicílio, em seu Município. Nós temos que acabar com essa história de protestar
o consumidor no Amazonas quando ele mora em São Paulo ou vice-versa, sem dar-lhe o direito de pagar seu
título, suas contas.
Essa história aqui só interessa às instituições financeiras. Quando votamos o Cadastro Positivo, as insti‑
tuições financeiras vieram aqui e convenceram os Deputados de que iríamos baixar as taxas de juros. Isso não
aconteceu! Absolutamente nada! Pelo contrário, o Cadastro Positivo se tornou um cadastro restritivo. Restriti‑
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vo, Sras. e Srs. Deputados, porque 20 anos da vida regressa do consumidor consta desse cadastro. E se ele foi
inadimplente há 15 anos, hoje, as instituições financeiras usam isso contra ele.
O que nós estamos votando aqui é a territorialidade. O que é territorialidade? É o direito do consumidor
de receber cobrança em seu Município, protesto em seu Município, notificação em seu Município e de poder,
em seu Município, pagar as suas dívidas.
Dizer que nós vamos aumentar o spread bancário é uma mentira! Os bancos querem ter controle sobre
o SPC. Os bancos são os acionistas da Serasa. Eles controlam o crédito no País!
Dizer que nós estamos votando contra o consumidor é uma mentira, é uma falácia, é uma afirmação falsa
e enganosa que nós não podemos admitir!
Deputado Silvio, com toda a presteza, eu lhe devo todo o crédito do mundo, mas V.Exa. está sendo en‑
ganado. Infelizmente, o que nós temos aqui é um texto mandado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Ele mandou esse texto. Mandou porque está cansado de receber ações de consumidores do Estado
de São Paulo, reclamando de que estão sendo protestados no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul e que
não podem pagar suas contas.
Isso interessa a uma máfia, Deputado Silvio, que é a máfia dos leilões. Os advogados terceirizados dos
bancos não querem fazer acordo com o consumidor para pagar o seu carro, cuja prestação está atrasada. E aí
se paga. Os advogados têm acordo com os leilões, têm acordo com os pátios e têm acordo com as empresas
que compram esses carros, que são motivo de busca e apreensão. Só quem paga a conta é o consumidor.
O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, Sr. Presidente, que o consumidor tem direito
à devolução de parte do que pagou, quando ele ficar inadimplente. Nunca nenhum centavo é devolvido pelos
bancos quando se trata de busca e apreensão de carro ou quando se trata da retomada de um imóvel.
Nós não podemos aceitar mais que os bancos venham aqui e imponham uma situação neste Congresso
Nacional. Chega! Chega de juros! Chega de abuso contra o consumidor! Chega de práticas abusivas! Chega!
Pelo amor de Deus, chega!
Vamos votar isso aqui, porque nós vamos defender o direito do consumidor de pagar o valor principal,
sem juros e sem correção monetária. O que nós estamos vendo são bancos querendo protestar no SPC e na
SERASA, para incluir juros e correção monetária. Quando se é protestado no cartório, paga-se o valor principal
da sua dívida, não se paga um real de juros. A territorialidade é um direito do consumidor, o direito de pagar
no seu Município. É tudo do que precisamos.
Muito obrigado, senhoras e senhores.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por favor, eu
fui citado pelo Deputado Celso. Não vou agredi-lo. Eu fui citado. Apenas quero contar o caso como o caso é.
O competente Deputado Celso Russomanno, que tem como bandeira defender o consumidor, desta vez
está equivocado. Para que os senhores entendam, imaginem um cartório – Deputado Betinho Gomes, veja – lá
no Município de Jaboatão. O cara vai protestar em Jaboatão; o outro vai protestar em Olinda; o outro vai pro‑
testar em Camaragibe. Isso é uma indústria dos cartórios!
Eu não estou dizendo que o Deputado Celso Russomanno, que é um Deputado sério, está trabalhando
pelos cartórios, não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, conclua.
O SR. SILVIO COSTA – Essa é uma indústria dos cartórios. A fala do Deputado Celso Russomanno não
procede, porque o banco protesta uma vez, e o consumidor paga onde quiser. O consumidor paga onde qui‑
ser! V.Exa. sabe disso. É centralizado. Os bancos centralizam o protesto. Isso vai ser bom para o dono do cartó‑
rio. É essa a questão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Destaque nº 18:
“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I e §2º, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do art. 10 do PLV 17, de 2015, apresentado à MP 678, de 2015.”
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Andre Moura, Líder do PSC
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Orientação de bancada em relação ao art. 10.
Quem votar “sim” votará pela manutenção do texto.
Como vota o Bloco PP/PTB?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”, mantém o texto.
Como vota o Bloco PMDB?
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, para manter o texto.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PT?
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim” para manter o texto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PSDB, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o Bloco PRB?
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, para manter o texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PR?
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – ”Sim”.
Como vota o PSD?
O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PROS? (Pausa.)
O SR. AUGUSTO COUTINHO – Solidariedade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade?
O SR. AUGUSTO COUTINHO (SD-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidarieda‑
de é autor deste destaque e vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PCdoB “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PPS?
O SR. ALEX MANENTE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PPS vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV?
O SR. EVAIR DE MELO (PV-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PSOL?
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL, nesta matéria, vota “não”.
Mas eu queria dizer que estou abismado com o que está acontecendo aqui. Não podemos deixar de fa‑
zer uma manifestação concreta. Receber a notícia de que, à exceção do PSOL, hoje, não houve na reunião do
Colégio de Líderes qualquer solicitação de afastamento do Presidente da Casa, como disse a nota do fim de
semana, é algo que causa muito estranhamento. Não ver até este momento utilizar do plenário nenhum dos
Líderes que assinaram a nota é algo que causa muita estranheza.
Não era séria a nota? Não era verdadeira? E eu pergunto mais uma vez ao PSDB, ao PPS, ao Democratas,
ao Solidariedade: não era para valer? É o que está parecendo.
O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Rede vota “não” nesta
matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Minoria vota, por unanimi‑
dade, nesta matéria, “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o destaque para manutenção do art. 10 do PLV.

122

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Art. 10. O art. 12 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1.994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, civis das
pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das
pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.” (NR)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os que forem favoráveis à manutenção permaneçam como se
acham. (Pausa.)
O SR. HERÁCLITO FORTES – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Calma! Deixe-me proclamar o resultado primeiro:
MANTIDO O TEXTO.
O SR. HERÁCLITO FORTES – Eu não quero incorrer no erro temporal da vez anterior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas para V.Exa. pedir a verificação eu tenho que primeiro dar o
resultado. Agora, sim, V.Exa. pode pedir a verificação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Verificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos os Srs.
Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero dizer aos compa‑
nheiros que quem não quiser aumentar juros no Brasil, quem não quiser aumentar custo, tem que votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Heráclito Fortes, para uma Co‑
municação de Liderança, pelo PSB.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De‑
putados, até que eu não gostaria de falar sobre este tema, mas o meu querido companheiro – há poucos dias
colega de partido – Deputado Glauber tem insistido numa tese da intromissão indevida na vida alheia.
Eu quero dizer ao Deputado Glauber que fique absolutamente tranquilo, até porque S.Exa. conviveu com
o PSB, sabe como o PSB age. Ele não age a reboque de ninguém.
A nota, assinada por Líderes de vários partidos, tem que seguir a sua tramitação. Aliás, uma das figuras
mais extraordinárias deste Plenário, que é o Deputado Chico Alencar, Líder do seu partido, fez uma referência
infeliz para o momento, quando comparou a questão do que vem acontecendo com a Presidente Dilma Rous‑
seff, e cobrou, no caso dela, a tramitação total. Aqui está se invertendo o procedimento: para um documento,
que teve entrada na sexta-feira, já se vem à procura de uma cobrança radical.
Eu estou falando isso porque o Brasil, atônito, não conhece o que é o Regimento da Casa em seus deta‑
lhes. Qualquer procedimento tem o seu ritual. Sempre foi assim nesta Casa.
Portanto, eu digo isso com a tranquilidade de quem não foi eleitor do Presidente da Câmara, mas tem
o compromisso com os destinos desta Casa. Nós temos que ouvir, nós temos que dar esse direito e nós temos
que agir com equilíbrio, não trazendo questões do Rio de Janeiro para cá.
Dessa forma, o PSB não aceita lição comportamental de ninguém. Nós estamos atentos ao que aconte‑
ce aqui e ao que acontece no Palácio do Planalto. É evidente que isso é um pau de sebo em que os dois estão,
assim, segurando-se no mesmo destino.
Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD libera a bancada, Sr. Presidente.
O SR. ALEX MANENTE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS muda a orien‑
tação para “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PPS muda para “sim”.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Presidente, solicito a palavra para falar como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como Líder? Não há designação aqui, Deputado.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Presidente, isso já está no site da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou conceder a palavra a V.Exa. A designação não consta aqui,
mas respeito a palavra de V.Exa.
Sras. e Srs. Deputados, venham ao plenário. Há votação nominal. Vou encerrá-la após esta fala.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon, para uma
Comunicação de Liderança, pela Rede.
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de mais nada, venho a esta tribuna para agradecer aos colegas da Rede Sustentabilidade a
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minha indicação como Líder da nossa bancada, que começa a atuar aqui na Câmara. Somos cinco Deputados
e um Senador. Estamos nos apresentando à Casa. Eu quero agradecer aos colegas pela confiança de me desig‑
narem Líder da bancada neste começo de jornada.
Quero também dizer aos colegas que serão Vice-Líderes da nossa bancada, a Deputada Eliziane Gama e
o Deputado Aliel Machado, já assinados os ofícios para as indicações, que tenho certeza de que ambos, com a
competência que têm, darão uma enorme contribuição para o desempenho dos nossos trabalhos.
Quero aproveitar e colocar a nossa bancada à disposição dos colegas e das colegas para a construção das
melhores políticas e das melhores saídas para o nosso Brasil. Contem conosco, com a nossa maior boa vontade
para construir um Brasil cada vez melhor.
O segundo assunto, Sr. Presidente, aproveitando os 3 minutos que tenho, é o seguinte: comunico às
colegas e aos colegas que a Rede Sustentabilidade, como partido, subscreveu a representação por quebra de
decoro parlamentar contra o Deputado Eduardo Cunha. Essa representação do PSOL – aliás, é uma iniciativa
do PSOL, que tivemos o prazer de apoiar integralmente – foi protocolizada hoje no Conselho de Ética da Câ‑
mara dos Deputados.
Já havíamos defendido o afastamento do Presidente quando da apresentação da denúncia pelo Pro‑
curador-Geral da República. Já havíamos pedido abertura de processo na Corregedoria Parlamentar. E hoje a
porta-voz da Rede assinou, ao lado do Presidente do PSOL, a nossa representação.
Estive representando a Rede neste evento, neste ato, mas a decisão foi subscrita pela Executiva do par‑
tido; portanto, em nome do partido como um todo.
Quero dizer, Sr. Presidente, que considero a postura mais adequada de V.Exa. afastar-se imediatamente
da Presidência da Casa, dos trabalhos da Casa, para responder a esse processo no Conselho de Ética, sem que
a sua função de Presidente da Casa possa se misturar com a sua defesa. Eu já disse por diversas vezes que essa
confusão é indevida e imprópria para a Casa e que, por essa razão, V.Exa. deveria se afastar do cargo para pres‑
tar as informações, que já estão mais do que atrasadas, sobre as contas atribuídas a V.Exa. na Suíça.
Apresento a todos essas informações e coloco a Rede em defesa da democracia e do Brasil, ao lado das
senhoras e dos senhores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou encerrar a votação! Todos já votaram? (Manifestação no plenário: Não!)
Todos já votaram? Todos em plenário já votaram? Alguém em plenário falta votar? (Pausa.)
Eu vou encerrar a votação! (Manifestação no plenário: Não!)
Há muitos destaques a serem votados.
Eu vou encerrar a votação.
O SR. BETO SALAME (PROS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PROS vota “sim”,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PROS vota “sim”. Quem não orientou?
Todos os partidos já orientaram suas bancadas? Todos já votaram? Posso encerrar a votação? (Manifestação no plenário: Não!)
Toda hora tem alguém berrando, mas ninguém vota.
Vou encerrar a votação. (Manifestação no plenário: Não!)
Posso encerrar a votação? (Manifestação no plenário: Não!)
Sempre são os mesmos. Todos já votaram? (Pausa.) Vou dar mais 1 minuto antes de encerrar.
O SR. CARLOS MARUN – Sr. Presidente, V.Exa. me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, Deputado Marun. V.Exa. pode falar por 1 minuto.
O SR. CARLOS MARUN (Bloco/PMDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu tenho
observado aqui várias manifestações pedindo o seu afastamento. Vou ser sincero, vou ser franco. Eu observei
– sou membro da CPI da PETROBRAS – esses mesmos que aqui clamam por isso acompanharem depoimentos
de empresários, de diretores e de ex-diretores da PETROBRAS dizendo, peremptoriamente, que levaram malas
de dinheiro ao comitê de reeleição da Presidente Dilma. Não estou vendo nenhum deles pedir o afastamento
da Presidente para se defender. Essa é uma realidade!
O que nós temos que entender neste momento? Temos que manter o princípio do devido processo le‑
gal e da presunção da inocência.
V.Exa. está sendo vítima de um processo que não é devido: vazamentos seletivos, uma cronologia dos
fatos que nós não conseguimos entender. Independentemente do que possa ter acontecido, V.Exa. não é um
protagonista do mensalão. E, hoje, quando se vê a atuação de órgãos da nossa Justiça, parece que V.Exa. era o
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Presidente da PETROBRAS, ou o Presidente do Conselho da PETROBRAS, ou o Presidente da República, já que
é o primeiro a ser atingido.
Essa investigação seletiva faz com que nós entendamos que V.Exa. tem um direito à presunção da ino‑
cência mais robusto. Siga em frente. Em havendo prova, nós vamos analisar. Agora, diz que diz de Ministério
Público da Suíça, de não sei o quê? Resista a isso e continue administrando esta Casa com a determinação,
com a coragem que V.Exa. tem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
Depois, vamos encerrar a votação.
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape‑
nas solicitar que seja dado como lido discurso de minha autoria sobre o aniversário da magnífica Águas Lindas
de Goiás, uma cidade do Entorno de Brasília que cresce a passos largos, cujo Prefeito, Hildo do Candango, tem
administrado com muita qualidade.
Solicito também que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, solicito a palavra, com muita satisfação, para referir-me ao Muni‑
cípio de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, que, no último dia 12 de outubro, completou 20 anos de emanci‑
pação política.
Águas Lindas de Goiás, antes conhecida como Parque da Barragem, pertencia ao Município de Santo
Antônio do Descoberto. Segundo moradores pioneiros, a origem deste nome deve-se a uma homenagem à
nascente de Águas Lindas. No local havia apenas cerrado, com algumas fazendas e chácaras na região e um
clube chamado Águas Lindas. A existência da rodovia BR-070, corredor de saída do Distrito Federal, propiciou
o fluxo de muitas famílias vindas de Brasília e outras de cidades próximas, que foram se aglutinando às suas
margens, gerando posteriormente a explosão demográfica atual.
A emancipação do Município se deu após a realização de um abaixo assinado conduzido por lideranças
locais, o qual culminou com o plebiscito realizado no Parque da Barragem em 12 de outubro de 1995.
Elevado à categoria de Município, com a denominação de Águas Lindas de Goiás, pela Lei Estadual nº
12.797, de 27 de dezembro de 1995, o Parque da Barragem foi desmembrado de Santo Antônio do Descoberto.
Águas Lindas de Goiás, atualmente, conta com uma população de aproximadamente 187.072 habitantes,
e entre suas principais atividades econômicas destacam-se a agropecuária, a indústria e os serviços.
O crescimento da região, principalmente o populacional, se deve a sua proximidade com a Capital Fede‑
ral, Brasília. Historicamente, a prestação dos serviços públicos na área da saúde, educação e segurança pública
não conseguiu acompanhar o crescimento demográfico do Entorno.
Os Municípios do Entorno ficaram marcados pela grande carência de infraestrutura, como asfalto, siste‑
mas de coleta de águas pluviais, coleta de lixo, água tratada e redes de esgoto. Mas essa realidade está mudan‑
do em Águas Lindas, pois está no comando da Prefeitura Municipal um experiente administrador, Osmarildo
Alves de Sousa, conhecido como Hildo do Candango, do PTB de Goiás.
Em parceria com o Prefeito Hildo do Candango e com os Vereadores, temos trabalhado para o desenvol‑
vimento de Águas Lindas de Goiás. Como Deputado Federal, tenho me empenhado junto aos órgãos federais
para viabilizar melhorias para o Município, com ações de saneamento básico; de prevenção de erosão para
proteção de recursos hídricos; de drenagem de águas pluviais; de construção de sistemas de abastecimento de
água; de aquisição de transporte escolar; de reestruturação urbana e adequação de vias; de melhorias habita‑
cionais; de construção de quadras de esportes e praças; de aquisição de tratores; de construção de unidades
de saúde; de concessão de cheques reformas; de duplicação e iluminação do trecho urbano da rodovia que
corta a cidade, a cujo projeto dediquei especial empenho e acompanhamento, entre outras.
A luta ainda é grande, mas, com muita dedicação e trabalho, levaremos ao Município as benfeitorias ne‑
cessárias para proporcionar conforto e segurança a seus moradores.
Parabéns ao Município de Águas Lindas de Goiás pelos seus 20 anos de emancipação!
Coloco-me, como sempre estive, à disposição de seus munícipes e seus administradores para tudo em
que puder ser útil.
Congratulo-me com sua população e com todos aqueles que, como eu, participam da vida ativa daquela
cidade e nela creditam seus esforços.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou encerrar a votação. Todos já votaram?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
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Resultado da votação:
SIM: 222;
NÃO: 145;
ABSTENÇÕES: 3;
TOTAL: 370.
ART. 17: 1
QUÓRUM: 371.
MANTIDO O TEXTO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição: MPV No 678/2015 - DTQ 18: PSC - ART. 10 DO PLV 17/2015 - Nominal Eletrônica
Início da votação: 13/ 10/2015 18:05
Encerramento da votação: 13110/2015 18:17
Presidiu a Votação:
Eduardo Cunha

Resultado da votação
Sim: 222
Não: 145
Abstenção: 3
Total da Votação: 370
Art.17: J
Total Quorum: 371
Orientação
PpPtbPscPhs:

Sim

PmdbPen:

Sim

PT:

Sim
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PSDB:

Não

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPsiPtdoB:

Sim

PR:

Sim

PSD:

Liberado

PSB:

Não

DEM:

Não

PDT:

Sim

Solidaried:

Não

PROS:

Sim

PCdoB:

Não

PPS:

Sim

PV:

Sim

PSOL:

Não

REDE:

Não

Minoria :

Não

GOV.:

Sim

Parlamentar

Partido
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Bloco

Voto

Roraima (RR)
Edio Lopes

PMDB

PmdbPen

Sim

Jhonatan de Jesus

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPs lPtdoB

Sim

Total Roraima: 2
Amapá (AP)
Marcos Reategui

PSC

Professora Marcivania

PT

PpPtbPscPhs

Sim
Sim
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Roberto Góes

Partido
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Bloco

PDT

Voto
Sim

Total Amapá: 3
Pará (PA)
Arnaldo Jordy

PPS

Sim

Beto Faro

PT

Sim

Beto Salame

PROS

Sim

De legado Éder Mauro

PSD

Sim

Edmi lson Rodrigues

PSOL

Não

Héli o Le ite

DEM

Não

Joaquim Passarinho

PSD

Não

Júlia Marinho

PSC

Lúcio Vale

PR

Sim

Nilson Pinto

PSDB

Não

Simone Morgado

PMDB

Zé Geraldo

PT

PpPtbPscPhs

PmdbPen

Sim

Sim
Sim

Total Pará: 12
Amazonas (AM)
Alfredo Nasc imento

PR

Sim

Átila Lins

PSD

Sim

Hissa Abrahão

PPS

Sim

Marcos Rotta

PMDB

Pauderney Avelino

DE M

Não

Silas Câmara

PSD

Sim

PmdbPen

Sim

Total Amazonas: 6
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Bloco

Voto

Rondonia (RO)
Expedito Netto

Solidaried

Não

Luiz Cláudio

PR

Sim

Marcos Rogério

PDT

Não

Mariana Carvalho

PSDB

Não

Nilton Capixaba

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Total Rondonia: 5
Acre (AC)
Alan Rick

PRB

Ange lim

PT

Jéssica Sales

PMDB

Leo de Brito

PT

Sim

Rocha

PSDB

Não

Sibá Mac hado

PT

Sim

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim
Sim

PmdbPen

Sim

Total Acre: 6
Tocantins (TO)
Carlos Henrique Gaguim

PMDB

PmdbPen

Sim

César Halum

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Dulce Miranda

PMDB

PmdbPen

Si m

Josi Nunes

PMDB

PmdbPen

Sim

Lázaro Botelho

pp

PpPtbPscPhs

Sim

Professora Dorinha Seabra Rezende

DEM

Não

Total Tocantins: 6
Maranhão (MA)
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Bloco

Voto

Alberto Filho

PMDB

PmdbPen

Sim

Aluisio Mendes

PSDC

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

André Fufuca

PEN

PmdbPen

Sim

Hildo Rocha

PMDB

PmdbPen

Não

João Castelo

PSDB

Não

José Reinaldo

PSB

Não

Junior MatTeca

PEN

PmdbPen

Sim

Juscelino Filho

PRP

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Não

Pedro Fernandes

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Rosângela Curado

PDT

Sim

Rubens Pereira Júnior

PCdoB

Não

Victor Mendes

PV

Sim

Wa ldir M aranhão

pp

Zé Carlos

PT

PpPtbPscPhs

Sim
Não

Total Maranhão: 14
Ceará (CE)
Aníbal Gomes

PMDB

PmdbPen

Sim

Ariosto Holanda

PROS

Arnon Bezerra

PTB

Cabo Sabino

PR

Sim

Chico Lopes

PCdoB

Não

D anilo Forte

PSB

Não

Genecias Noronha

Solidaried

Não

José Aüt on Cirilo

PT

Sim

Sim
PpPtbPscPhs

Sim
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B loco

Voto

José Guimarães

PT

Sim

Leônidas Cristina

PROS

Sim

Luizianne Lins

PT

Abstenção

Moroni Torgan

DEM

Não

Odorico Monteiro

PT

Sim

Rai mundo Gomes de Matos

PSDB

Não

Ronaldo Martins

PRB

Vicente An·uda

PROS

PrbPtn Pmn PrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim
Não

Total Ceará: 16
Piauí (PI)
Assis Carvalho

PT

Sim

Flavio Nogueira

PDT

Sim

Heráclito Fortes

PSB

Não

Júlio Cesar

PSD

Sim

Rodri go Martins

PSB

Não

Total Piauí: 5
Rio Grande do Norte (RN)
Beto Rosado

pp

Felipe Maia

DE M

Não

Zenaide Maia

PR

Sim

PpPtbPscPhs

Sim

Total Rio Grande do Norte: 3
Paraíba (PB)
Aguinaldo Ribeiro

pp

D amião Feliciano

PDT

PpPtbPscPhs

Sim
Sim
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Bloco

Voto

Luiz Couto

PT

Sim

Pedro C unha Lima

PSDB

Não

Rômulo Gouveia

PSD

Si m

Ve neziano Vital do Rêgo

PMDB

PmdbPen

Não

Wilson Filho

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Total Paraíba: 7
Pernambuco (PE)
Adalberto Cavalcanti

PTB

PpPtbPscPhs

Augusto Coutinho

Solidaried

Não

Betinho Gomes

PSDB

Não

Carlos E duardo Cadoca

PCdoB

Não

Daniel Coelho

PSDB

Não

Eduardo da Fonte

pp

Fernando Coelho Filho

PSB

Fernando Monteiro

pp

Go nzaga Patriota

PSB

Jarbas Vasconce los

PMDB

João Fernando Coutinho

PSB

Jorge Côrte Real

PTB

PpPtb PscPhs

Sim

Kaio Maniçoba

PHS

PpPtbPscPhs

Não

Luciana Santos

PCdoB

Não

Mendonça Filho

DEM

Não

Raul Jungmann

PPS

Não

Ricardo Teobaldo

PTB

PpPtb PscPhs

Não

Sim
Não

PpPtbPscPhs

Sim
Não

PmdbPen

Não
Não

PpPtbPscPhs

Sim
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Bloco

Voto

Silvio Costa

PSC

PpPtbPscPhs

Não

Tadeu Alencar

PSB

Não

Wolney Queiroz

PDT

Sim

Zeca Cavalcanti

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Total Pernambuco: 21
Alagoas (AL)
Cícero Almeida

PSD

Não

Givaldo Carimbão

PROS

Sim

Maurício Quintella Lessa

PR

Sim

Pedro Vilela

PSDB

Não

Ronaldo Lessa

PDT

Sim

Total Alagoas: 5
Sergipe (SE)
Adelson Barreto

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Andre Moura

PSC

PpPtbPscPhs

Sim

Fábio Mitidieri

PSD

Fabio Reis

PMDB

João Daniel

PT

Jony Marcos

PRB

Laercio Oliveira

Solidaried

Não

Valadares Filho

PSB

Não

Sim
PmdbPen

Sim
Sim

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Total Sergipe: 8
Bahia (BA)
Afonso Florence

PT

Sim
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Bloco

Voto

Alice Portugal

PCdoB

Antonio Brito

PTB

Antonio lmbassahy

PSDB

Não

Arthur Oliveira Maia

Solidaried

Sim

Bacelar

PTN

Bebeto

PSB

Benito Gama

PTB

PpPtbPscPhs

Não

Cacá Leão

pp

PpPtbPscPhs

Sim

Caetano

PT

Sim

Daniel Almeida

PCdoB

Não

Davidson Magalhães

PCdoB

Não

E lmar Nascimento

DEM

Não

Félix Mendonça Júnior

PDT

Não

Lrm ão Lazaro

PSC

João Carlos Bace lar

PR

Sim

João Gualberto

PSDB

Não

Jorge Solla

PT

Sim

José Carlos Araújo

PSD

Sim

José Nunes

PSD

Sim

José Rocha

PR

Sim

Lucio Vi eira Lima

PMDB

PmdbPen

Não

Márcio Marinho

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Mário Negromonte Jr.

pp

PpPtbPscPhs

Sim

Moema Gramacho

PT

Não
PpPtbPscPhs

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPsiPtdoB

Sim

Sim
Não

PpPtbPscPhs

Sim

Sim
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Partido
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B loco

Voto

Paulo Azi

DEM

Não

Paulo Magalhães

PSD

Sim

Ronaldo Carletto

pp

Sérgio Brito

PSD

Sim

Valmir Assunção

PT

Sim

Waldenor Pereira

PT

Sim

PpPtbPscPhs

Sim

Total Bahia: 31
Minas Gerais (MG)
Adelmo Carneiro Leão

PT

Sim

Ademir Camilo

PROS

Sim

Aelton Freitas

PR

Sim

Bilac Pinto

PR

Sim

Carlos Melles

DEM

Não

D âmi na Pereira

PMN

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Delegado Edson Moreira

PTN

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Eduardo Barbosa

PSDB

Eros Biondini

PTB

Fábio Ramalho

PV

Sim

Gabriel Guimarães

PT

Si m

Jaime Martins

PSD

Não

Jô Moraes

PCdoB

Não

Laudi vio Carvalho

PMDB

Leonardo Monteiro

PT

Leonardo Q uintão

PMDB

Não
PpPtbPscPhs

PmdbPen

Sim

Sim
Sim

PmdbPen

Não
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Bloco

Voto

Lincoln Portela

PR

Sim

Marcelo Álvaro Antônio

PRP

PrbPtnPmn PrpPsdcPtcPs IPtdoB

Sim

Marcelo Aro

PHS

PpPtbPscPhs

Sim

Marcos Montes

PSD

Não

Margarida Salomão

PT

Sim

Mário Heringer

PDT

N ão

Misael Varella

DEM

Não

Odelmo Leão

pp

Padre João

PT

Pastor Franklin

PTdoB

Paulo Abi-Ackel

PSDB

Raquel Muniz

PSC

PpPtbPscPhs

Sim

Saraiva Felipe

PMDB

PmdbPen

Sim

Silas Brasileiro

PMDB

PmdbPen

Sim

Stefano Aguiar

PSB

Não

Subtenente Gonzaga

PDT

Sim

Tenente Lúc io

PSB

Não

Toninho Pinheiro

pp

Wadson Ribeiro

PCdoB

Não

Weliton Prado

PT

Não

Zé Silva

Solidarie d

Não

PpPtbPscPhs

Não
Sim

Prb PtnP mnPrp Psdc PtcPsiPtdoB

Não
Não

PpPtbPscPhs

Sim

Total Minas Gerais: 37
Espírito Santo (ES)
Carlos Manato

Solidarie d

Não
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Bloco

Voto

Evair de Melo

PV

Sim

Givaldo Vieira

PT

Sim

Leio Coimbra

PMDB

PmdbPen

Sim

Marcus Vicente

pp

PpPtbPscPhs

Sim

Max Filho

PSDB

Não

Paulo Foletto

PSB

Não

Total Espírito Santo: 7
Rio de Janeiro (RJ)
Alessandro Molon

RED E

Não

Alexandre Serfi otis

PSD

Sim

A ltine u Côrtes

PR

Sim

Aureo

Solidaried

Não

Cabo Daciolo

S.Part.

Não

Chico Ale ncar

PSOL

Não

Chico D Angelo

PT

Sim

Deley

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Eduardo Cunha

PMDB

PmdbPen

Att. l7

Ezequiel Teixeira

Solidaried

Não

Felipe Bornier

PSD

Sim

Francisco Floriano

PR

Sim

G lauber Braga

PSOL

Não

Hugo Leal

PROS

Não

Jair Bolsonaro

pp

Jandira Feghali

PCdoB

PpPtbPscPhs

Não
Não
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Bloco

Voto

Jean Wyll ys

PSOL

Não

Julio Lopes

pp

PpPtbPscPhs

Sim

Luiz Carlos Ramos

PSDC

PrbPtnPmnPrpPsdc PtcPslPtdoB

Sim

Luiz Sérgio

PT

Sim

Marcelo Matos

PDT

Não

Marquinho Mendes

PMDB

Miro Te ixe ira

REDE

Não

Paulo Feijó

PR

Sim

Rodrigo Maia

DEM

Não

Soraya Santos

PMDB

Sóstenes Cavalcante

PSD

Sim

Wadih Damous

PT

Não

Walney Rocha

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Washington Rei s

PMDB

PmdbPen

Sim

Zé Augusto Nalin

PMDB

PmdbPe n

Sim

PmdbPen

Sim

PmdbPen

Sim

Total Rio de Janeiro: 31
São Paulo (SP)
Alex Mane nte

PPS

Sim

Ana Perugi ni

PT

Sim

Andres Sanc hez

PT

Sim

Antonio Bulhões

PRB

Antonio Carlos Mendes Thame

PSDB

Não

Arlindo Chinagli a

PT

Sim

Arnaldo Faria de Sá

PTB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

PpPtbPscPhs

Sim

Sim
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Bloco
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Voto

Baleia Rossi

PMDB

PmdbPen

Sim

Beto Mansur

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Bruna Furlan

PSDB

Não

Bruno Covas

PSDB

Não

Capitão Augusto

PR

Sim

Celso Russomanno

PRB

Dr. Sinval Malheiros

PV

Edinho Araújo

PMDB

PmdbPen

Sim

E duardo Bol sonaro

PSC

PpPtbPscPhs

Abstenção

Eli Corrêa Filho

DEM

Sim

Evandro Gussi

PY

Sim

Flavinho

PSB

Não

Gilberto Nascimento

PSC

Goulart

PSD

G uilherme Mussi

pp

Herculano Passos

PSD

Não

Iva n Valente

PSOL

Não

Jefferson Campos

PSD

Não

Jorge Tadeu Mudalen

DEM

Não

José Mentor

PT

Sim

Lobbe Neto

PSDB

Não

Luiza Erundina

PSB

Não

Major Olímpio

PDT

Sim

Mara Gabrilli

PSDB

Não

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim
Sim

PpPtbPscPhs

Não
Sim

PpPtbPscPhs

Sim
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Bloco

Voto

Marcelo Aguiar

DEM

Não

Marcelo Squassoni

PRB

Miguel Haddad

PSDB

Não

Miguel Lombardi

PR

Sim

Nilto Tatto

PT

Sim

Orlando Silva

PCdoB

Sim

Paulo Pereira da SiI v a

Solidaried

Não

Paulo Teixeira

PT

Abstenção

Pr. Marco Fel iciano

PSC

PpPtbPscPhs

Sim

Renata Abreu

PTN

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPsiPtdoB

Sim

Ricardo Izar

PSD

Não

Ricardo Trípoli

PSDB

Não

Roberto Alves

PRB

Roberto Freire

PPS

Sim

Samuel Moreira

PSDB

Não

Sérgio Reis

PRB

Titirica

PR

Sim

Vanderlei Macris

PSDB

Não

Vicente Candido

PT

Sim

Vice ntinho

PT

Sim

Vinicius Carvalho

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

PrbPtnPmn PrpPsdcPtcPslPtdoB

PrbPtnPmn PrpPsdcPtcPslPtdoB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPsiPtdoB

Sim

Sim

Sim

Sim

Total São Paulo: 52
Mato Grosso (MT)
Adilton Sachetti

PSB

Não
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Bloco
PpPtbPscPhs

Voto

Ezequiel Fonseca

PP

Fabio Garcia

PSB

Não

Nilson Leitão

PSDB

Não

Professor Victório Galli

PSC

Ságuas Moraes

PT

Sim

Valtenir Pereira

PROS

Sim

PpPtbPscPhs

Sim

Sim

Total Mato Grosso: 7
Distrito Federal (DF)
Alberto Fraga

DEM

Não

Augusto Carvalho

Solidaried

Não

Erika Kokay

PT

Sim

Izalci

PSDB

Não

Laerte Bessa

PR

Sim

Rogério Rosso

PSD

Sim

Ronaldo Fonseca

PROS

Sim

Roney Nemer

PMDB

PmdbPen

Sim
Total Distrito Federal: 8

Goiás (GO)
Não

Célio Silveira

PSDB

Daniel Vilela

PMDB

Delegado Waldir

PSDB

Não

Fábio Sousa

PSDB

Não

Flávia Morai s

PDT

Sim

Giuseppe Vecci

PSDB

Não

PmdbPen

Sim
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Bloco

Voto

João Campos

PSDB

Não

Jovair Arantes

PTB

Lucas Yergilio

Solidaried

Sim

Magda Mofatto

PR

Sim

Pedro Chaves

PMDB

PmdbPen

Sim

Roberto Balestra

pp

PpPtbPscPhs

Não

Rubens Otoni

PT

Sandes Júnior

pp

PpPtbPscP hs

Sim

Sim
Sim

PpPtbPscP hs

Total Goiás: 14
Mato Grosso do Sul (MS)
Sim

Carlos Marun

PMDB

PmdbPen

Dagoberto

PDT

Sim

E lizeu D ionizio

PSDB

Não

Geraldo Resende

PMDB

Mandetta

DEM

Não

T ereza C ristina

PSB

Não

Zeca do Pt

PT

Sim

PmdbPen

Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7
Paraná (PR)
A lex Canziani

PTB

PpPtbPscPhs

Alfredo K aefer

PSDB

Não

Assis do Couto

PT

Sim

Christiane de Souza Y ared

PTN

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Diego Garcia

PH S

PpPtbPscPhs

Si m

Sim
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Voto

Dilceu Sperafico

pp

Enio VerTi

PT

Sim

Evandro Roman

PSD

Não

Fernando Francischini

Solidaried

Não

Leandre

PV

Sim

Leopoldo Meyer

PSB

Não

Luciano Ducci

PSB

Não

Luiz Carlos Hauly

PSDB

Não

Luiz Nishimori

PR

Sim

Ricardo Barros

pp

Rubens Bueno

PPS

Sim

Sandro Alex

PPS

Sim

Toninha Wandscheer

PT

Sim

PpPtbPscPhs

PpPtbPscPhs

Sim

Sim

Total Paraná: 18
Santa Catarina (SC)
Carmen Zanotto

PPS

Sim

Celso M aldaner

PMDB

Décio Lima

PT

Edinho Bez

PMDB

PmdbPe n

Sim

Esperidião Amin

pp

PpPtbPscPhs

Não

Fabricio Oliveira

PSB

Não

Geovania de Sá

PSDB

Não

João Rodrigues

PSD

Não

Jorginho Mello

PR

Não

PmdbPe n

Sim
Sim
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Voto

Pedro Uczai

PT

Sim

Rogério Peninha Mendonça

PMDB

PmdbPen

Sim

Ronaldo Benedet

PMDB

PmdbPen

Sim

Total Santa Catarina: 12
Rio Grande do Sul (RS)
Afonso Hamm

pp

Afonso Motta

PDT

Alceu Moreira

PMDB

Bohn Gass

PT

Carlos Gomes

PRB

PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB

Sim

Covatti Filho

pp

PpPtbPscPhs

Não

Darcísio Perondi

PMDB

PmdbPen

Não

Giovani Cherini

PDT

Sim

Heitor Schuch

PSB

Não

Henrique Fontana

PT

Sim

Jerônimo Goergen

pp

João Derl y

REDE

José Fogaça

PMDB

PmdbPen

Sim

José Otávio Germano

pp

PpPtbPsc Phs

Sim

Jose Stédile

PSB

Luis Carlos Hei nze

pp

PpPtbPscPhs

Não

Luiz Carlos Busato

PTB

PpPtbPscPhs

Sim

Marco Maia

PT

Sim

Marcon

PT

Sim

PpPtbPscPhs

Não
Sim

PmdbPen

Sim
Sim

PpPtbPsc Phs

Sim
Não

Não
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Fica prejudicado o Destaque de nº 21.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2°, combinado com o art. 117, IX, RICD, destaque para votação
em separado do (a) Art. 10 do Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2015, oferecido à Medida Provisória
678, de 2015.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Laercio Oliveira, Vice-Líder do Solidariedade
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Destaque nº 14:
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado do art. 11 do PLV à MP 678/2015.”
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Mendonça Filho, Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Mendonça Fi‑
lho. (Pausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
o Deputado Mendonça Filho se dirige à tribuna, eu queria relatar aqui que o Governo editou a Portaria Inter‑
ministerial nº 192, de 5 de outubro de 2015, que acaba com o defeso – acaba com o defeso, repito! – por ques‑
tões ditas financeiras. Ou seja, os pescadores vão pescar peixes ovados. Isso é um absurdo! Isso significa que,
no ano seguinte, não haverá peixe para ser pescado.
Sr. Presidente, é um absurdo o que este Governo do PT está fazendo com a nossa biodiversidade!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Obrigado.
Com a palavra o Deputado Mendonça Filho, para falar a favor da matéria.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
quero dizer a V.Exas. que este destaque visa suprimir um item do texto que, para mim, é um verdadeiro absurdo.
O Brasil já é um país extremamente difícil para o setor produtivo. Produzir neste País é uma coisa qua‑
se hercúlea. Gerar emprego é realmente um ato de bravura para alguém que atua no segmento empresarial.
Pois bem, não bastassem as dificuldades enormes de conviver com uma carga tributária de 36% do PIB
e com um déficit público de 9% do PIB, ainda encontramos espaço, quando discutimos legislação votada aqui
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no Congresso Nacional, para onerar e dificultar ainda mais a vida do setor produtivo e do consumidor como
um todo.
Hoje, para se protestar um título, não precisa se registrar em cartório. O que se está impondo aqui, a par‑
tir dessa medida, é a obrigatoriedade de registrar em cartório qualquer título que vá a protesto.
É um absurdo o que estamos fazendo! Temos que registrar a nossa posição contrária, porque isso vai
significar, na verdade, um ônus a mais para o setor produtivo, o que, em sentido final, vai significar mais custo
para o consumidor.
O consumidor não aguenta mais a carga tributária excessiva, sobre a qual já falei; não aguenta mais a
taxa de juros brasileira, que é a maior do mundo, em termos reais; não aguenta mais uma inflação que corrói o
poder de compra do trabalhador, da classe média e do setor produtivo e agora vai ter que conviver com mais
custos para sustentar os cartórios de protesto do Brasil. Cartório já é um espaço “privilegiado” – entre aspas –
e agora vai ter ainda mais privilégio, com a garantia de que qualquer título, para ser protestado, terá que ter
registro em cartório.
Tenham santa paciência! Este Parlamento não pode ser o espaço das corporações. Este Parlamento não
pode ser o espaço daqueles amigos de segmentos específicos, para tornar ainda mais burocratizada a vida
empresarial brasileira, que já é, por certo, uma das mais burocratizadas e mais onerosa do mundo.
Por isso, peço que se suprima o texto, votando “não” ao texto e aprovando o nosso destaque.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à orientação de bancada.
O voto “sim” mantém o texto; o voto “não” o suprime.
Como vota o Bloco PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PMDB?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PT?
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PSDB? (Pausa.)
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP
muda seu voto para “não”, respeitando o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Bloco PP muda o voto para “não”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto “não” é
para retirar o texto?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O voto “não” é para retirar o texto.
O SR. DANIEL COELHO – Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSDB vota “não”.
Como vota o Bloco PRB?
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo‑
co PRB vota “sim”, pela manutenção do texto do PLV.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pela manutenção do texto.
Como vota o PR?
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PSD?
O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em homenagem
às CDLs do Brasil, que já prestam um grande serviço ao nosso consumidor, o PSD vota “não”.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
só corrigir: foi feito um acordo, e aceitamos o acordo para a retirada do art. 11. Nessas condições, até por conta
de uma palavra, que é “privativamente”, que consta desse artigo e não deveria, o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o PSB?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Pelo visto, é “não” para todo mundo? (Pausa.)
Pode poupar tempo?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PCdoB
vota “não” também.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PPS, “não”.
PDT, “não”.
Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “não”.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PCdoB
vota “não”.
O SR. RONALDO FONSECA (PROS-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PROS vota
“não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PROS, “não”.
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PDT, “não”.
O SR. LAERCIO OLIVEIRA (SD-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidariedade
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Solidariedade, “não”.
Como vota o PV?
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota a Rede? (Pausa.)
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Rede
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. HUGO LEAL (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
“Não.”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o art. 11.
Art. 11. A Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º Compete privativamente aos Tabeliães de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e
privados, tendo por escopo a recuperação do crédito, a redução dos litígios judiciais, e a necessária e indispensável comprovação do inadimplemento para fins de publicidade e divulgação a terceiros e, quando
necessário para as medidas judiciais, na forma desta Lei:
I – protocolização e qualificação dos requisitos formais dos títulos e de outros documentos de dívida;
II – intimação dos devedores, o acolhimento da devolução ou do aceite ou o recebimento do pagamento,
dando quitação, conforme o caso;
III – lavratura e o registro do protesto ou o acatamento da desistência do apresentante ou credor ou da
sustação judicial em relação ao mesmo, quando for o caso;
IV – proceder as averbações de pagamento, dos cancelamentos de protesto, conforme o caso, e das alterações necessárias para atualização dos registros efetuados;
V – expedir as informações dos protestos lavrados e registrados e dos cancelamentos efetuados à “Central
de Informações de Protesto – CIP” e aos Serviços de Proteção ao Crédito e congêneres; e
VI – prestar informações e expedir certidões dos atos e documentos que constem de seus registros e
papéis.”(NR)
“Art. 4º-A. É permitido aos Tabelionatos de Protesto, divulgar seus serviços em todos os veículos de comunicação existentes, disponibilizar gratuitamente ferramentas de utilidade pública à concessão de crédito,
bem como promover a orientação da sociedade em geral sobre o funcionamento do serviço de protesto,
tudo sempre como forma de atingir o escopo definido pela lei.”
“Art. 7º Nas localidades onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos haverá obrigatoriamente um Serviço de Distribuição, informatizado, instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos.
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§ 1º Os títulos e documentos de dívida recepcionados no distribuidor serão entregues na mesma data ao
Tabelionato de Protesto de Títulos competente, mediante distribuição equitativa, observados os critérios
quantitativo e qualitativo.
§ 2º Não será exigida a apresentação prévia dos títulos ou documentos de dívida a cartório Contador ou
Cartório Distribuidor que não tenha sido criado até 10 de setembro de 1997, ficando tão somente ressalvado o exercício da atribuição de distribuição pelo Oficial de Registro de Distribuição que tenha sido
legalmente investido nessa função até a mencionada data, devendo de imediato, a partir da data da
vacância, a distribuição passar a ser realizada pelo Serviço dos próprios Tabelionatos previsto no “caput”
deste artigo, e o Tribunal de Justiça local encaminhar ao legislativo a proposta de extinção do respectivo
cartório.” (NR)
“Art. 8º Os títulos e documentos de dívida poderão ser apresentados a protesto, nas seguintes formas:
I – em meio físico papel;
II – cópia autenticada;
III – em meio eletrônico, mediante cópia digitalizada, cujo arquivo esteja assinado digitalmente no âmbito da “Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil”;
IV – por meio de documento eletrônico formalizado no âmbito da ICP Brasil; e
V – por meio de indicações quando previstas em lei, e de indicações de parcelas vencidas oriundas de
contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, empresas
administradoras de cartão de crédito, elaboradas em meio físico papel, ou de arquivo eletrônico previsto em convênio celebrado entre o apresentante e os Tabelionatos de Protesto ou o Instituto de Estudos
de Protesto de Títulos do Brasil ou pela sua Seção Estadual, sob cláusula de responsabilidade recíproca.
§ 1º Nas hipóteses dos títulos apresentados pelas formas previstas nos incisos II a V, do caput deste artigo,
será de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos e o encaminhamento indevido a
protesto, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização dos mesmos.
§ 2º Ainda, nas hipóteses de apresentação pelas formas previstas nos incisos II a V, no caput deste artigo, e o título ou documento de dívida ser colocado em circulação, durante ou depois do protesto, será
de inteira responsabilidade do apresentante dar ciência do andamento ou do protesto ao endossatário
ou cessionário do mesmo.
§ 3º Ao enviar reprodução digitalizada do documento de dívida, o apresentante deve firmar declaração
garantindo a origem e integridade do documento digitalizado, bem como sua posse, e comprometendo-se a exibi-lo sempre que exigido, especialmente na hipótese de sustação judicial do protesto.”(NR)
“Art. 16. .................................................................................................................................................................................
§ 1º Nos títulos e documentos de crédito de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de suas autarquias, a desistência do protesto poderá ser requerida, antes da lavratura do
protesto, sem ônus para o ente público apresentante, em caso de envio indevido a protesto, devidamente
mencionado no requerimento.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, os valores dos emolumentos que seriam devidos ao Ofício de Registro
de Distribuição, onde houver, ao Tabelionato de Protesto, e o das despesas com a intimação, tarifa postal
do correio ou custo com empresa prestadora de serviço equivalente, da condução na entrega pessoal, ou
de edital, serão deduzidos da receita bruta da serventia para todos os fins e efeitos.”
“Art. 37. .................................................................................................................................................................................
§ 1º Salvo em relação aos títulos apresentados a protesto, poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, pelos demais atos a serem praticados pelo Tabelião de Protesto.
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º A apresentação, distribuição, apontamento ou protocolização, qualificação, processamento de dados, microfilmagem ou digitalização, intimação, de título ou documento de dívida a protesto independe
do pagamento ou de depósito prévio dos emolumentos e de qualquer outra despesa reembolsável, cujos
valores serão exigidos dos respectivos interessados tão somente no ato elisivo do protesto ou, quando
protestado o título, no ato do pedido do cancelamento do respectivo registro, salvo na determinação judicial da sustação judicial do protesto ou de seus efeitos ou do cancelamento, ainda que provisória, cujo
cumprimento pelo Tabelionato de Protesto fica condicionado ao pagamento pelo beneficiário da ordem,
observando-se para o cálculo, cobrança e recolhimentos, os seguintes critérios:
I) por ocasião do aceite, devolução, pagamento no Tabelionato de Protesto, conforme o caso, ou da desistência do protesto, os valores constantes da respectiva tabela de emolumentos e das despesas reembolsáveis em vigor na data da protocolização do título ou documento de dívida;
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II) por ocasião do pedido do cancelamento do protesto, da determinação judicial da sustação do protesto
ou dos seus efeitos ou do cancelamento, ainda que provisória, os valores constantes da respectiva tabela
de emolumentos e das despesas reembolsáveis em vigor, devidos pelo protesto, na data do paga‑
mento pelo interessado, hipóteses em que será de Distribuição de Protesto criado antes de 10 de
setembro de 1997, os valores dos emolumentos devidos pela distribuição do título ou documento
de dívida serão cobrados na mesma conformidade dos incisos I e II do § 4º deste artigo, pelo Tabe‑
lionato de Protesto, e repassados ao Oficial de Registro de Distribuição.
§ 5º Para fins da adoção do disposto no § 4º, deste artigo, e da uniformização nacional da forma de cobrança dos valores dos emolumentos e das despesas reembolsáveis autorizadas nas hipóteses dos incisos
I e II, a unidade da Federação deverá adotar os itens da tabela de emolumentos da unidade federativa
que já tenha instituído por lei, a dispensa do depósito prévio e do pagamento dos referidos valores, pertinentes aos títulos apresentados e em andamento de protesto, da sustação judicial do protesto ou de
seus efeitos e do cancelamento de protesto, ressalvados os valores incidentes devidos a título de custas,
taxa de fiscalização, tarifas, contribuições a entidades previdenciárias ou assistenciais e de custeio de
atos gratuitos praticados.
§ 6º Salvo nas unidades federativas onde já exista lei estadual específica que dispensa o depósito prévio
e o pagamento dos emolumentos e das demais despesas pela apresentação dos títulos e outros documentos de dívida a protesto independentemente da data do vencimento, o disposto no § 4º deste artigo,
será aplicado somente aos títulos e documentos de dívida cujo vencimento da obrigação ocorrera após
a publicação desta Lei.
§ 7º Nenhum valor será devido pela distribuição de títulos ou documentos de dívida realizada por serviço
instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos de Protesto, conforme o disposto no parágrafo único
do art. 7º desta lei, nem pelo exame do título ou documento de dívida, devolvido ao apresentante por
motivo de irregularidade formal.
§ 8º A despesa de condução a ser cobrada pela entrega da intimação procedida diretamente pelo tabelionato, será a equivalente ao do valor da tarifa de ônibus ou qualquer outro meio de transporte coletivo
utilizado e existente dentro do Município, em número certo, necessário ao cumprimento do percurso de
ida e volta do tabelionato ao destinatário.
§ 9º Quando não houver transporte coletivo regular ou o percurso a ser cumprido extrapolar o perímetro
urbano do Município, em cumprimento à intimação em localidade, o valor a ser cobrado será o equivalente ao do meio de transporte alternativo utilizado, ainda que em veículo automotor particular, desde
que não ultrapasse ao valor igual ao da condução dos Oficiais de Justiça do Foro Judicial.
§ 10. O valor da despesa a ser cobrada com a publicação de edital na imprensa escrita ou em site específico na rede mundial dos computadores, será a equivalente a do valor estabelecido no contrato ou convênio firmado pelo tabelionato de protesto com o veículo de imprensa especializado de circulação na
comarca ou com a entidade mantenedora do site específica, quando houver.
§ 11. Será gratuita a informação de situação positiva ou negativa ou de localização do protesto, prestada por serviço centralizado dos Tabelionatos de Protesto, ainda que de forma centralizada sob gestão
de sua respectiva entidade representativa, diante do número de identificação do pesquisado indicado
pelo usuário do serviço, por meio da rede mundial de computadores “internet” ou por telefone mediante
unidade de resposta audível, quando o interessado dispensar a certidão.
§ 12. São devidos emolumentos, custas, taxa de fiscalização, contribuições, custeio de atos gratuitos,
tarifas, impostos incidentes, pelas certidões expedidas das situações positivas ou negativas, ou como
complementar das informações gratuitas previstas no § 11 deste artigo.
§ 13. Não são devidos emolumentos, taxas, custas e contribuições pelo arquivamento de atos praticados,
lavrados, registrados, ou ainda de documentos comprobatórios necessários integrantes da sua prática,
bem como pelo deposito de títulos ou documentos de dívidas e das respectivas intimações cujos protestos foram sustados judicialmente e até a revogação da ordem.” (NR)
“Art. 41-A Os Tabeliães de Protesto de Títulos do Brasil prestarão serviços eletrônicos de maneira compartilhada por intermédio da CENPROT – Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos
Tabeliães de Protesto.
§ 1º À CENPROT ficarão vinculados, de maneira obrigatória, todos os Tabeliães de Protesto de Títulos de
todo território nacional, via vinculação à CENPROT seccional, independentemente e de filiação associativa.
§ 2º A CENPROT nacional poderá ser operada, mantida e administrada pela entidade Nacional representativa dos Tabeliães de Protesto de Títulos do Brasil, e a CENPROT local, pela Seção da Unidade da
Federação da referida entidade.
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§ 3º A CENPROT nacional e a seccional disponibilizarão, pelo menos, os seguintes serviços:
I – acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos Tabeliães de Protesto de Títulos do Estado ou do Distrito Federal;
II – consulta gratuita às informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, e respectivos
tabelionatos;
III – fornecimento de informação complementar acerca da existência de protesto, e sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão;
IV – fornecimento de instrumentos de protesto, em meio eletrônico;
V – recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto;
VI – recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto;
VII – recepção de títulos e documentos de dívida, em meio eletrônico, para fins de protesto, encaminhados
por órgãos do Poder Judiciário, Procuradorias, Advogados e apresentantes cadastrados;
VIII – recepção de pedidos de certidão de protesto e de cancelamento, e disponibilização da certidão eletrônica expedida em atendimento a tais solicitações pelas serventias do Estado ou do Distrito Federal.
§ 4º Para os fins do disposto nos incisos II e III do § 3º deste artigo, serão consideradas apenas as informações prestadas pelos Tabeliães de Protesto de Títulos à entidade mencionada no §2º deste artigo, na
forma e no prazo por ela estabelecido, da qual não poderá ser exigido pagamento de emolumentos e de
quaisquer outras despesas pelas informações recebidas dos respectivos Tabelionatos de Protesto.
§ 5º O acesso à CENPROT dar-se-á por meio de portal na internet.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que forem favoráveis à manutenção do texto
permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. (Pausa.)
SUPRIMIDO O TEXTO.
O SR. CHICO ALENCAR – Um “jabuti” a menos.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Não ficou nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Último destaque apresentado a esta medida provisória:
“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 161, I, c/c o § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do art. 14 do PLV apresentado à Medida Provisória nº 678, de 2015,
constante da Ordem do Dia.”
Sala das Sessões, de outubro de 2015. – Rubens Bueno, Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno.
O SR. FÁBIO RAMALHO – Sr. Presidente, só quero dar um aviso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu lhe concederei a palavra, Deputado Fábio. Só 1 minutinho.
Deputado Rubens Bueno. (Pausa.)
Deputado Fábio, V.Exa. tem a palavra rapidamente, por 1 segundo.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O pessoal da bancada mineira
vai se reunir lá atrás com o nosso Desembargador que está na lista para o STJ.
Bancada mineira, vá lá para trás, fazendo o favor, lá para o Café.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, para falar a favor
do destaque.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este destaque tem razão de ser,
porque nós aprovamos aqui, em 2010 – e essa lei foi sancionada –, a concessão de 2 anos para os Municípios
se adequarem e de 4 anos para a extinção dos lixões.
É evidente que isso não foi considerado. Feito o levantamento pelo IBGE, constatou-se que 33,5% dos
Municípios brasileiros elaboraram planos de resíduos sólidos.
Esses lixões a céu aberto não podem continuar. Por isso, nós vamos votar a favor, pela supressão do art. 14.
Essa é a decisão da bancada do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à orientação de bancadas.
Quem for pela manutenção do texto vota “sim”; quem for pela sua supressão vota “não”.
Como vota o Bloco do PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PMDB?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim.”
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim.”
Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mesmo consi‑
derando a importância do mérito da matéria – que inclusive é uma emenda de autoria do Deputado Alfredo
Kaefer, da nossa bancada –, o PSDB, nesta MP, adotou a orientação de ser contrário a todas aquelas emendas
que são estranhas ao corpo do projeto.
O debate do mérito é importante que aconteça, mas o PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco do PRB?
O SR. CARLOS GOMES (Bloco/PRB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vai
votar contra a manutenção desse art. 14, por entender que o objetivo pelo qual ele foi colocado, que é o de
evitar que os Prefeitos recebam multas, não será atingido.
Os Prefeitos – e as Prefeituras – estão recebendo multas por causa da Lei de Crimes Ambientais, e não
pela Lei de Resíduos Sólidos. Portanto, é de suma importância que este Plenário vote “não”, para suprimir o art.
14, que é um jabuti. Em meu ponto de vista, é um jabuti do mal, porque não vai atingir objetivo nenhum, nem
para livrar Prefeituras de multas, nem para dar uma solução para os planos de resíduos sólidos.
Por isso, o PRB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PRB vota “não”.
O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, neste mo‑
mento, só parabenizar o Deputado Jovair Arantes, que atendeu a uma emenda nossa em que auxiliamos o
trabalho da inteligência das polícias do nosso País. Elas abriram mão de licitação para criar um departamento
de inteligência das polícias, adquirindo material diretamente dos grandes países que investem em inteligência.
Então, foi uma boa conduta, e nós podemos dar mais liberdade para que as polícias renovem os seus
equipamentos e possam realmente trabalhar com mais precisão na inteligência.
O nosso voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD? (Pausa.)
Como vota o PSB? (Pausa.)
O SR. JOAQUIM PASSARINHO – O PSD?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSB.
O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “não”, Sr. Presidente, levando
em conta que Prefeitos e Prefeituras já tiveram o tempo necessário para se adequar. Então, nós votamos “não”.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO – O PSD quer votar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD en‑
tende que, como falamos desde o início, é uma matéria estranha ao corpo deste projeto, desta medida pro‑
visória. Então acho que temos de discutir isso num outro momento, em outro local, não incluindo mais esse
corpo estranho na medida provisória.
O PSD vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fizemos uma
consulta à bancada, e a bancada está um tanto quanto dividida. Eu votarei “não”, mas vou liberar a bancada, para
que cada um dos Srs. Parlamentares possa se expressar da maneira que entender. Meu voto pessoal será “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Concluindo o acordo, o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PDT vota “não”.
Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
O SR. AFONSO MOTTA – “Sim”, Sr. Presidente, vota “sim”. O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PDT vota “sim”.
Como vota o Solidariedade?
O SR. LAERCIO OLIVEIRA (SD-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos é uma política que nós precisamos encarar de frente. O adiamento dessa obrigatoriedade
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traz consequências sérias para a saúde pública de um modo geral. Definitivamente, nós precisamos encarar
esse problema no nosso País.
Portanto, o Solidariedade vota “não” a este assunto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS?
O SR. RONALDO FONSECA (PROS-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PROS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mesmo com‑
preendendo o desejo de alguns Municípios, não participamos de nenhum acordo em torno desta matéria, que
pode ser discutida em outro lugar, em outro momento. Não é adequado discutirmos a matéria nesta medida
provisória.
Por essa razão, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em homenagem
ao Deputado Arnaldo Jardim, hoje Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Relator
do projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, transformado em lei em 2010, postergarmos mais
uma vez o prazo para resolver a questão dos lixões a céu aberto significa dizer que estamos condenando o
meio ambiente nacional, para que Prefeitos não atendam à lei. Atender à lei é ter a certeza de que todos terão
o exemplo de seu governante para que isso seja atendido.
Por isso, nós votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV?
O SR. DR. SINVAL MALHEIROS (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV quer
que se execute a lei e vota “não” por esse motivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL defende a Política Nacio‑
nal de Resíduos Sólidos e considera que este texto, inserido indevidamente na medida provisória pelo projeto
de lei de conversão, é um atentado a essa política. Se nós formos flexibilizando e flexibilizando o já flexibilizado
– isso é feito para não cumprir –, vamos premiar quem não agiu de acordo com o determinado, aliás, por esta
Casa, num debate bastante alentado em relação à questão ambiental, que é decisiva. Mas, pelo visto, a Casa não
quer remover resíduo nenhum, nem do ponto de vista ético-parlamentar nem do ponto de vista ambiental. E
essa questão é internacional, o problema é mundial, e o Brasil tinha condições e obrigação de dar o exemplo.
Portanto, nosso voto, com muita convicção, é “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Esta questão, Presidente,
para a Rede, é de extrema relevância. O nome do nosso partido é Rede Sustentabilidade. Esta é uma questão
gravíssima: a proposta de prorrogar a existência de lixões.
Por isso a Rede orienta o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. JOVAIR ARANTES – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, como vota o PTB?
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só que‑
ria lembrar que esta é uma emenda que acatei pensando exatamente nos mais de 4 mil Municípios que não
conseguiram atender à lei.
Esta Casa, de vez em quando, precisa pensar que os Prefeitos estão em desespero, que não estão dando
conta de manter a qualidade básica do atendimento nos seus Municípios. Agora, no final do ano, vence o pra‑
zo para eles darem uma solução aos resíduos sólidos, e não vão conseguir. Resultado: serão detidos, presos, e
terão suas contas totalmente inviabilizadas por todos os Tribunais, e o Ministério Público, que gosta demais de
Prefeito, vai fazer todo o tipo de barbaridade, evidentemente cumprindo a lei, com eles.
Então, esta Casa, pela sensibilidade que tem que ter com os Prefeitos. E aqui eu não estou falando da
Avenida Paulista, em São Paulo, de Ribeirão Preto, de Goiânia, de Brasília, estou falando dos mais de 4 mil Mu‑
nicípios que não resolveram esse problema do resíduo sólido. A responsabilidade, evidentemente, é de todos
nós, mas é necessário sermos prudentes nesta hora e darmos um instrumento para que os Prefeitos possam
buscar os recursos neste novo prazo que lhes é dado.
Então, eu queria pedir a esta Casa que orientasse o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSC?
O SR. EDUARDO BOLSONARO (Bloco/PSC-SP. pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape‑
nas aumentar o prazo é empurrar com a barriga, é fazer com que o problema lá na frente venha de encontro
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a esta Casa. De forma alguma o PSC defende que os Prefeitos paguem essa conta. O ideal é que o projeto de
lei, que atualmente se encontra na Comissão de Meio Ambiente, tenha seu requerimento de urgência aprova‑
do e venha ser discutido no plenário muito mais bem elaborado e debatido, e que não apenas postergue um
problema sobre o qual esta Casa tem que se posicionar.
Então, o PSC orienta o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria?
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como já dissemos
aqui em outras vezes, esse PLV é um desrespeito aberto à Constituição, um desrespeito aberto e franco ao Su‑
premo Tribunal Federal e, obviamente, um desrespeito a esta Casa. Quem quer defender Prefeitos e prorrogar
o prazo não os coloca nesta situação de insegurança, porque qualquer partido, qualquer associação nacional
pode derrubar esse PLV.
Então, quem faz a defesa real dos Municípios, do prolongamento do prazo, de sua extensão, faz um pro‑
jeto de lei e apresenta para ser discutido e decidido nesta Casa. Agora, colocar esse tipo de matéria absoluta‑
mente estranha, evidentemente, é um desrespeito à Casa, repito. E não há a menor segurança jurídica.
Por isso quero deixar bem claro que, por ser contrária ao mérito, a Minoria vota “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que o Relator fez,
ao incorporar esta emenda, foi simplesmente evitar que os Municípios, no final do ano, fiquem inadimplentes
até para fazer convênios com o Governo Federal.
Lembro aos que são contrários a este destaque que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada,
aprovada em 2010 pelo nosso Governo. Nós temos compromisso com a sustentabilidade. Não tem nada a ver
uma coisa com outra. O que nós estamos fazendo, e por isso o Governo concorda com a emenda, é dar maior
prazo, porque a cada ano os Municípios estão se regularizando.
Aqui, quando não é oito, é oitenta para tudo! Eu quero saber como é que esses Municípios vão fazer con‑
vênios no próximo ano. Eles não vão poder receber, Sr. Presidente, 1 centavo do Governo Federal! Como ficam
os Deputados numa situação dessas?
Então, ninguém está acobertando nada, a intenção é regularizar. O que estamos fazendo é dar um novo
prazo. E todos precisam se empenhar para que exista, em cada Município, a política municipal de resíduos só‑
lidos, que é o esforço do Governo, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Planejamento.
Portanto, é matéria em que não há divergência de mérito e por isso apelo para que votemos “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. tem 30 segundos, Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço 1 minuto, Sr. Presidente.
Eu sou o autor desta emenda. Sou municipalista, como a maioria dos Deputados, e agradeço ao Depu‑
tado Jovair Arantes tê-la acatado. Estou apenas querendo regulamentar algo que está vencido. A crise está
fazendo com que haja menos repasse. No ano que vem teremos eleições. O Ministério Público estará em cima
dos Prefeitos com mandato e muitos não poderão ter certidão negativa porque estarão irregulares. Essa é a
diferença entre o mundo da fantasia e o mundo real.
Estou apenas pedindo 2 anos a mais de prorrogação, para que os Prefeitos possam se colocar em dia.
Eles estão em situação de irregularidade, e esta emenda permite que estejam em situação de regularidade e
dentro da lei. A Lei de Resíduos Sólidos foi clara e já deu o prazo. Nós estamos apenas dilatando o prazo, dando
um pouco de alívio aos Prefeitos do nosso País.
Peço o voto “sim”, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o Destaque nº 7, para votação em separado do art. 14.
Art. 14. Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada em, no máximo, 8 (oito) anos após a data de publicação desta Lei, nos termos do plano estadual de resíduos sólidos
e do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.”(NR)
“Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 6 (seis) anos após a data de publicação desta Lei.”(NR)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os que forem favoráveis à manutenção do art. 14 permaneçam
como se acham. (Pausa.)
MANTIDO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Ficam prejudicados os Destaques nº 8, 12 e 13.
DESTAQUES A QUE SE REFERE O SR. PRESIDENTE:
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DESTAQUE Nº 8
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso I do Regimento Interno destaque para votação
em separado do art. 14 do PLV nº 17, de 2015 apresentado à Medida Provisória nº 678, de 2015.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Chico Alencar, Líder do PSOL
DESTAQUE Nº 12
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 117, inciso IX c/c com o artigo 161, § 2º, do Regimento Interno, destaque
do artigo 14 do PLV 17/15 oferecido à MP 678/15.
Sala da Sessão, 7 de outubro de 2015. – Sarney Filho, Líder do PV.
DESTAQUE Nº 13
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º, combinado com o art. 117, IX, RICD, destaque para votação em
separado do art. 14 do PLV apresentado à MPV nº 678/2015.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2015. – Celso Russomanno, Líder do Bloco Parlamentar PRB, PTN,
PMN, PRP, PSDC, PRTB, PTC, PSL, PTdoB;
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 678-A DE 2015
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17 DE 2015
Altera as Leis nºs 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, 7.210, de 11 de julho de 1984, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
8.935, de 18 de novembro de 1994, 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 12.305, de 2 de
agosto de 2010; e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo;
VII – das ações no âmbito da segurança pública;
VIII – das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação
de infraestrutura logística; e
IX – dos contratos a que se refere o art. 47-A.
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de
pesquisa, ciência e tecnologia.”(NR)
“Art. 9º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos entre a administração pública e o contratado, o valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da
licitação e as contingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pela entidade contratante.”(NR)
“Art. 44-A. Nos contratos regidos por esta Lei, poderá ser admitido o emprego dos mecanismos privados
de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a mediação, para dirimir conflitos decorrentes da
sua execução ou a ela relacionados.”
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“Seção VI
Das Disposições Especiais
Art. 47-A. A administração pública poderá firmar contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais
o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de
bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração.
§ 1º A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável às locações comuns.
§ 2º A contratação referida no caput poderá prever a reversão dos bens à administração pública ao final
da locação, desde que estabelecida no contrato.
§ 3º O valor da locação a que se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 1% (um por cento) do valor
do bem locado.”
Art. 2º A Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 83-A e 83-B:
“Art. 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente:
I – serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos;
II – serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso.
§ 1° A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público.
§ 2° Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais.”
“Art. 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem
como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente:
I – classificação de condenados;
II – aplicação de sanções disciplinares;
III – controle de rebeliões;
IV – transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais.”
Art. 3º Fica autorizada a renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural e agroindustrial
contratadas por produtores rurais e suas cooperativas, no âmbito do Programa Nacional do Álcool – PRÓ-ÁLCOOL,
instituído pelo Decreto nº 76.593, de 14 de novembro de 1975, cujas normas para financiamentos rurais foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional em 23 de junho de 1976, amparadas pelo Manual de Normas e Instrução
do Banco Central do Brasil, sob o título Regulamentos e Disposições Especiais (4) e capítulo Programa Nacional do
Álcool – Operações Rurais (23), independentemente da classificação do porte ou categoria econômica do produtor
rural e da cooperativa, observadas as seguintes condições:
I – prazo de pagamento de até quinze anos, com até três anos de carência;
II – taxa efetiva de juros de 3% (três por cento) ao ano;
III – bônus de adimplência de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas pagas até a data de vencimento.
§ 1º Os saldos devedores vencidos deverão ser atualizados até a data de renegociação pelos encargos de normalidade, com o expurgo de quaisquer multas ou encargos por inadimplemento.
§ 2º Na data da renegociação, incidirá rebate de 50% (cinquenta por cento) sobre os saldos devedores atualizados.
§ 3º A renegociação de que trata este artigo deverá ser formalizada em até doze meses após a publicação
desta Lei, podendo este prazo ser ampliado por decisão do Conselho Monetário Nacional.
§ 4º Ficam os agentes financeiros autorizados a suspender as cobranças administrativas ou a requerer a suspensão das execuções judiciais das dívidas de que trata este artigo até a conclusão do correspondente processo de
renegociação.
§ 5º Ficam suspensos as execuções fiscais e os respectivos prazos processuais das dívidas de que trata este
artigo até a conclusão do correspondente processo de renegociação.
Art. 4º A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 130. Todos os atos atribuídos ao Registro de Títulos e Documentos previstos neste Título IV sujeitam-se
ao princípio da territorialidade e serão praticados pelos registradores do domicílio das partes ou, quando
não versar contrato ou negócio jurídico, o do declarante ou legítimo interessado, e as comunicações
de atos praticados serão cumpridas exclusivamente no domicílio do destinatário.
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§ 1º Os atos levados a registro no prazo de vinte dias a contar da data da sua assinatura produzirão efeitos desde seu aperfeiçoamento, e os apresentados depois de findo esse prazo produzirão seus efeitos a
partir da data da sua prenotação, desde que registrados.
§ 2º Quando as partes estiverem domiciliadas em circunscrições territoriais diversas, o registro deverá ser
realizado em todas elas, onde produzirão seus efeitos.”(NR)
“Art. 131. Todos os títulos e documentos, em qualquer meio que se apresentem, destinados a registro
no Registro de Títulos e Documentos sujeitam-se à prévia e obrigatória distribuição, equitativa, quantitativa e qualitativa, em todas as localidades onde houver mais de um oficial delegado, centralizando
e assim disponibilizando todas as informações registradas, e será feita por serviço instalado e mantido
pelos próprios oficiais locais, salvo onde existir ofício de distribuição organizado e delegado antes da
promulgação desta Lei.
§ 1º Todos os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos, por meio de entidade representativa em nível
nacional dessa especialidade, informarão e manterão central de serviços compartilhados para fornecimento de serviços integrados à sociedade, incluindo, dentre outros que forem convenientes ao interesse
público, prestação de informações centralizadas, disponibilização de pesquisas eletrônicas, fornecimento de certidões e verificação de documentos registrados, para garantir sua existência, validade e segurança jurídica, bem como para recepção unificada de títulos e documentos em meio eletrônico, a fim de
proceder à sua distribuição aos registradores competentes, atendendo ao princípio da territorialidade.
§ 2º A Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos, mediante termos de cooperação técnica
que garantam o controle e segurança do sistema, fornecerá aos órgãos da administração pública acesso
gratuito e eletrônico às suas bases de dados.”(NR)
“Art. 160. ...............................................................................................................................................................................
§ 1º Será necessária requisição ao oficial competente do local do domicílio do destinatário sempre que
houver registro originário de documento em localidade diversa, sendo vedado o registro de notificação
extrajudicial com dispensa da respectiva comunicação.
§ 2º O certificado da comunicação efetuada será averbado no registro que lhe deu origem.”(NR)
Art. 5º O art. 12 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, civis das
pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, e sujeitam-se os oficiais de registro de imóveis e civis
das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.”(NR)
Art. 6º O art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4ºA, 4º-B e 4º-C:
“Art. 28. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º-A As saídas com alíquota zero a que se refere o caput deste artigo não impedem a utilização dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados a essas operações, para compensação
com débitos próprios do contribuinte, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
§ 4º-B Na impossibilidade da compensação aludida no § 4º-A, fica autorizada a transferência dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a outras empresas qualificadas como controladoras,
controladas ou coligadas, diretas ou indiretas, na forma da legislação em vigor, desde que a condição
societária das empresas, como grupo econômico, verifique-se até 31 de dezembro de 2014.
§ 4º-C A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá disciplinar os procedimentos para a transferência
de créditos na forma prevista no § 4º-B deste artigo.
..........................................................................................................................................................................................”(NR)
Art. 7º Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada em, no máximo, oito anos após a data de publicação desta Lei, nos termos do plano estadual de resíduos sólidos e
do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.”(NR)
“Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor seis anos após a data de publicação desta Lei.”(NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015. – Deputado Jovair Arantes, Relator
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos‑
taria de parabenizar o Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB e Vice-Líder do nosso Bloco, que, com grande
habilidade, conseguiu aprovar esta medida provisória.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sabe quando os Prefeitos
vão cumprir essa meta? Nunca! O Congresso está prorrogando ano após ano. É uma vergonha para o Governo
defender uma causa desta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Araújo, para uma Co‑
municação de Liderança, pela Minoria.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, decisões do Supremo Tribunal Federal são para serem cumpridas, não que eventualmente haja concordância.
Alguns Srs. Parlamentares do Palácio, da base da Presidente Dilma, do PT, do PCdoB, foram autores de
ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que resolveu apostar na prerrogativa de tirar do Plenário da Câmara
dos Deputados a decisão sobre abrir ou não processo de afastamento da Presidente da República. Ou seja, o
Palácio do Planalto apostou, através da sua base, ir ao Supremo pedir que o Plenário, composto por grande
maioria governista, deixasse de dar a palavra final sobre a abertura do procedimento e a entregasse, de forma
exclusiva e monocrática, ao Presidente da Câmara dos Deputados.
De forma mais clara, o Planalto e Dilma dão sinalizações de que não confiam na sua base parlamentar
e de que preferem, com esse movimento, conseguir uma decisão do Supremo que reitere o dispositivo da lei,
da década de 50, que confirma a prerrogativa constitucional do Presidente da Câmara de iniciar ou não o pro‑
cesso de afastamento de Presidente da República.
A nosso ver, é óbvio que há um reconhecimento institucional de que o Plenário da Câmara dos Depu‑
tados, assim como o Pleno do Supremo Tribunal Federal e o Pleno do Superior Tribunal de Justiça, todos eles
têm prerrogativas legais mais importantes do que a do Presidente de cada instituição. Mas há um claro movi‑
mento por parte do Governo, numa demonstração objetiva e clara de que não confia na sua base parlamentar,
ao fazer opção por buscar um caminho que entregue à Presidência da Casa o poder de definir sobre abertura
ou não do procedimento de afastamento da Presidente Dilma Rousseff.
Em uma dessas decisões, o Supremo suspende as questões de ordem que trazem dispositivos que acei‑
tam o aditamento de peças. Daí porque, pela devida segurança jurídica, todos os argumentos aqui trazidos que
possam levar ao afastamento da Presidente, incluído o das ilegalidades do ponto de vista da gestão fiscal que o
Ministério Público do Tribunal de Contas apurou no ano de 2015 e que confirmou uma decisão unânime do Tri‑
bunal de Contas, de 2014, devem ser preservados, já que o Governo demonstrou que seu campo de luta não é o
político, no plenário, porque demonstra que perdeu a confiança na sua base. E é assim, tentando arguir suspeição
de Ministro do Tribunal de Contas; e é assim, indo ao Supremo Tribunal Federal, por duas oportunidades, contra
Ministro do Tribunal de Contas; e é assim, indo ao Supremo Tribunal Federal e dizendo: “Nós não confiamos no Plenário. Nós queremos que Eduardo Cunha decida sobre a abertura de afastamento ou não da Presidente Dilma Rousseff.”
Para evitar novas inserções nesse sentido, aqueles que participam de um movimento acreditando que há
elementos suficientes para a sociedade brasileira, para a Câmara dos Deputados discutir o afastamento da Presi‑
dente Dilma Rousseff, vamos protocolar um pedido coeso, novo, fruto de todos os aditamentos, que vai ser assina‑
do pelo Dr. Hélio Bicudo, pelo Dr. Reale e pela Dra. Janaina. Vai ser um documento numa única peça, que vai evitar
mais um movimento por parte do Palácio, que legitimamente procurou as instituições que podem ser ouvidas.
A minha fala não discute a legitimidade de procurar a Corte Suprema, mas sim deixa claro para o Brasil: Dilma
não acredita nos seus Deputados; Dilma fez a opção de que o Presidente Eduardo Cunha tenha a última palavra.
Obviamente, esperamos que o Presidente Eduardo Cunha recorra dessa decisão e que os partidos possam ser ami‑
gos da causa, que tragam elementos que mostrem ao Supremo que, se o Presidente tem a prerrogativa de decidir
ou não, o Plenário tem prerrogativas constitucionais ainda maiores do que o presidente de qualquer instituição.
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Dilma Rousseff fez uma opção clara: não confia nos senhores ou nas
senhoras que teriam o poder de decidir e optou pelo Presidente Eduardo Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Jandira Feghali, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Presidente, demais co‑
legas, eu entendo a chateação do Líder da Minoria e da Oposição. É esperada, até porque a estruturação e o
cronograma do golpe estavam dados. De repente algo aconteceu. O que foi? Não foi a negação da política,
muito menos uma ação do Governo, foi uma ação de Parlamentares desta Casa que assinaram mandado de
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segurança e reclamação ao Supremo Tribunal Federal arguindo a constitucionalidade do rito decidido pelo
Presidente da Câmara, a partir de questão de ordem levantada pela Oposição.
Ora, isso é absolutamente legítimo. A questão política não pode abstrair a constitucionalidade do pro‑
cesso. Nós não estamos aqui discutindo uma barraca na esquina ou uma questão menor da política brasileira,
estamos discutindo o mandato presidencial de uma Presidente eleita nas urnas, legitimamente, democratica‑
mente. Nós não vamos aqui admitir que um processo feito ao arrepio da Constituição e da lei possa prevalecer
na análise do processo que o Parlamento vai decidir.
Portanto, entrar no Supremo Tribunal Federal significa guardar a Constituição, respeitar a Constituição e
impedir que manobras de golpe institucional possam prevalecer. E tem mais, aqui várias violações regimentais
foram feitas – várias violações regimentais foram feitas! –, e foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal,
para além do recurso que aqui fizemos, que, ao invés de ser acatado como recurso pelo Presidente Eduardo
Cunha, foi acatado como questão de ordem e enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, aqui não
tivemos nem a chance de ter o efeito suspensivo, nem a chance de este Plenário optar pela rejeição desse rito.
Portanto, o que nós fizemos aqui foi sim manter o embate político, porque é muito contraditório ver um
Parlamento que tem um monte de investigados se embandeirando da ética para derrubar uma Presidente ho‑
nesta. Isso não é aceitável em lugar nenhum, muito menos por nós.
Então, neste momento temos o orgulho de assinar um dos mandados de segurança – o Deputado Ru‑
bens Pereira Júnior, da nossa bancada –, como também o Deputado Wadih Damous, o outro mandado, e o
Deputado Paulo Teixeira, a reclamação, numa decisão conjunta de como agir diante de um processo golpista,
de um rito inconstitucional e ilegal, para atingir um Governo eleito e que apoiamos.
Assim, não adianta espernear. Está tudo suspenso. Não há rito de impeachment. Não há possibilidade
de fazê-lo. Há uma suspensão real desse rito que a Oposição tentou impor à Casa com o auxílio do Deputado
Eduardo Cunha. Neste momento, temos a possibilidade e a alegria de ver o Supremo Tribunal Federal reafirmar
a constitucionalidade do processo democrático brasileiro.
Portanto, não adianta espernear. É assim que foi decidido. Se formos discutir o conteúdo que levou ao pe‑
dido de impeachment, esse, então, é muito mais frágil, porque não houve pedalada fiscal. Não houve. O que o Go‑
verno fez foi garantir os programas sociais, o que o Governo fez foi enviar para esta Casa uma mudança de meta
de superávit, que nós aprovamos. Não há nenhum crime de responsabilidade em 2014, muito menos em 2015.
Eu sei que V.Exas. optam pelos bancos...
(Desligamento automático do microfone.)
A SRA. JANDIRA FEGHALI – E nós optamos pela manutenção dos programas sociais que beneficiam
o povo brasileiro. Não há aqui nenhuma fuga do debate político nem uma desconfiança da base parlamen‑
tar, que cada vez mais se consolida neste momento. O que nós queremos aqui é ter um embate político sim,
qualificado, e não desqualificado, na base da intolerância e da agressão. Nós queremos que seja preservada
a constitucionalidade, até porque não há razão política ou técnica para o impeachment. Muito menos um rito
golpista pode ser mantido no Parlamento brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi, para falar rapidamente.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o art. 2º da Constituição Federal é muito claro:
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”
Essas três liminares dadas hoje são uma interferência no Poder Legislativo. Esse assunto é nosso, exclu‑
sivamente nosso!
O que a Presidência fez foi encaminhar um rito. E o rito foi estabelecido através de uma questão de ordem.
Às vezes fico em dúvida, talvez o espírito bolivariano esteja iluminando alguns Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Diz a Ministra Rosa Weber que o Presidente tem que respeitar e não pode aplicar tudo que
inovou em relação à questão de ordem. Não! Não inovou de forma nenhuma! S.Exa. repetiu o que o Supremo
definiu na questão do Collor: a Câmara autoriza, o Senado abre inquérito e julga.
Então, não inovou, porque foi de acordo com o que o Supremo decidiu. E também colocou tudo o que
embasava a decisão dos Presidentes da Casa, em relação à tentativa de impeachment de Itamar e Fernando
Henrique Cardoso, quando foram atacados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Peço que conclua, Deputado.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI – Já concluo, Sr. Presidente. Ele não inovou. Ele cumpriu religiosamente o art.
2º da Constituição e o Regimento.
Então, Srs. Ministros que deram a liminar, não incorporem o princípio bolivariano, que está acabando
com a Venezuela!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Item 2.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 680, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 680, de 2015, que institui o Programa de
Proteção ao Emprego e dá outras providências; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa; e pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação desta e pela aprovação, total ou parcial, das Emendas de nºs 1, 5, 25, 28, 36, 37, 53, 55,
67, 68, 75 a 77, 82, 92, 103, 115, 132, 152, 155 a 157, 160, 163, 171 e 175, na forma do Projeto
de Lei de Conversão nº 18, de 2015, apresentado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a 4; 6 a
11; 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29 a 35; 38, 41, 42, 54; 56 a 60; 62 a 66; 69 a 74; 78 a 81; 83 a 85; 89 a
91; 93 a 96; 98 a 100; 106, 107; 110 a 114; 117, 118, 120, 122 a 124, 127, 131; 134 a 138; 143 a
151; 153, 154, 158, 159, 161, 162; 164 a 170; 172 e 173, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2015, apresentado. As Emendas de nºs 12; 14 a 19; 22, 23, 39, 40; 43 a 52; 61, 86
a 88, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 126; 128 a 130; 133, 139 a 142 e 174
foram inadmitidas pelo Presidente da CMMPV nº 680/15, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/02-CN. (Relator: Deputado Daniel Vilela e Relator Revisor: Senador Paulo Rocha).
PRAZO NA CÂMARA: 03/08/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 21/08/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 04/09/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 03/11/2015
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconsti‑
tucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há sobre a mesa requerimento de retirada de pauta. Antes, sub‑
meto à votação requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta:
“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, XII, combinado com o artigo 186, inciso II, todos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que o requerimento de retirada de pauta da MP 680,
de 2015, seja pelo processo nominal de votação.”.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015. – Chico Alencar, Líder do PSOL
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor do requerimento de votação nominal, concedo
a palavra ao Deputado Edmilson Rodrigues.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho em mãos um
documento assinado por Levi Fernandes Pinto, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co‑
mércio – CNTC. E muitas outras entidades sindicais do Brasil inteiro seguem o mesmo rumo da Confederação.
A tese defendida pelo PSOL é a de que esta medida provisória viola direitos. Ela tenta construir aqui uma
espécie de “psicosfera” e consolidar como verdade a mentira de que a única saída para a crise que o País enfren‑
ta é massacrar os trabalhadores, é tirar direito dos pescadores, das viúvas que vão ganhar pensão de 1 salário
mínimo – ou menos, com os descontos –, do desempregado que já vive a humilhação do desemprego e passa
a ter barreiras para exercer o direito ao seguro-desemprego, para economizar 4 ou 5 bilhões. É uma violência
e uma hipocrisia sustentar que essas medidas são a solução para a crise.
Temos que dar um basta a essa violência e acabar com o cinismo de alguém que fala em impeachment,
mas que, quando se trata de favorecer banqueiros e o grande capital, aplaude o Governo ou faz a crítica no
microfone e vota a favor dessas reformas, desse ajuste fiscal inescrupuloso. Não dá para aceitar!
Retirar de pauta essa medida provisória é fundamental. A medida, inicialmente, já era uma violência, já
era sinônimo de violação. Ora, como se pode propor redução de salário num país onde o salário mínimo já é
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tão aviltado e não alcança 800 reais, quando o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco‑
nômicos – DIEESE já calcula em cerca de 2.600 reais o salário real, baseado na Constituição Federal?
Aí, vem um relatório que violenta ainda mais direitos, em que se sobrepõem às leis e à Consolidação das
Leis do Trabalho meros acordos coletivos de trabalho.
Como aceitar que em uma assembleia, com cinco ou dez pessoas aviltadas pelo medo do desemprego,
principalmente sindicatos pelegos burocratizados, depois de 15 minutos, 30 minutos...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Peço que conclua, Deputado.
O SR. EDMILSON RODRIGUES – ...conforme o estatuto, essas dez ou quinze pessoas decidam em nome
de uma categoria de milhares e milhares de trabalhadores?
Uma decisão que aceite a redução de trabalho vai se sobrepor à Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, que será destruída, caso esta Casa, que se diz representante do povo, negue, mais uma vez, a dignidade
ao povo e ao trabalhador brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Requerimento de votação nominal de requerimento de retirada de pauta.
Como vota o Bloco do PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PMDB?
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB?
O SR. ROCHA (PSDB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco do PRB? (Pausa.)
Como vota o PR? (Pausa.)
O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
Como vota o PSD? (Pausa.)
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT?
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PROS?
O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PROS vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O PPS orienta o voto “não”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, embora
perceba que há uma certa amnesia neste Plenário, inclusive de partidos que assinaram nota pedindo o afasta‑
mento do Presidente e hoje silenciam totalmente quanto a isso – é espantoso, patético –, entende que não é
possível esquecer a conquista importante da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Como destacou o Deputado Edmilson Rodrigues, a CLT é frontalmente agredida nesta medida provisória, sob
a capa que o Governo Dilma traz de Programa de Proteção ao Emprego – PPE. Na verdade, é muito mais um pro‑
grama de proteção aos empresários, ao se permitir, por exemplo, numa quadra de inflação e de aprofundamento
da desigualdade, uma redução de até 30% dos salários. Portanto, é algo que esta Câmara nem deveria ter aceitado.
O nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PCdoB, “não”.
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PV, “não”.
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Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora a Mino‑
ria entenda que esse projeto é uma gota d’água num oceano de desempregos, nós estamos alcançando mais
de 1 milhão de desempregados pelo Governo Federal, pelo Governo Dilma. E, como vimos na imprensa ainda
hoje, esse programa caminha a passos lentos. Ele caminha, na verdade, na contramão da velocidade da crise.
Além do equívoco de uma das suas emendas que foi acatada, que é a de aceitar a proposta negocial
acima da proposta legal e também o uso indevido dos recursos do FGTS, ainda assim, Sr. Presidente, a nossa
posição é clara no sentido de votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O PPS orienta o voto “não”
a este requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Rede vota “sim”, a favor
da retirada de pauta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não é retirada, é votação nominal.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Perdão. Votação nominal do requerimento de retirada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. Presi‑
dente. Esta medida provisória é essencial como proteção ao emprego.
O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidariedade vota “não”.
O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB também vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o requerimento de votação nominal do requerimen‑
to de retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encon‑
tram; os contrários se manifestem. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Requerimento de retirada de pauta:
“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 83, parágrafo único, II, “c”, combinado com o artigo
117, caput, VI, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Retirada de Pauta da presente
Ordem do Dia da Medida Provisória nº 680, de 2015.”
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015. – Chico Alencar, Líder do PSOL
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para encaminhar a favor, com a palavra o Deputado Ivan Valente. (Pausa.)
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. co‑
nhece a sinalização das Comissões do Senado Federal? Na frente da porta de entrada das Comissões tem uma
sinalização eletrônica que facilita a vida das pessoas, Deputados, em cada sala, em cada atividade.
São dois painéis eletrônicos grandes. Sugiro a V.Exa. e à Mesa...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O Deputado Beto Mansur já deve estar estudando isso.
Com a palavra o Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito
grave o que trata esta Medida Provisória nº 680.
Eu acho que a maioria do Plenário não está atentando para o fato de que nós estamos revogando a
Consolidação das Leis do Trabalho, porque o PLV estabelece, no art. 11, que a convenção ou o acordo coletivo
prevalece sobre o disposto em lei, a não ser que seja a Constituição Federal ou os acordos da OIT.
É óbvio que nós não podemos revogar a CLT assim. É óbvio que acatar que os trabalhadores possam ter os
salários reduzidos em 30%, por 2 anos, é pagar a crise com o esforço dos trabalhadores. E aqui, também, metade
disso vai ser paga pelo Governo. As empresas não pagam nada. As empresas só ganham. Eu quero provar isso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem acompanhou e acompanha a crise diz: “Os trabalhadores estão fragilizados. Nós faremos tudo para preservar os empregos”. É verdade, o trabalhador está fragilizado. Então,
em uma assembleia pequena, ele é capaz de decidir pela minoria e dizer: “Nós acatamos, é melhor não ficar
desempregado. Então, nós acatamos a redução de salário”.
Mas eu quero lembrar o exemplo da indústria automobilística do nosso País. Durante mais de 10 anos,
foram recordes atrás de recordes na produção de automóveis, inclusive com isenção fiscal do IPI. Milhões e
milhões de carros vendidos foram vendidos a um preço lá em cima. Não houve grandes aumentos salariais,
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mas eles ganharam muito. No dia em que a crise veio, no dia seguinte, o que houve? Desemprego. E é o que
está acontecendo em São José dos Campos, no ABC, em qualquer lugar onde está produção automobilística.
Então, na verdade, aqui nós estamos falando, Sr. Presidente, em revogar uma lei que garante direitos dos
trabalhadores. Eu estou me referindo, inclusive, ao absurdo de empresas que violam direitos da regularidade
fiscal, previdenciária e do FGTS também poderem participar desse processo.
É óbvio que o Partido Socialismo e Liberdade não pode aceitar que sejam revogados direitos dos traba‑
lhadores. Os patrões é que devem pagar pela crise, porque são os que têm acúmulo, têm recursos. E o Governo
devia pegar esse dinheiro e investir em educação e saúde.
Pela retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Orientação de bancada para a retirada de pauta.
Como vota o Bloco PP?
O SR. EDUARDO DA FONTE (Bloco/PP-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PMDB?
O SR. SERGIO SOUZA (Bloco/PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSDB?
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o Bloco PRB?
O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB vota“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PR?
O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSD?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o Solidariedade?
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (SD-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Solidariedade vota
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PROS?
O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – PDT “não”.
Como vota o PCdoB?
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PPS?
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL entende que o Estado
não é o provedor do bem comum. Aliás, o bem comum também não é muito querido por parte dos que exer‑
cem funções públicas. O Estado não é o provedor universal. Esta medida provisória do Governo Dilma Rousseff,
originária do Partido dos Trabalhadores, é contra os trabalhadores sob a capa falsa – e capa falsa é o que mais
existe por aí e por aqui – de defender o emprego.
Na verdade, na crise, o Governo defende os empresários e se onera em favor deles, como nas épocas de
bonança. Vimos aqui, nas desonerações empresariais, que o Governo cansou de favorecer grandes corpora‑
ções empresariais.
Portanto, esta medida provisória segue nessa linha e não atende aos interesses...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota a Rede?
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vemos
com enorme preocupação os arts. 11 e 12 do projeto de lei de conversão. Na prática, esses artigos estabelecem
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que o negociado prevalece sobre o disposto em lei. Essa é uma ameaça gravíssima ao direito dos mais pobres,
dos trabalhadores do Brasil.
Por essa razão, nós vamos apoiar o requerimento de retirada de pauta. Evidentemente que queremos
apoiar toda iniciativa que leve à proteção do emprego, mas entendemos que os arts. 11 e 12 colocam em risco
décadas de conquistas de trabalhadores na Consolidação das Leis do Trabalho.
Em razão dessa preocupação com os arts. 11 e 12, nós apoiamos a retirada de pauta. Esperamos que, se
ela não for vitoriosa, que esses artigos sejam retirados em um dos destaques já apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSOL vota “sim”, não é?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O PSOL vota “sim”.
Como vota a Minoria?
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por dever de ofício,
a Minoria tem que indicar o voto “não”. Mas eu me agrego a essa preocupação com os arts. 11 e 12. Acredito que
eles podem prejudicar as relações trabalhistas, os trabalhadores. Mas, por dever de ofício, encaminho o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como vota o PSB?
A SRA. MARIA HELENA (PSB-RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – “Não”.
Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo encaminha o voto
“não”. Se o argumento da Rede, Deputado Alessandro Molon, é com relação àquele artigo que trata do nego‑
ciado se sobrepor à lei, isso está retirado. Não pode ser retirado, mas o Relator, no seu relatório, até já fez um
destaque para nós derrotarmos. Portanto, isso já está resolvido. Se esse é o argumento, eu sugiro que todos
votem por unanimidade uma matéria essencial de proteção ao emprego, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o requerimento de retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os que forem favoráveis permaneçam como se acham; os con‑
trários manifestem-se. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à discussão da matéria.
Como Líder, V.Exa. vai falar agora, Deputado José Guimarães? (Pausa.) Depois.
Mas há três Líderes aqui. Deputada Dâmina Pereira, vai falar agora? (Pausa.) Não está aqui.
Deputado Arthur Oliveira Maia, vai falar agora? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Como Líder, tem a palavra o Deputado Arthur Oliveira Maia.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (SD-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, fomos surpreendidos, no final de semana, com a notícia de que o Governo, através de alguns De‑
putados aqui da Casa, estaria ingressando com ação no Supremo Tribunal Federal com o propósito de impedir
a aplicação do rito do impeachment determinado pela Presidência da Casa, em virtude da questão de ordem
suscitada pelo Deputado Mendonça Filho.
O mais curioso de todo esse processo é que o PT, o Governo vai ao Supremo para pedir que a decisão
– se abre ou se não abre o processo de impeachment – não seja feita pelo Plenário desta Casa, que seja feita
através de uma decisão monocrática do Presidente Eduardo Cunha, sem que haja a possibilidade de um De‑
putado recorrer ao Plenário.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se lê na imprensa é a permanente acusação de que a
Presidência da Casa anda perseguindo o Governo, fazendo pautas-bombas, tratando as matérias nesta Casa
de forma a se colocar contra o Governo. E mesmo assim, entre esse Presidente, que o Governo acusa de não
ser um parceiro, e o Plenário, que aqui o Governo constituiu, diga-se de passagem, muito recentemente, por
meio de uma reforma ministerial absolutamente casuística, absolutamente voltada para interesses pessoais,
sem se preocupar com o Brasil, mas apenas com a composição de uma base... Mesmo assim o Governo não
confia nessa base para que a decisão de haver ou não aqui o processo de impeachment seja discutida. Eu fico
pensando sobre o que está acontecendo com a base do Governo – uma base com vários partidos. Todos eles
foram contemplados – alguns foram contempladíssimos – na reforma ministerial. E mesmo assim o Governo
não consegue ter maioria simples. Não estamos falando em voto qualificado, mas em maioria simples. O Go‑
verno não tem confiança para submeter a abertura do processo de impeachment ao Plenário da Casa.
Eu compreendo que existem aí duas questões. Uma, de fato, é essa falta de confiança dos Deputados go‑
vernistas no Governo, e vice-versa. De outro lado, Sr. Presidente, não há dúvida de que também pesa considera‑
velmente contra o Governo da Presidente Dilma a incapacidade de, até agora, apresentar uma confrontação de
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argumentos contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que, de maneira clara, objetiva e pela unanimidade
dos seus membros, disse que aconteceram as pedaladas fiscais e, consequentemente, o crime de responsabilidade.
Da mesma forma, neste momento, o mesmo Tribunal já aponta também para a prática de pedaladas fis‑
cais no ano de 2015, derrubando, pondo por terra, de maneira definitiva, a tese que muitos aqui defendem de
que a pedalada no mandato passado não pode ser motivo para cassação no atual mandato.
O fato, Sr. Presidente, é que nós, Deputados da Oposição, apoiamos a iniciativa do Dr. Hélio Bicudo, do
jurista Miguel Reale Júnior e da Dra. Jandira de novo pedido de impeachment. Na verdade, ele é uma conso‑
lidação do pedido inicial, com os aditivos que foram feitos, para que não haja nenhuma oposição ao que foi
decidido no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que V.Exa. defira esse pedido para a abertura imediata do
processo de impeachment, uma vez que o argumento de que não havia pedaladas fiscais neste mandato já
está derrubado. Portanto, a Casa precisa, de maneira decisiva, dizer se a Presidente Dilma, havendo cometido
crime de responsabilidade, merece ou não permanecer no exercício do cargo.
Esta é a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra à Deputada Dâmina Pereira.
A SRA. DÂMINA PEREIRA (Bloco/PMN-MG. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje a minha cidade natal, Lavras, conhecida como Terra dos Ipês e das Escolas, devido à
qualidade das suas instituições educacionais, está completando 184 anos de existência. Tenho grande orgulho
de minha cidade, sobretudo do povo lavrense, um povo ordeiro, acolhedor, trabalhador, que vem colocando
a cidade em uma posição de destaque em toda a região.
Quero aproveitar a oportunidade para saudar meus conterrâneos e, mais uma vez, agradecer a expres‑
siva votação que obtive nas últimas eleições, na qual conquistei uma cadeira nesta Casa.
Aqui, quero dar parabéns a todos os lavrenses e à minha querida cidade de Lavras.
Sr. Presidente, solicito que dê como lido o meu pronunciamento e que ele seja divulgado por todos os
veículos de comunicação desta Casa.
Obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 13 de outubro, o Município mineiro de Lavras, minha cidade
natal, estará completando 184 anos de existência. Quero aproveitar a oportunidade para saudar meus con‑
terrâneos e agradecer a expressiva quantidade de votos que lá recebi nas últimas eleições, graças aos quais
conquistei uma cadeira nesta Casa.
Lavras atravessa período de grande prosperidade. O seu setor industrial está em franco desenvolvimento
devido a uma série de fatores, entre os quais se destacam a proximidade com São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte; a excelente infraestrutura de transportes e a elevada qualificação da mão de obra, pois o Município
é um importante polo educacional.
O seu primeiro distrito industrial, com mais de 500 mil metros quadrados de área, está completamente
ocupado, inclusive por diversas empresas multinacionais, como a gigante Cofap. O segundo, com infraestrutura
já instalada, está em pleno processo de ocupação, e a Prefeitura se prepara para implantar um terceiro distrito
industrial, às margens da Rodovia Fernão Dias, com área de 3 milhões de metros quadrados.
Uma iniciativa da Prefeitura que também merece nosso inteiro apoio é a parceria firmada com a Univer‑
sidade Federal de Lavras e o Governo de Minas Gerais para a instalação do Lavrastec, um parque científico e
tecnológico que também funcionará como incubadora de novas empresas.
Conhecido como Terra dos Ipês e das Escolas, o Município sempre se notabilizou pela qualidade de suas
instituições educacionais. Essa característica lhe valeu o epíteto, por Assis Chateubriand, de “uma das capitais
da inteligência do País”.
Esse é um título plenamente merecido. Hoje, além da Universidade Federal de Lavras, originada da antiga
Escola Superior Agrícola de Lavras (ESAL), o Município conta com outras oito instituições de ensino superior e nove
instituições de ensino técnico. A ESAL, que nasceu como Escola Agrícola de Lavras, é o mais antigo estabelecimento
do gênero em Minas Gerais e o terceiro do País. A primeira escola pública do Município data de 1792, e em 1893 La‑
vras foi escolhida para receber o prestigiado Colégio Internacional de Campinas, lá batizado de Instituto Gammon.
A cidade também se caracteriza pela intensa vida cultural. Lavras possui quatro corais e uma orquestra,
além de grande número de bandas e de conjuntos de vários gêneros musicais, de rock a pagode. Sua antiga
estação ferroviária foi transformada no Teatro Municipal João Pereira de Carvalho, onde durante o ano todo
acontecem apresentações de artes cênicas.
Além desses atrativos, o Município tem vários museus. Entre eles, destaca-se o Museu Sacro de Lavras,
localizado no interior da Igreja do Rosário, que reúne vasto acervo de obras sacras do século XVIII. Outros mu‑
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seus que merecem uma visita são o Museu de História Natural e o Museu Bi Moreira, onde se encontram vários
objetos que contam a história da cidade.
Quem gosta de fazer ecoturismo não fica decepcionado. Lavras faz parte do circuito turístico Vale Ver‑
de e Quedas D´Água, e nos seus arredores há grande quantidade de cachoeiras e cascatas, piscinas naturais,
trilhas para caminhadas e circuito de arvorismo. Na Serra do Campestre, ou da Bocaina, têm-se uma belíssima
visão da região, sendo possível inclusive avistar diversos Municípios vizinhos.
Sr. Presidente, nobres colegas, tenho muito orgulho da minha cidade, de sua riqueza, de seu elevado ín‑
dice de desenvolvimento humano, de sua tradição cultural e educacional. Tenho orgulho, sobretudo, do povo
lavrense, um povo acolhedor, ordeiro e trabalhador que, em silêncio, de modo muito mineiro, vem construindo
uma das mais prósperas cidades da região.
A toda a população da minha querida Lavras, meus parabéns e muito obrigada.
O Sr. Eduardo Cunha, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Tadeu Mudalen, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Concedo a palavra ao Deputado José Guimarães, para falar
como Líder.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla‑
mentares, na verdade, eu quero me dirigir a este Plenário como Líder do Governo, em primeiro lugar, para dizer
que as ações impetradas no Supremo não são de iniciativa do Governo. Elas são iniciativas de Deputados liga‑
dos à base, e o Supremo as acolheu. E, como eu declarei, quando o Supremo se pronuncia, e isso é uma regra,
as decisões do Supremo se cumprem. Esse é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Portanto, não
há nada para esse estresse da Oposição.
Alguns falam, muito estressados, que o Governo agiu para barrar. A disputa é no terreno da política, e é
assim que nós vamos enfrentar essa questão se eventualmente vier para o plenário – eu acredito que não virá.
Sr. Presidente, neste momento, quero me dirigir ao nosso País. Provavelmente, esta sessão está com uma
audiência muito boa.
Em primeiro lugar, quero dizer que a Oposição está com uma lanterna procurando alguma razão que
pelo menos possa justificar o tal pedido deles de impeachment contra a Presidenta Dilma. Não há razão, não
existe fundamento, não há fato determinado, e a Oposição fica perambulando, como se diz lá no Nordeste do
Brasil, tentando justificar para a opinião pública alguma tentativa de golpe aqui na Câmara dos Deputados.
Eu quero dialogar com o Brasil neste momento. Quanto às chamadas pedaladas que eles falam, é im‑
portante explicar isso para o nosso telespectador. O que foi isso? O que foi isso? O Governo atrasou o repasse
dos recursos aos bancos públicos para fazer uma coisa: pagar o Bolsa Família, pagar o Minha Casa, Minha Vida,
pagar o FIES, pagar o PRONATEC, programas que são fundamentais para a sociedade brasileira, e eles ficam
dizendo que isso foi pedalada.
É pedalada não atrasar o pagamento do Bolsa Família, como a Presidenta fez? Será que é crime atrasar
apenas um repasse, porque o ano fiscal é inteiro e o Orçamento é indivisível? Todo mundo sabe disso! Eles
criaram essa fantasia de que a Presidenta cometeu um crime.
Meus caros Deputados, se existe alguém que não cometeu crime neste País, esse alguém é a Presidenta
Dilma. Há muita gente aí perambulando atrás do impeachment mas que fica se escondendo porque já cometeu
crime ou, pelo menos, está em processo de denúncia. Esses são os que subscrevem o pedido de impeachment.
Nós vamos explicar para o Brasil o que são as pedaladas. O Governo atrasou de um mês para o outro o
repasse para os bancos públicos. Se o ano financeiro é de janeiro a dezembro, como é que você diz que isso é
pedalada? Aqueles que não têm argumento procuram justificar e tentar criminalizar o Governo, que não atra‑
sou o repasse dos programas sociais, do FIES, aqueles programas que são mantidos pelo Governo.
Em um momento de restrições econômicas, o Governo tem o ano inteiro para recompor o seu Orçamen‑
to; uma hora paga isso, outra hora paga aquilo. Isso é normal!
Aliás, Deputado Moroni Torgan, do meu Estado do Ceará, que Governos não fazem isso? Aliás, a Folha de
S.Paulo disse muito bem: FCH fez, os Governadores fizeram. Os Governadores estão com déficit orçamentário.
Imputar crime a alguém que não cometeu delito algum é discurso político e nada mais. Não há fundamento
jurídico, muito menos político, para esse pedido de impeachment.
Ainda bem que o nosso Governo não atrasou o repasse dos programas sociais. Eles querem, como qui‑
seram no passado, atrasar o Bolsa Família, dizer que esse programa não é importante, porque foi isto que o
nosso Governo fez: cumpriu a sua meta orçamentária durante o ano.
Essas tais pedaladas de que eles falam não são elementos que justifiquem um pedido de impeachment,
até porque este País precisa, e a nossa base está disposta a isso, é de estabilidade política. Quem quer crise é
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a Oposição, que não sabe conviver com o veredito das urnas, que a todo instante está querendo encontrar al‑
gum caminho tortuoso, que não é o caminho democrático, não é o caminho das urnas.
A Oposição precisa compreender que, se quer governar o Brasil, primeiro tem que ganhar a eleição e
não procurar esses caminhos, esses atalhos autoritários com que o Brasil e a democracia brasileira não podem
conviver, nem podem aceitar.
Nós temos uma democracia sólida, somos um País sólido, uma construção que fizemos por anos e anos.
Não é de uma hora para outra que vão criar uma situação de instabilidade, um ambiente para qualquer tenta‑
tiva de golpe aqui na Câmara dos Deputados.
É claro que nós vamos tratar de tudo isso, mas não é razoável a Oposição querer introduzir o debate das
chamadas pedaladas fiscais, feitas tantas vezes por eles, como justificativa para um pedido de impeachment
na Câmara dos Deputados.
O Governo confia na sua base; o Governo confia no senso democrático deste Plenário. Aqui há Deputa‑
dos e Deputadas que têm história, independentemente de concordar com o Governo. Aqui há Deputados e
Deputadas que têm compromisso com o esteio democrático que nós construímos nesses anos todos.
A democracia brasileira é sólida. Não é qualquer aventureiro que vai quebrar o Estado Democrático de
Direito. A democracia pressupõe o contraditório, a disputa política, mas o resultado das urnas é lei e precisa
ser assimilado por todos nós.
Nós já perdemos muitas eleições. O Lula perdeu três eleições seguidas. Nem por isso, quando o Governo FHC
estava no auge da sua impopularidade, nós entramos com algum pedido de impeachment. Isso não é razoável.
Nós temos que seguir avançando. A nossa agenda é a agenda do crescimento. Queremos votar medidas
para retomar o crescimento da economia brasileira.
Impopularidade é crime? Impopularidade é razão para se pedir impeachment? Isso não é razoável, Oposição!
Disputem com posições políticas, oferecendo alternativas ao País, não tentando fomentar um golpe aqui dentro!
Nós acreditamos, Sr. Presidente, que V.Exa., que é do PMDB, saberá conduzir esse processo, para não deixar
que essas artimanhas da Oposição prevaleçam sobre aquilo que é exatamente a âncora da democracia brasileira.
O Parlamento brasileiro está sendo regido pelas regras democráticas, pela soberania popular e, principalmen‑
te, por aquele pressuposto da nossa Constituição Federal: “Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido.”
A Presidenta Dilma é uma mulher honrada. S.Exa. dirige o Brasil, tem legado e tem história. E é com ela
que nós vamos retomar o crescimento da economia brasileira!
Muito obrigado.
O Sr. Jorge Tadeu Mudalen, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Cunha, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Sibá Machado, V.Exa. quer falar agora?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. disse que, às
20 horas, nós teremos uma solenidade no Auditório Nereu Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso.
O SR. SIBÁ MACHADO – Eu quero saber se V.Exa. vai encerrar a sessão às 20 horas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu gostaria de avançar um pouquinho na medida provisória. Eu
prometi que ia encerrar a sessão às 20 horas. A ideia é essa. Eu só queria dar uma avançada.
O SR. SIBÁ MACHADO – E aí nós temos a Medida Provisória nº 680. Podemos votar, pelo menos, o texto
principal da medida?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Podemos votar o texto principal, sem encerrar a discussão.
O SR. SIBÁ MACHADO – Então, eu deixo para falar depois, se der tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está bem.
Discussão da matéria.
Para falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa‑
dos, infelizmente, eu tenho que expressar a minha posição, que contraria uma análise quase consensual aqui
entre partidos da Oposição – conservadora, neoliberal, ou de direita, se quisermos classificá-la inspirados na
Revolução Francesa – e o Governo.
Hoje, no jornal Folha de S.Paulo, Bernardo Mello Franco escreveu: “A nota em que a oposição defende o
afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio ‘Me engana que eu gosto’ de 2015”.
Ficou patente que os partidos, para cumprirem um rito e não se queimarem com a população, deram
entrevista dizendo que o Presidente tinha direito de defesa, mas era preciso avaliar a renúncia. Logo depois,
reúnem-se para definir uma estratégia para o impeachment. Essa mesma Oposição, que diz querer o impeachment da Dilma, apoia as medidas de arrocho fiscal. Não há uma única saída!
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Entristece-me, como professor, ver os contracheques da minha categoria e ver o Governo cortando mais
de 10 bilhões do orçamento da educação. O orçamento da saúde também passa por dificuldades num país
que tem manchetes diuturnas de pessoas humildes morrendo e gritando de dor por falta de medicamentos,
de tratamento radioterápico ou de um leito no hospital.
Enquanto isso, os bancos festejam lucros líquidos de 70 a 80 bilhões ao ano. Já se pagaram 600 bilhões
em juros e amortização da dívida externa. A Súmula 121 do TCU nunca é cumprida, mas aqui se fala em peda‑
ladas fiscais, um problema contábil que tem que ser resolvido, mas, a rigor, não foi embolsado 1 centavo pela
administração pública. No entanto, os banqueiros recebem juros sobre juros, e o mesmo Governo não é criti‑
cado por isso. Sabem por quê? Porque aqui há quase um consenso.
Felizmente, há exceções, e o PSOL se enquadra nas exceções. O que tem que estar acima de qualquer
coisa é o interesse do Brasil, a soberania nacional, e não há soberania sem povo.
Quando falo em povo, eu me refiro principalmente aos que vivem do trabalho e não dos que vivem da
exploração da miséria dos trabalhadores.
Dizem que houve um acordo. O PSOL não tinha informação do acordo que aqui está sendo dito. Se forem re‑
tirados os arts. 11 e 12, torna-se menos perniciosa a medida, mas ainda assim é uma medida provisória que, ao invés
de atacar o interesse dos grandes bancos, das grandes fortunas, tira 30% do salário do trabalhador. É inadmissível!
O art. 11 vai realmente destruir a Consolidação das Leis do Trabalho. É inadmissível isso!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o orador favorável, o Deputado Daniel Vilela.
O SR. DANIEL VILELA (Bloco/PMDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
como Relator desta medida provisória, gostaria aqui de fazer uma breve explanação a fim de sanar dúvidas
levantadas por alguns oradores que me antecederam.
Quero falar primeiro da iniciativa do Governo de criar o Programa de Proteção ao Emprego. Esse é um
instrumento moderno como política de manutenção de empregos, já testado e aprovado em diversos países,
especialmente no continente europeu.
O grande destaque desse programa, talvez o grande case, que, aliás, foi o que o originou e fez com que
uma comitiva brasileira pudesse conhecer esse programa, foi na Alemanha, no ano de 2009, após a crise de
2008. Ele foi responsável, naquele país, pela manutenção de mais de meio milhão de empregos num momento
muito similar ao que o vive hoje o Brasil, de retração econômica.
Quero aqui, inicialmente, enaltecer a iniciativa do Governo Federal de enviar a esta Casa um instrumento
moderno, eficaz, que já está garantindo a manutenção de muitos empregos no nosso País.
Nós recebemos 175 emendas. Colocamos no nosso relatório, absorvemos no nosso relatório vinte e
poucas emendas que entendemos estar justificadas e ser importantes para o aperfeiçoamento dessa matéria.
Gostaria aqui também de mencionar uma dúvida, que sempre permeou esse debate, sobre a possibili‑
dade de todos os setores aderirem ao Programa de Proteção ao Emprego. Nós colocamos, de forma expressa
no texto, essa possibilidade.
Até pelas diversas manifestações da equipe econômica do Governo de que este momento de retração
econômica se estenderá ainda por algum tempo, nós entendemos necessária também a extensão do Progra‑
ma de Proteção ao Emprego até o final de 2017. Consequentemente, estendemos o prazo de adesão, que se
daria agora no dia 31 de dezembro de 2015, para 31 de dezembro de 2016.
Tivemos também, Presidente, um pedido no sentido de haver uma segurança jurídica maior nesse texto,
com a incorporação ao texto legal dos critérios objetivos para adesão ao Programa de Proteção ao Emprego.
Ou seja, não é somente uma comissão formada pelo Governo que irá definir quais empresas atendem a esses
critérios e poderão aderir ao programa. Portanto, Presidente, após esse aperfeiçoamento do texto, indepen‑
dentemente do setor econômico, todas as empresas que atendam a critérios objetivos e demonstrem a difi‑
culdade econômica e financeira, poderão aderir ao Programa de Proteção ao Emprego.
Também gostaria de dizer que nós apresentamos, por sugestão do Ministério da Micro e Pequena Empre‑
sa, a possibilidade de adesão de micro e pequenas empresas, porque, com o acordo coletivo, que é a essência
desse programa, há uma grande dificuldade para que as pequenas empresas, que têm poucos funcionários, pro‑
movam esse acordo. Agora, nós criamos um instrumento em que o sindicato dos profissionais daquela empresa
pode estabelecer um acordo e uma adesão das micro e pequenas empresas, que poderão aderir ao sindicato.
Sr. Presidente, para finalizar, eu queria dizer que muito foi dito aqui sobre os arts. 11 e 12, que estabe‑
lecem que o acordo coletivo tem prevalência sobre a legislação. No nosso texto inicial, incluímos a teoria do
conglobamento, em que o acordo coletivo que fosse mais benéfico ao trabalhador teria prevalência ao legis‑
lado. Foi suprimido isso na Comissão, e veio para cá com bastante divergência.
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Através de um acordo com a grande maioria dos partidos, eu orientarei, no momento do destaque, a
supressão dos arts. 11 e 12, mantendo apenas o Programa de Proteção ao Emprego na Medida Provisória nº
680. Então, Sr. Presidente, para concluir, eu gostaria apenas de fazer este comunicado sobre o acordo partidário.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR CAMILO – Um minuto para aproveitar o Relator, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas eu tenho que chamar aqui, porque nós temos de acabar às 20 horas.
O SR. ADEMIR CAMILO – Trinta segundos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas é que eu tenho que acabar às 20 horas.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vai encerrar a discussão agora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – É, mas há oradores. Se eles não concordarem...
Tem a palavra o Deputado Ivan Valente, para falar contra.
O SR. MORONI TORGAN – Se não abrirem mão, não vai dar tempo de votar hoje, não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não posso desrespeitar as inscrições.
O SR. MORONI TORGAN – Há mais quantas inscrições, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vai haver requerimento de encerramento, com certeza, mas ain‑
da tem que ser três e três.
O SR. MORONI TORGAN – Mas faltam 20 minutos, não dá mais tempo.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu ouvi
o Relator agora tratando muito de micro e pequena empresa, inclusive pode-se fazer consórcios de micro e
pequenas empresas para reduzir salários em 30% em até 2 anos, mas o grande beneficiário aqui são as grandes
empresas, e isso não é dito claramente. Segundo, é preciso dizer que não há nenhuma garantia de que as con‑
venções e os acordos coletivos prevalecerão sobre o disposto na lei. Estão, Vicentinho, acima da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT. Ou seja, é a matança da CLT.
Eu não me conformo que sindicalistas aqui, lutadores sociais, apoiem um negócio desses. Nós não po‑
demos acatar uma coisa como esta daqui: redução de salário.
E mais: o Governo vai participar, sim. O Governo vai ter prejuízos. O Governo pode colaborar com até
metade dos 30% da redução do salário e ressarcir parte das perdas dos trabalhadores, limitadas a 65% do valor
máximo da parcela do seguro-desemprego, de 900 reais. Tudo isso aqui está no texto.
Nós não podemos aceitar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que, na época da bonança, as empresas
ganhem quanto quiserem – aqui temos uma das maiores taxas de lucro do planeta – mas, na época da crise, o
primeiro a pagar é o trabalhador, com a retirada dos empregos, sob a ameaça do desemprego. Agora, o traba‑
lhador fragilizado vai aceitar, mas não é o patrão que paga a conta; é o próprio trabalhador e o Estado.
Onde deveria estar sendo aplicado esse dinheiro? Na formação dos trabalhadores, na educação, na saú‑
de. Então, é evidente que este projeto é nocivo à causa dos trabalhadores. Este projeto não visa a proteção do
emprego, mas a proteção dos patrões, da classe patronal.
Não é verdade também que isso reduza o desemprego. Pelo contrário, é preciso dar soluções para o
desemprego, que estão na política econômica, que é elevada, concentra renda, terra, riqueza e poder, e mais:
que tem a maior taxa de juros do planeta e impede os investimentos. Isso é que precisa mudar no nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, nós não podemos aceitar que um projeto como este, que muda um conjunto
de leis, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, seja mudado através de uma medida provisória. Isso é
uma violação dos direitos dos trabalhadores, com a que o PSOL não pode concordar em hipótese nenhuma.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, eu
quero dar parabéns ao Deputado Daniel Vilela pelo relatório, pelo trabalho e, sobretudo, pelo acordo que esta‑
mos construindo para tirar essas emendas que, de fato, prejudicam toda a classe trabalhadora, fora a emenda
sobre a qual eu quero falar daqui a pouco.
Eu não quero falar baseado num princípio ou na minha vontade. A minha vontade é que não houves‑
se nem desemprego. A minha vontade é que não se discutisse essa situação. Eu vou falar baseado na minha
experiência de vida – e, graças a Deus, eu me mantenho ligado aos trabalhadores dentro da fábrica, no pé da
máquina, junto aos trabalhadores em greve e em assembleia.
A Mercedes-Benz, recentemente, mandou embora 2 mil pais de família. Os trabalhadores fizeram greve,
fizeram passeata, acamparam na frente da fábrica; houve uma grande solidariedade, mas havia lá 2 mil pais
de família demitidos.
Diante de uma greve que demorou um bom período, com passeatas e tudo, os trabalhadores conquis‑
taram o direito à negociação. E essa negociação – eu estava lá, de madrugada, com os trabalhadores – o sin‑
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dicato conduziu de maneira decente e respeitosa, e apresentou a proposta do PPE, que não é uma proposta
obrigatória. Se o sindicato não quiser, não faça o acordo, mas não se pode proibir que quem queira assim o faça.
A frente da empresa estava lotada de gente emocionada; pais de família e familiares estavam presentes.
Fizeram uma votação. Naquela votação, tiveram 15 minutos para conversar entre eles. Ali, por unanimidade,
Sr. Presidente, decidiram aceitar a proposta. Readmitiu-se 2 mil pais de famílias, que voltaram ao trabalho, vol‑
taram felizes pelo resultado da luta concreta. Assim aconteceu na Volkswagen, assim aconteceu na Ford, que
também fez greve, e assim pode acontecer em qualquer lugar.
Esta é uma lei para enfrentar a crise. É o momento em que nós deveremos refletir sobre o que é melhor;
se é a demissão, como um passo final. Quem representa trabalhador não pode cometer a irresponsabilidade
de deixar os trabalhadores jogados às traças e demitidos.
Não podemos concordar, Sr. Presidente, nobres Deputados, que este projeto tenha esta cláusula conti‑
da nos arts. 11 e 12. Aliás, na Comissão Especial, já tinha apresentado um requerimento. Na semana passada,
o Sr. Presidente recebeu aqui as centrais sindicais, que, por unanimidade, aprovaram o acordo, mas rejeitaram
a emenda que diz que o negociado se sobrepõe ao legislado.
Isso nós não podemos permitir. É um prejuízo aos trabalhadores do Brasil. Isso é como a Emenda nº 3,
ou como a mudança do art. 618. Isso, jamais!
Nesse sentido, há um entendimento. Está aqui o PCdoB, que tem uma emenda; está aqui o Solidariedade,
que tem outra emenda. Estamos juntos para construir e colocar para fora esse perigo à classe trabalhadora. O
projeto, para garantir emprego, é fundamental.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contrário, com a palavra o Deputado Glauber Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sras. Deputadas, Srs. Deputados, primeiro,
eu gostaria de entender do próprio Relator desta matéria se exatamente esse ponto, que acabou de ser expli‑
citado pelo Deputado Vicentinho, vai ser retirado do texto. Por que não é retirado de imediato do relatório?
Ou seja, o negociado pelo legislado, por que não foi retirado no momento de tramitação dessa matéria? En‑
tão, quer dizer que agora votamos a favor, para depois passar por uma possibilidade de plenário de que esse
ponto seja retirado?
Isso é um absurdo! É exatamente por esse motivo que nós, do PSOL, votamos contra essa matéria. É ferir
a CLT por medida provisória, é pisar na CLT por medida provisória.
Agora, Deputados, vencida essa etapa, eu quero dizer que estou abismado, surpreso, porque sempre
que subia à tribuna algum Líder partidário aqui, dizia: “Neste final de semana...”, eu falava: “Agora, o silêncio vai
ser rompido, o silêncio vai quebrado”, e nada.
Eu vou repetir aqui: Líder Carlos Sampaio – e me dirijo a ele, porque é o maior partido daqueles que as‑
sinaram o documento do fim de semana pedindo o afastamento do Presidente Eduardo Cunha –, V.Exa. não
vai fazer nenhuma manifestação no plenário sobre o assunto? É isso mesmo? Houve acordo posterior para
tratar dessa matéria?
Eu pergunto isso baseado numa declaração pública, que está nos jornais, do próprio Deputado Pauli‑
nho da Força, como se estivesse dando um enquadramento no próprio Líder do PSDB, e se dizendo engana‑
do; como se a assinatura que ele tinha dado ou que ele tinha autorizado, do Solidariedade, tivesse vindo de
uma fala não muito explícita, por parte do Líder Carlos Sampaio, de um acordo já formulado com o Presidente
Eduardo Cunha. É isso?
Quando uma nota é publicizada, quando se publiciza algo, faz-se isso porque se quer tornar o tema pú‑
blico. Então, não me venham dizer que isso está na esfera privada e que essa cobrança não pode ser feita. Pode
e deve ser feita. Os senhores fizeram a publicação de uma nota.
Deputado Carlos Sampaio, Líder do maior partido daqueles que assinaram: o silêncio vai continuar?
Houve acordo posterior à assinatura para que o silêncio se estabelecesse em plenário?
O SR. ANDRÉ FUFUCA – Sr. Presidente, pela ordem, 1 minuto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Estou seguindo a ordem de inscrição, Deputado André Fufuca,
senão vou perder o timing da hora.
Para falar a favor, Deputado Afonso Florence.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Para ser muito rápido, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero registrar que, no ambiente de crise em que empresas estão demitindo, a possibilidade
de garantir emprego – como foi relatado aqui pelo Deputado Vicentinho – é fundamental. Não é obrigatório;
quem quiser ir para o desemprego pode ir. É uma alternativa temporária.
E perdemos no voto, na Comissão, a possibilidade de inclusão dos arts. 11 e 12. Aqui há a disposição
previamente anunciada do Relator de encaminhar favoravelmente ao destaque de retirada do art. 11, que faz
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prevalecer o acordo sobre a lei, ou seja, pode haver perda. Com o texto da MP não existe a possibilidade de o
acordo retirar garantias e direitos que estejam na CLT. Isso está no texto.
Então, a MP é uma conquista do movimento sindical brasileiro combativo. Por isso, somos a favor do
texto e da aprovação do PLV e, depois, do destaque que retira os arts. 11 e 12, para manter o texto original.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sobre a mesa requerimento de encerramento da discussão e do
encaminhamento da votação:
“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 178, c/c 157, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
encerramento da discussão e do encaminhamento da votação da MP 680 de 2015, em apreciação em
Plenário.”
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015. – Daniel Vilela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PEN;
Rogério Rosso, Líder do PSD; Domingos Neto, Líder do PROS; Sibá Machado, Líder do PT; Eduardo
da Fonte, Líder do PP; Arthur Oliveira Maia, Líder do Solidariedade; Bebeto, PSB/BA; Gorete Pereira,
Vice-Líder do PR; Pompeo de Mattos, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar contra, tem a palavra o Deputado André Fufuca. (Pausa.) Desiste.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Encaminhamento de bancada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
esse é um projeto dos mais afirmativos do que é o exercício da cidadania e do direito ao trabalho e dos direitos
dos trabalhadores no nosso País, na medida em que dá um conjunto de medidas protetivas aos trabalhadores
na hora da crise.
Na hora em que a crise econômica se abate sobre o País, quem sofre mais são os mais frágeis. Obvia‑
mente, no mundo do trabalho, os mais fracos são os trabalhadores. Entre o mar e o rochedo, quem apanha é o
marisco. Entre o Governo, a economia, as empresas e os empresários, quem sofre são os trabalhadores.
Esse é um projeto criado pelo Governo. São experiências havidas em países da Europa, especialmente na
Alemanha, para proteger os trabalhadores. Como tal, merece o respaldo desta Casa, do Senado, do Congresso
Nacional, da sociedade, do povo brasileiro, dos sindicatos, dos trabalhadores, das empresas, dos empresários.
O exemplo disso é o acordo, Deputado Afonso Motta – nosso novo Líder, a quem saúdo com muita honra –,
feito pela Mercedes em São Paulo. A carga horária dos trabalhadores foi reduzida em 20%, o Governo compen‑
sou em 15% e os trabalhadores tiveram um desconto de 5%, mas deixaram de trabalhar 20% da carga horária.
Isso é algo positivo e afirmativo.
O que eu quero deixar aqui, Presidente, como “senão” a esse projeto é o fato de haver ali uma “emenda
jabuti”. Eu nunca vi jabuti em árvore, mas fizeram uma “emenda jabuti”, estabelecendo a preferência do acorda‑
do sobre o julgado, com o que, absolutamente, nós do PDT não concordamos, porque entendemos que a CLT
não pode ser derrogada. A CLT é um conjunto de leis a favor dos trabalhadores e deve ser preservada. Assim
nós pensamos, assim nós agimos, assim nós nos posicionamos.
Se o acordado prevalecer sobre a lei, então, não precisa mais de lei. Como diria o velho Honório Lemes,
guerrilheiro gaúcho, que nas coxilhas defendia as suas ideias, quando questionavam sobre o que queria, ele
dizia que queria leis que regulem homens e não homens que regulem leis.
Por isso, eu quero leis que regulem os direitos trabalhistas e não acordos aqui, ali e acolá. É preciso alguma
coisa mais madura. Se é preciso avançar alguma coisa na CLT, vamos fazê-lo de forma transparente, objetiva,
clara e sincera, mas não dessa maneira.
Portanto, Sr. Presidente, somos a favor da aprovação dessa medida provisória.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Vander
Loubet votou com o partido na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Depois eu vou consolidar.
O Deputado André Fufuca vai falar no requerimento?
O SR. ANDRÉ FUFUCA (Bloco/PEN-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k.
Podemos encerrar simbolicamente ou querem orientar?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o requerimento de encerramento da discussão e do
encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os que forem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES DESTAQUES DE BANCADA
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DESTAQUE DE BANCADA
(PPS)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161 , inciso I,
combinado com§ 2°, do Regimento Interno, destaque para votação em separado
do artigo 11 do PLV 18 da Medida Provisória 680, de 2015, com vistas à
supressão do dispositivo.

Sala das Sessões,{)
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Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, § 2º do RICO,
destaque para votação em separado da expressão " nas convenções da

Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificadas pelo Brasil",
constante da redação dada ao parágrafo 3º do art. 611 do Decreto-lei nº

5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, pelo art.
11 do Projeto de Lei de Conversão referente à MPV 680/2015.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 680/2015
DESTAQUE DE BANCADA
(PPS)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso 11,
combinado com o § 2°, do Regimento Interno, destaque para votação em

separado da Emenda 83, apresentada à Medida Provisória 680, de 2015.

Sala das Sessões,+ de
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DESTAQUE DE BANCADA
(PPS)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso I, e §
2°, combinado com o art. 117, IX, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda 83, apresentada à Medida Provisória 680, de 2015.
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Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do inciso I e § 2° do art. 161 do Regimento
Interno, destaque para votação em separado do Art. 11 e, por consequência,
do artigo 12 do PLV.
Sala das Sessões, em _}de outubro de 2015.
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em separado.

Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do art. 161, I, e§ 2°, combinado com o art. 117, IX,
RICO, destaque para votação em separado do art. 11, e consequentememte do
art. 12 do Projeto de Lei de Conversão 18 de 2015 1 OFt::REc.ioo
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separado.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos dos arts. 117, IX c/c 161, inciso 11 e § 2º do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado DA EMENDA N" 98,
DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI PDT/RS, APRESENTADA À MP 680/15.
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Requeremos, nos termos do art. ,1~1, 1f e § 2°, do Regimento ..
Interno, destaque para votação em separado do, art. 14 do PLV à MP n° 680,
de 2015; e, em decorrência, da expressão "respeitada a data de extinção do
programa", constante do §r do art. 2° do referido PLV.
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Senhor Presidente,
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DESTAQUE DE BANCADA
(PROS)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e§ 2°, combinado com
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da emenda D 0 98, de autoria do Dep.
Giovani Cherini (PDT-RS), apresentada à Medida Provisória n° ;680,
de2015.
Justificativa

Defende-se a votação em separado da Emenda no 98 apresentada à MPV 680, .
tendo em vista que esta não foi acatada ao parecer do relator e é de extrema
importância e pertinência ao contexto da matéria. Pois, sabe-se que a negociação
coletiva é uma das funções mais marcantes e relevantes de uma entidade sindical, se
consubstanciando na forma de resolução de conflitos coletivos por excelência,
inclusive para fins de estabelecimento de normas autônomas em relações de trabalho.
Assim como, tem como propósito proceder às tratativas entre o sindicato obreiro e
empresa, a fim de conciliar os interesses e reivindicações de ambas as partes com o
propósito de ajustamento das relações e contratos de trabalho. É a ferramenta
necessária a resolver um conflito em dimensão coletiva.
Essa forma de atuação dos sujeitos sindicais encontra-se formalizada nas
Convenções n. 98 e 154, ambas da Organização Internacional do Trabalho - OIT.
Além do reconhecimento da instrumentalidade das CCTs e ACTs pela Constituição
Federal de 1988, mais especificamente em seu art. 7° XXVI. Ademais do
reconhecimento formal das CCTs e ACTs, a Constituição da República também impôs
a efetiva participação das entidades sindicais no procedimento de negociação coletiva.
Inteligência do art. 8°, VI, da CF/88.
Obviamente, a participação referida na Lei Fundamental deverá ser do sindicato
efetivamente representativo de uma determinada categoria.
Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2015

Deputado DOMINGOS NETO
Líder do PROS
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o parecer da Comissão Mista, na parte que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua
adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1 de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os que forem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, e quem não
votou na única votação?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Se não houver nominal, vou consolidar pela presença.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Nilson Leitão, para uma Comu‑
nicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu‑
tados, hoje, nesta Casa, houve patrulhamento de alguns partidos. Pseudopetistas provocaram o PSDB e outros
partidos para que estes tomassem algumas atitudes. Eu quero falar sobre isto: atitude.
O PSDB e demais partidos assinaram uma nota no sábado. Nós não temos obrigação de seguir as prefe‑
rências do PT e seu Governo. Aliás, não vamos seguir a preferência.
Eu não vejo esses mesmos que usaram a tribuna hoje pedindo ética e atitude, tomar atitude contra al‑
guns Ministros, alguns, inclusive, promovidos na última safra de mudança da Presidente Dilma. Eles são heróis
desses que subiram à tribuna hoje para roncar grosso, para falar alto.
Esses que foram à tribuna hoje se esqueceram de falar das sacolas e malas de dinheiros levadas ao Co‑
mitê do PT. Esses que estão auxiliando o PT e o Governo nessa defesa se esqueceram de falar dos tesoureiros
presos. Esses que querem defender a ética defendem qual ética? Defendem-na parcialmente?
A Oposição tem, sim, a busca do impeachment daquela que vem empobrecendo os brasileiros, daquela
que virou manchete mundial por assaltar o Brasil. É ela que precisamos tirar do Planalto!
Eu quero ver esses mesmos corajosos também virem à tribuna falar do que a imprensa noticiou: a dela‑
ção do filho do ex-Presidente. Para isso, vocês não têm ética, para isso, vocês não têm coragem!
Vocês precisam compreender que não vão pautar a Oposição. A Oposição está lutando e brigando para
tirar do Planalto aquela que ajudou a assaltar o Brasil.
Esse partido que faz mudanças apenas de pessoas, mas não faz mudanças de comportamento não vai
ter trégua da Oposição. Vocês não têm moral para nos emparedar, não têm condições de fazer isso usando a
tribuna como usaram.
A República do Rio de Janeiro que faça o seu papel. Vão recorrer ao STF quantas vezes quiserem. A socie‑
dade brasileira, com quase 90% dos brasileiros, não admite mais a mentira, o engano, as falcatruas a cada dia
explodindo mais. Vocês são contra muita gente. Por que não continuam apelando com aqueles que os estão
investigando, que estão investigando esse partido que desmoralizou o País?
Não adianta querer hoje levantar a voz. Saiam às ruas e levantem a voz com os brasileiros. Não têm cora‑
gem nem condições mais de levantar a voz num restaurante qualquer, dentro de um avião, dentro dos ônibus.
Em qualquer lugar público, todo mundo está passando de cabeça baixa. Todo mundo está passando de cabeça
baixa. O PT venceu, a Presidente Dilma venceu. Acabou o seu tempo. Acabou seu período. Com impeachment
ou sem impeachment, ela está se arrastando, rastejando, terceirizando o seu Governo para aqueles que querem
continuar saqueando quase um morto na cova, que é o Planalto hoje!
O Governo acabou. Ele acabou com todos os programas, acabou com qualquer sonho que o brasileiro
tinha. Os brasileiros se envergonham disso tudo.
Vocês gritam, mas não têm coragem de gritar em público. (Apupos no plenário.) Saiam em público. Façam
um evento na Praça da Sé e defendam a Presidente Dilma. Eu quero ver a coragem de vocês. Façam um evento
aqui no Planalto. Vão aqui, à Esplanada, façam um evento defendendo a Presidente Dilma e vocês receberão,
não desses Parlamentares, mas da população brasileira, a realidade que vocês vivem hoje. (Apupos no plenário.)
Eu quero dizer sobre aquela fila de Deputados que foram escalados para tentar pressionar a Oposição:
quem pressiona a Oposição é a voz da população brasileira. Nós vamos falar junto com ela, no mesmo coro,
todos os dias, todas as horas: “Fora Dilma, e leve junto todos aqueles que faliram e continuam falindo o Brasil!”
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Vou conceder a palavra ao Deputado Rubens Bueno, como Líder.
Nós vamos ficar na votação do principal. Vamos deixar os destaques para amanhã. Após a fala do Deputado Ru‑
bens Bueno, vou submeter a votos o principal, ressalvados os destaques, que deixaremos para amanhã. (Pausa.)
O SR. EFRAIM FILHO – Consolida pela presença, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não havendo votação nominal, consolidarei pela presença.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, para uma Co‑
municação de Liderança, pelo PPS.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu‑
tados, os pronunciamentos que nós acabamos de ouvir mostram que nós temos aqui neste Plenário o júbilo
por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Qual decisão do Supremo Tribunal Federal? A de que o recurso não cabe ao Plenário. Não cabe mais
recurso. A decisão é monocrática. O Supremo Tribunal Federal interfere nas decisões internas de outro Poder.
Mas se decidiu, evidentemente, nós temos que acatar, mesmo discordando do que o próprio Supremo
Tribunal, por diversas vezes, entendeu: que não havia nenhum motivo para interferir nas decisões internas da
Câmara dos Deputados. E para essa decisão, chamo também atenção, não cabe mais recurso no processo de
crime de responsabilidade nem cabe também mais aditamento.
O que nós da Oposição temos a fazer? De um lado, a acusação de que nós estamos aqui tomando uma
posição. Primeiro, é preciso respeitar a nossa posição. Afinal, cada um tem um mandato, que tem que ser res‑
peitado, e não ser cobrado por este ou aquele cujas decisões nós reconhecemos o direito de tomar. Tanto é
verdade que blinda o Governo mais corrupto da história do Brasil. A organização criminosa que tomou conta
do poder no Brasil é blindada por aqueles que vêm aqui cobrar da Oposição.
O nosso papel é esse. Destruíram o País, destruíram a economia e as finanças públicas do País. O de‑
semprego bate às portas de 1 milhão de trabalhadores. Nós estamos vendo a cada dia que passa a situação se
agravar. Aqui se está votando medida protelatória para poder, ainda retirando 30% do salário do trabalhador,
manter o emprego. Esse Governo chegou a esse ponto!
A corrupção é tamanha que chega agora ao Lulinha, filho do ex-Presidente Lula. Não há uma palavra de
cobrança do Lulinha, que recebeu dinheiro do petrolão. Não bastasse o mensalão, temos o petrolão.
Não bastassem as pedaladas fiscais de 2014, temos agora as pedaladas fiscais de 2015, que já ultrapas‑
sam 40 bilhões de reais. É esse Governo que não governa! É esse Governo que foi eleito mentindo, mentindo e
mentindo, dizendo que ia baixar a conta de luz do trabalhador brasileiro, e que este teria emprego, teria salário.
Isso tudo está se acabando, Sr. Presidente. Não é possível imaginar que o Brasil ainda tenha que suportar
essa tensão permanente de um Governo que não governa e rouba os cofres públicos do País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2015, adota‑
do pela Comissão Mista à Medida Provisória nº 680, de 2015, ressalvados os destaques.
Podermos fazê-la simbolicamente? (Pausa.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Programa de Proteção ao Emprego – PPE, com os seguintes objetivos:
I – possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da atividade econômica;
II – favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas;
III – sustentar a demanda agregada durante momentos de adversidade, para facilitar a recuperação da economia;
IV – estimular a produtividade do trabalho por meio do aumento da duração do vinculo empregatício; e
V – fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego.
Parágrafo único. O PPE consiste em ação para auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego, nos termos do inciso II do caput do art. 2° da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2° Podem aderir ao PPE as empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômico-financeira,
que celebrarem acordo coletivo de trabalho especifico de redução de jornada e de salário.
§ 1° A adesão ao PPE pode ser feita até 31 de dezembro de 2016, e o prazo máximo de permanência no programa é de vinte e quatro meses, respeitada a data de extinção do programa.
§ 2° Tem prioridade de adesão a empresa que demonstre observar a cota de pessoas com deficiência.
Art 3° É garantida a adesão ao PPE à empresa que cumprir os seguintes requisitos:
I – celebrar e apresentar acordo coletivo de trabalho específico, nos termos do art. 5°;
II – apresentar solicitação de adesão ao PPE ao órgão definido pelo Poder Executivo;
III – apresentar a relação dos empregados abrangidos, especificando o salário individual;
IV – tiver registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica – CNPJ há, no mínimo, dois anos;
V – comprovar a regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e
VI – comprovar a situação de dificuldade econômico-financeira, fundamentada no Indicador Líquido de Empregos – ILE, considerando-se nesta situação a empresa cujo ILE for igual ou inferior a 1%, apurado com base nas
informações disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, sendo que o ILE consiste no
percentual representado pela diferença entre admissões e demissões acumulada nos doze meses anteriores ao da
solicitação de adesão ao PPE, dividida pelo número de empregados no mês anterior ao início desse período.
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§ 1° Para fins do disposto no inciso IV do caput, em caso de solicitação de adesão por filial de empresa, pode
ser considerado o tempo de registro no CNPJ da matriz.
§ 2° A regularidade de que trata o inciso V do caput deve ser observada durante todo o período de adesão ao
PPE, como condição para permanência no programa.
§ 3° A empresa que não atender os requisitos previstos nos incisos V e VI deste artigo pode postular sua adesão apresentando outras informações relevantes para comprovar sua situação de dificuldade econômico-financeira,
seu histórico positivo de regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao FGTS e sua necessidade de ter acesso aos
benefícios do programa para a preservação de seus postos de trabalho.
Art. 4° Os empregados de empresas que aderirem ao PPE e que tiverem seu salário reduzido, nos termos do
art. 5°, fazem jus a uma compensação pecuniária equivalente a cinquenta por cento do valor da redução salarial e
limitada a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, enquanto perdurar
o período de redução temporária da jornada de trabalho.
§ 1° Ato do Poder Executivo federal deve dispor sobre a forma de pagamento da compensação pecuniária de
que trata o caput, custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.
§ 2° O valor do salário pago pelo empregador, após a redução de que trata o caput do art. 5°, não pode ser
inferior ao valor do salário mínimo.
Art. 5° O acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao PPE, celebrado entre a empresa e o sindicato
de trabalhadores representativo da categoria da atividade econômica preponderante da empresa, pode reduzir
em até 30% a jornada e o salário.
§ 1° O acordo deve ser aprovado em assembleia dos trabalhadores abrangidos pelo Programa e deve dispor sobre:
I – número total de empregados abrangidos pela redução e sua identificação;
II – estabelecimentos ou setores específicos da empresa abrangidos;
III – percentual de redução da jornada e redução proporcional ou menor do salário’,
IV – período pretendido de adesão ao PPE e de redução temporária da jornada de trabalho, que deve
ter duração de até seis meses, podendo ser prorrogado, por períodos de seis meses, desde que o período total
não ultrapasse vinte e quatro meses;
v – período de garantia no emprego, que deve ser equivalente, no mínimo, ao período de redução de
jornada acrescido de um terço;
VI – constituição de comissão paritária, composta por representantes do empregador e dos emprega‑
dos abrangidos pelo PPE, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do acordo e do Programa, exceto nas
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 2° O acordo coletivo de trabalho específico de que trata este artigo não disporá sobre outras condi‑
ções de trabalho.
§ 3° A empresa deve demonstrar ao sindicato que foram esgotados os bancos de horas, além de fornecer
as informações econômico-financeiras.
§ 4° É facultada a celebração de acordo coletivo múltiplo de trabalho especifico a grupo de microempre‑
sas e empresas de pequeno porte, do mesmo setor econômico, com o sindicato de trabalhadores representa‑
tivo da categoria da atividade econômica preponderante.
§ 5° Na hipótese do § 4°, a comissão paritária de que trata o inciso VI do § 1° será composta por representan‑
tes do empregador e do sindicato de trabalhadores que celebrar o acordo coletivo múltiplo de trabalho especifico.
§ 6° Para fins dos incisos I e “ do § 1°, o acordo deve abranger todos os empregados da empresa ou, no
mínimo, os empregados de setor ou estabelecimento específico.
§ 7° Para fins do disposto no § 4°, cada microempresa ou empresa de pequeno porte deverá demonstrar
individualmente o cumprimento dos requisitos exigidos para adesão ao PPE.
Art. 6° A empresa que aderir ao PPE fica proibida de:
I – dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que tiverem sua jornada de trabalho
temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão ao PPE e, após o seu término, durante o prazo equiva‑
lente a um terço do período de adesão;
II – contratar empregado para executar, total ou parcialmente, as mesmas atividades exercidas por em‑
pregado abrangido pelo Programa, exceto nas hipóteses de:
a) reposição;
b) aproveitamento de concluinte de curso de aprendizagem na empresa, nos termos do art. 429 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1° Nas hipóteses de contratação previstas nas alineas a e b do inciso II do caput, o empregado deve ser
abrangido pelo acordo coletivo de trabalho específico.
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§ 2° Durante o período de adesão, é proibida a realização de horas extraordinárias pelos empregados
abrangidos pelo Programa.
Art. 7° A empresa pode denunciar o PPE a qualquer momento desde que comunique o ato ao sindicato
que celebrou o acordo coletivo de trabalho especifico, aos seus trabalhadores e ao Poder Executivo, com ante‑
cedência mínima de trinta dias, demonstrando as razões e a superação da situação de dificuldade econômico‑
-financeira.
§ 1° Somente após o prazo de trinta dias pode a empresa exigir o cumprimento da jornada integral de trabalho.
§ 2° Deve ser mantida a garantia de emprego, nos termos da adesão original ao PPE e seus acréscimos.
§ 3° Somente após seis meses da denúncia pode a empresa aderir novamente ao PPE, caso demonstre
que enfrenta nova situação de dificuldade econômico-financeira.
Art. 8° Fica excluída do PPE e impedida de aderir ao Programa novamente a empresa que:
I – descumprir os termos do acordo coletivo de trabalho específico relativo à redução temporária da jor‑
nada de trabalho ou qualquer outro dispositivo desta Lei ou de sua regulamentação;
II – cometer fraude no âmbito do PPE; ou
III – for condenada por decisão judicial transitada em julgado ou autuada administrativamente após decisão
final no processo administrativo por prática de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil ou degradante.
§ 1° A empresa que descumprir o acordo coletivo ou as normas relativas ao PPE fica obrigada a restituir
ao FAT os recursos recebidos, devidamente corrigidos, e a pagar multa administrativa correspondente a cem
por cento desse valor, calculada em dobro no caso de fraude, a ser aplicada conforme o Título VII da Consolida‑
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e revertida ao FAT.
§ 2° Para fins do disposto no inciso I do caput, a denúncia de que trata o art. 7° não é considerada des‑
cumprimento dos termos do acordo coletivo de trabalho específico.
Art. 9° A compensação pecuniária integra as parcelas remuneratórias para efeito do disposto nos arts.
22, inciso I, e 28, § 8°, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e do disposto no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990.
Art. 10. Permanecem regidas pela Medida Provisória nº 680, de 6 de julho de 2015, as adesões ao PPE
já aprovadas, aplicando-se esta Lei às solicitações de adesão ou de prorrogação em tramitação na data de
sua publicação ou protocoladas a partir dessa data, sendo facultado às empresas a prorrogação dos prazos e
adoção das demais condições previstas nesta Lei mediante aditivo ao acordo coletivo de trabalho específico.
Art. 11. O art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1°
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 611. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3° As condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho prevalecem
sobre o disposto em lei, desde que não contrariem ou inviabilizem direitos previstos na Constituição Federal, nas convenções da Organização Internacional do Trabalho OIT, ratificadas pelo Brasil, e as normas
de higiene, saúde e segurança do trabalho.
§ 4° Para o efeito previsto no caput deste artigo, deve ser ampla a divulgação da assembleia geral que
autorize a celebração de convenção ou acordo coletivo, garantida a participação e o voto de todos os
interessados.” (NR)
Art. 12. A prevalência das convenções e acordos coletivos trabalhistas sobre as disposições legais, con‑
soante a redação dada pelo art. 11 ao art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo De‑
creto-lei n’’ 5.452, de 1° de maio de 1943, aplica-se somente aos instrumentos negociais coletivos posteriores
à publicação desta Lei e não prejudica a execução daqueles em andamento e os direitos adquiridos em razão
da lei, de contrato ou de convenções e acordos coletivos anteriores.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do disposto no art. 9°, quanto à
Lei nº 8.212/1990, que entra em vigor no dia 1° de novembro de 2015.
Art. 14. O PPE se extingue em 31 de dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encon‑
tram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está aprovada a Medida Provisória nº 680, de 2015, na forma do
projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com o voto contrário do PSOL.
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O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registrar nosso voto contrário também, por conta dos arts. 11 e 12.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero regis‑
trar que essa medida provisória é transitória mesmo. Ela tem uma validade curta, para a proteção no emprego.
Ela não viola a CLT. O trabalhador tem que concordar na negociação coletiva. E, nesse momento de crise,
ela é importante para garantir os empregos no Brasil. Por isso o PCdoB votou a favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos...
O SR. WADIH DAMOUS – Sr. Presidente, eu quero me inscrever como Líder.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, V.Exa. vai encerrar a sessão agora?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu ia encerrar.
O SR. SIBÁ MACHADO – Eu gostaria de falar antes de V.Exa. encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sibá Machado, para uma Co‑
municação de Liderança, pelo PT.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, insistentemente
temos ouvido aqui alguns Líderes da Oposição falarem de uma tese, e nós gostaríamos, em primeiro lugar, de,
minimamente, explicar o porquê dessa insanidade, dessa loucura que o Senador Aécio Neves prega no seio
do PSDB e, na sequência, envolvendo toda a Oposição.
Ele tem abordado insistentemente que o pecado que a Presidenta Dilma Rousseff cometeu ao País foi
o de ter cumprido, rigorosamente, os pagamentos dos serviços sociais, dos programas sociais do Governo no
ano de 2014, a saber, o Bolsa Família, os programas de transferência de renda para os mais pobres, o atendi‑
mento aos estudantes, e por aí vai.
É bom lembrar que a Oposição, quando o Presidente Lula lançou o Programa Bolsa Família, veio aqui,
por meses, na tribuna, falar mal desse Programa. É um programa hoje reconhecido no País inteiro e em todo
o mundo. Quando a Presidenta Dilma lançou o Programa Mais Médicos, o que foi que aconteceu? Houve in‑
clusive agressões físicas aos médicos cubanos que aqui chegaram. Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros
sendo atendidos por esse programa.
Mas o que é mesmo essa história das pedaladas, a que o TCU fez referência? No fluxo de caixa do Gover‑
no há meses em que as receitas não são suficientes para fazer os depósitos na Caixa Econômica Federal. E, por
não ter feito esse depósito, a Caixa cumpre o pagamento para ser ressarcida em seguida pelo caixa do Gover‑
no. E aí o TCU entende que isso gera uma operação de crédito e, por esse motivo, estão dizendo que é matéria
suficiente para tirar o mandato da Presidenta Dilma.
Nós queremos, Sr. Presidente, fazer um debate aqui muito político; queremos fazer um debate de escla‑
recimento. Essa matéria impeachment se justifica pela derrota eleitoral que Aécio Neves sofreu no ano passa‑
do e até hoje não aceita de jeito nenhum o resultado das urnas. Cinquenta e quatro 54 milhões de brasileiros
preferiram as teses apresentadas pela Presidenta Dilma a qualquer tese dele.
Sr. Presidente, nós queremos discutir aqui com muita tranquilidade os resultados desses mandados de
segurança nos quais o SFT, no dia de hoje, concedeu as liminares requeridas. Nós queremos fazer uma análise
do ponto de vista jurídico. Mais que isso, queremos fazer uma análise do ponto de vista político. Nós quere‑
mos chamar esta Casa à razão, porque até agora o que foi apresentado nos pedidos de impeachment não tem
absolutamente nada consistente que leve esta Casa a atender a esses pedidos. E a Oposição, sabendo dessa
fragilidade, quer fazer um adendo ao que foi apresentado aqui pelo jurista Hélio Bicudo. Esse adendo, pela
decisão tomada pelo STF, não cabe. E, como não cabe, vai ter que ser feito outro remendo qualquer. Então, foi
jogada por terra a ideia dos tucanos de querer ceifar o mandato da Presidenta Dilma Rousseff.
Nesta Casa não há inocentes; esta Casa sabe perfeitamente o que está em jogo. E a população brasilei‑
ra precisa ser mais bem esclarecida. Nós haveremos de deixar muito claro, botar em pratos limpos o que está
acontecendo na democracia do nosso País.
Não aceitamos o golpe da caneta. Não vamos ficar calados. Se Aécio Neves acha que vai ascender ao
posto de Presidente da República em uma canetada, está redondamente enganado. E sabe perfeitamente dos
distúrbios, da insegurança que isso pode vir a criar se fato dessa natureza se suceder.
Então, estamos aqui, Sr. Presidente, atentos a esses fatos e não vamos nos calar. Vamos chamar a atenção
do País. Se tivermos de ir para o debate no País inteiro, nós haveremos de fazê-lo para esclarecer à população
o que está em jogo.
Não aceito aqui as palavras do Líder Rubens Bueno, que acaba de dizer aqui, na minha opinião, uma série
de asneiras. Estamos governando um País que entrou em uma crise mundial. Essa crise foi gerada pela bolha
do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que arrastou a Europa e tardiamente chegou aqui, porque o nos‑
so Governo conseguiu colocar com firmeza o trabalho da nossa economia, que garantiu o trabalho das nossas
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empresas, que garantiu a geração de mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. E o País sabe do
sucesso que foi o Governo do Presidente Lula e do resultado do Governo da Presidenta Dilma.
Portanto, golpe não passará! Não vai ter brincadeira, não vai ter moleza! Estamos preparados para os
debates que se fizerem necessários e esperamos que a razão paire sobre a cabeça da Oposição. Que ela tire
esse espectro macabro de seu pensamento. Vamos tratar a coisa com seriedade. Se quiserem fazer o debate
político e apresentar as teses para o Brasil, estaremos prontos. Concorram à eleição. Se ganharem pela vontade
do povo, nós haveremos de respeitar esse resultado.
Deixo aqui, Sr. Presidente, esse registro. Esperamos que esse assunto seja encerrado em definitivo na
Câmara Federal em breve.
Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, o Sr. Eduardo Cunha, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 1º Secretário.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro o voto
contrário do Deputado Weliton Prado à MP 680.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento
ao Plenário do seguinte
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos da alínea “m” do inciso I do art. 17, com o inciso II do art. 22, todos do Regimento Interno, esta
Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares, e
Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa.
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 14
de outubro, quarta-feira, amanhã, às 14 horas, no Plenário 11 do anexo II.
Brasília, 13 de outubro de 2015. – Eduardo Cunha
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR PROPOSTAS DE
UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Alberto Fraga, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Fernando Monteiro, Gilberto Nascimento, Guilherme Mussi, Hildo Rocha, Junior Marreca, Vinicius Carvalho, 1 vaga
Suplentes: André Fufuca, Expedito Netto, Fausto Pinato, Laudivio Carvalho, Marcos Reategui, Nilton Capixaba, Professora Dorinha Seabra Rezende, Renzo Braz, 2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Átila Lins, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Givaldo Carimbão, Reginaldo Lopes, Rômulo Gouveia, 2 vagas
Suplentes: Lincoln Portela, Hugo Leal, Jaime Martins, João Rodrigues, Laerte Bessa, Silas Freire, 3 vagas.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Delegado Waldir, Gonzaga Patriota, João Campos, Rocha, Tenente Lúcio, 1 vaga.
Suplentes: Seis vagas.
PDT
Titular: Subtenente Gonzaga.
Suplente: Major Olimpio.
PSOL
Titular: Glauber Braga.
Suplente: Uma vaga.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos...
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re‑
gistrar meu voto contrário à MP 680, porque a votação foi simbólica. Eu tenho compromisso com o trabalhador.
Se o Governo que aí está não tem, ele que resolva os seus problemas. Então, meu voto é contrário.
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Eu gostaria que ficasse registrado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze, rapidamente,
para encerrarmos os trabalhos.
A SRA. RAQUEL MUNIZ – Também eu gostaria de fazer uso da palavra rapidamente, Sr. Presidente.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, deixo a Deputada falar primeiro, por gentileza com as mulheres.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (Bloco/PSC-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gos‑
taria de registrar o meu agradecimento pela festa que as crianças receberam na cidade de Montes Claros, no
dia 12 de outubro.
A festa contou com a participação da Prefeitura Municipal de Montes Claros, do Prefeito Ruy, das várias
Secretarias, a de Educação, a de Saúde, a de Cultura, a de Esporte, e com a presença marcante do Frei Valdo, do
Padre Wagner e de toda a paróquia da Catedral, que é a paróquia que eu frequento.
Durante o dia inteiro as crianças tiveram a oportunidade de participar de uma grande festa celebrada
pela Igreja que contou também com a participação da Prefeitura, do Prefeito Ruy e de voluntários, que parti‑
ciparam ativamente para fazer a alegria das crianças.
Quero também registrar a festa havida na nossa paróquia, com barraquinhas, celebrações e grande pro‑
cissão de carros.
Então, deixo aqui registrado o meu agradecimento a Montes Claros pela festa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto, por 1 minuto.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, agradeço e
peço que seja dado como lido meu pronunciamento sobre o Prêmio Nobel de 2015.
Aproveito o momento para destacar o encerramento dos trabalhos de duas Subcomissões da Comissão
de Seguridade Social e Família: a Subcomissão destinada a debater a reestruturação da organização, do fun‑
cionamento e do financiamento do Sistema Único de Saúde e a Subcomissão destinada a debater as políticas
de assistência social e saúde da população negra, cujos relatórios foram aprovados por unanimidade.
Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pronunciamento nos veículos de comunicação da Casa e
também no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, nobres Parlamentares, merecem reconhecimento internacional as acertadas escolhas para
as categorias do Prêmio Nobel de 2015, anunciados neste início de outubro.
Como é de amplo conhecimento, a Academia Real das Ciências da Suécia e a Assembleia do Nobel do
Instituto Karolinska anualmente destacam expoentes da Física, Química, Medicina, Economia e Literatura para
serem agraciados com o Nobel e receberem uma premiação em dinheiro.
Neste ano o perfil social dos homenageados deve ser positivamente ressaltado. Comecemos pelo eco‑
nomista escocês Angus Deaton, vencedor do Nobel de Economia.
Deaton foi agraciado em razão dos estudos que faz sobre como consumidores distribuem sua renda
entre diferentes bens e serviços, o quanto as pessoas gastam e quanto conseguem guardar para o futuro. O
acadêmico também se dedicou a desenvolver métodos para medir a pobreza e o bem-estar.
Em Medicina, foram três os vencedores: o irlandês William C. Campbell, e o japonês Satoshi Omura, pela
criação de novas terapias para combater doenças causadas por vermes nematódeos, e a chinesa YouYou Tu,
pelo desenvolvimento de um novo método de tratamento contra malária.
O diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde – CDTS/Fiocruz, Carlos Morel, elogiou
a conquista de Satoshi Omura. As descobertas no combate a verminoses como a oncocercose e a filariose tra‑
zem resultados relevantes especialmente para os países mais pobres da África, esclareceu o cientista brasileiro.
Aliás, Carlos Morel salientou que a FIOCRUZ desenvolve pesquisas com mostras de compostos que foram
produzidos a partir dos estudos de Satoshi Omura. Para tanto, em 2011 foi assinado um acordo de colaboração
entre o Instituto e a Universidade Kitasato – KI do Japão.
Nobres Parlamentares, quando foi anunciado que o Nobel da Paz deste ano ficaria com o Quarteto do
Diálogo Nacional da Tunísia, a repercussão foi enorme, o que demonstrou o quanto foi acertada a decisão.
O Quarteto foi formado em 2013, quando o processo de redemocratização do país estava correndo risco
de entrar em colapso após assassinatos políticos e protestos se espalharem pelo país.
Por essas razões, as imagens da Presidente da União Tunisiana da Indústria, Wided Bouchamaoui, do
Scretário-Geral da União Tunisiana do Trabalho, Houcine Abbassi, do Presidente da Liga Tunisiana dos Direitos
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Humanos, Abdessattar ben Moussa, e do Presidente da Ordem dos Advogados da Tunísia, Mohamed Mahmoud,
emocionaram pessoas em vários países.
Assistimos diariamente à escalada da violência em conflitos em vários países, episódios que assombram
e preocupam. Guerras que deixam milhares de mortes e um sem número de refugiados. Portanto, qualquer
gesto que enobreça esforços pela paz deve ser comemorado.
Teve também um perfil social a vitória da escritora e jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich, de 67 anos,
vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2015. O próprio comitê organizador divulgou que a escolha se deu
por causa de a escritora ter uma “obra polifônica, um monumento ao sofrimento e à coragem em nosso tempo”.
Esperamos que o livro mais famoso da premiada, Voices from Chernobyl, que reúne entrevistas com testemunhas
da maior catástrofe nuclear da história, seja brevemente traduzido para o português e comercializado no Brasil.
Finalmente, quero ainda saudar os cientistas que venceram o Prêmio Nobel de Física, Arthur McDonald,
da Universidade Queens, no Canadá, e Takaaki Kajida, da Universidade de Tóquio, no Japão. Esses pesquisado‑
res fizeram a interessante descoberta de que os neutrinos, um tipo de partícula elementar, mudam de classe
e possuem massa.
Deixo aqui o reconhecimento da importância que o Prêmio Nobel, em suas várias categorias, tem tido
historicamente, e o desejo de que futuras escolhas sejam tão brilhantes e alvissareiras como as deste ano.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Tem a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, juntamen‑
te com o Deputado Adilton Sachetti, a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar da Agricultura estamos
insistindo, já desde de junho e julho, na questão dos recursos para custeio, investimento e comercialização da
safra 2014/2015, comparativamente com a safra 2015/2016.
Na safra 2014/2015 foram aplicados, para custeio, 64 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2014. Nes‑
te ano, foram aplicados 66 bilhões – 2 bilhões a mais. A comercialização foi de 18 bilhões na safra 2014/2015
e de 16 bilhões neste ano – 2 bilhões a menos. O investimento foi de 36 bilhões na safra 2014/2015 e de 29
bilhões agora – 7 bilhões a menos. O total aplicado de 2014 para 2015 foi de 120 bilhões no ano passado e de
112 bilhões neste ano. Um total de 120 mil produtores a menos fizeram financiamentos do ano passado para
este ano. Os dados são do Banco Central.
Nós estamos reclamando dessa situação. Já fizemos uma audiência pública com o Deputado Colatto e
agora estamos chamando a atenção da Ministra da Agricultura, porque nós temos que cerrar fileiras. Nós já
estamos no mês de outubro, Deputado Sachetti. Os produtores rurais têm época para plantar. Além do mais,
o custo de produção aumentou em 20% ou 30%. Foram 120 mil produtores a menos que fizeram empréstimo,
em comparação com o ano passado. Este é um problema que eu sinto no meu Estado do Rio Grande do Sul,
que nós sentimos em todos os Estados: a dificuldade de acesso ao crédito.
Sr. Presidente, faço este registro para que possamos, juntamente com a Ministra da Agricultura, cobrar
dos bancos oficiais, dos bancos particulares e também dos bancos cooperativos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Com a palavra o Deputado Jony Marcos.
O SR. JONY MARCOS (Bloco/PRB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Beto Mansur,
o Governo Federal anunciou a realização, no Estado de Sergipe, de uma obra chamada Canal do Xingó, a salva‑
ção do sertão do Estado: a água sairia da cidade de Paulo Afonso e cruzaria todo o Sertão sergipano, irrigando
a área e trazendo a redenção.
O Governo lançou a obra com uma festa in loco, juntamente com o Governador do Estado. Todos os pre‑
feitos do Sertão sergipano agradeceram ao Governo Federal. No entanto, a obra ainda não começou. Ficou
apenas anunciada.
Sr. Presidente, o sofrido povo sertanejo do Sertão de Sergipe, que este ano plantou e não conseguiu co‑
lher, espera o Canal do Xingó. Faço, nesse sentido, um apelo ao Governo Federal.
Sr. Presidente, peço a divulgação de meu pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra à Deputada Geovania de Sá.
A SRA. GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em relação à
última votação, a da MP 680, eu gostaria de deixar registrado o meu voto contrário. Jamais votarei nesta Casa
contra o trabalhador brasileiro.
Muito obrigada.
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O SR. ROCHA (PSDB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro re‑
lacionado também à votação da Medida Provisória nº 680. Ao contrário do que diz o Partido dos Trabalhadores,
essa MP não garante empregos, mas, sim, reduz salários. É uma contradição, é um contrassenso um partido que
se diz dos trabalhadores apresentar uma medida provisória que reduz em até 30% o salário dos trabalhadores
brasileiros. Eles agora estão querendo culpar os pobres, os que são beneficiados pelos programas de transfe‑
rência de renda, pelas tais pedaladas fiscais.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de dar
como lido meu discurso. Nele, homenageio Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, pelo dia de ontem,
dia 12 de outubro, data que, para todos os devotos, é de uma religiosidade muito consistente.
O dia 12 de outubro é também o Dia das Crianças, e sem dúvida são as crianças que fazem a nossa ale‑
gria e garantem o futuro.
Por fim, o dia 12 é também o Dia do Engenheiro Agrônomo. Eu sou engenheiro agrônomo, minha irmã
é Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do meu Município e meu filho Tauê também é enge‑
nheiro agrônomo.
Quero cumprimentar todos os colegas engenheiros agrônomos, que ajudam o trabalho dos agricultores
com conhecimento e inovação tecnológica e, consequentemente, ajudam o crescimento do Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, venho a esta tribuna destacar importantes comemorações feitas
nesta semana, todas no dia 12 de outubro, que é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, é o
Dia das Crianças e, ainda, o Dia do Engenheiro Agrônomo.
Na condição de engenheiro agrônomo formado na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Univer‑
sidade Federal de Pelotas, quero parabenizar todos os profissionais da área e ressaltar a importância de sua
contribuição para o setor agrícola do País e para o desenvolvimento socioeconômico do agronegócio e do co‑
operativismo. Os engenheiros agrônomos são os grandes parceiros dos agricultores na promoção do sucesso
das atividades agropecuárias, sucesso que garante aos consumidores alimentos de qualidade.
Ao salientar esta data, não poderia deixar de mencionar a atuação dos Conselhos Regionais de Engenha‑
ria, Arquitetura e Agronomia – CREAs e do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.
No Rio Grande do Sul, temos algumas entidades ligadas ao setor, como o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul –CREA/RS, que, presidido por Melvis Barrios Junior, conta com 10.611
engenheiros agrônomos registrados, e como a Câmara Especializada de Agronomia – CEAGRO, que tem como
Coordenador o agrônomo Luiz Pedro Trevisan e que é encarregada de normatizar, julgar e decidir sobre os as‑
suntos de fiscalização e de infração da referida Lei e do Código de Ética no âmbito de sua competência profissio‑
nal. Também há a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul – SARGS, presidida por Gustavo André Lange.
Em Bagé, integro a Associação Bageense dos Engenheiros Agrônomos – ABEA, presidida pela minha irmã
Marta Hamm Oliveira. Nesta quinta-feira, dia 15, a data será comemorada com o jantar comemorativo Desta‑
ques ABEA 2015. Na oportunidade, haverá homenagem ao Curso de Agronomia da Universidade da Região
da Campanha – URCAMP, à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Pecuária Sul, à Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER do Rio Grande do Sul e ao engenheiro agrônomo e profes‑
sor Artur Pereira Barreto.
Quero também destacar, Sr. Presidente, que o dia 13 de outubro é dedicado aos fisioterapeutas e aos
profissionais de terapia ocupacional, duas profissões de extrema importância na área de saúde. Os fisiotera‑
peutas e os terapeutas ocupacionais contribuem para a qualidade de vida e a reabilitação de muitas pessoas
que necessitam de seus trabalhos.
Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa e tam‑
bém no programa A Voz do Brasil.
Era o que eu tinha a manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Odorico Monteiro.
O SR. ODORICO MONTEIRO (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o dia 10 de outu‑
bro foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Quero aproveitar para saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do
megassistema de saúde mental do Brasil, um dos países que mais avançaram no processo de desospitalização.
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Quero, em particular, saudar os trabalhadores do sistema de saúde mental de Quixadá, no Ceará, Muni‑
cípio onde fui Secretário. Lá, implantamos o primeiro serviço de atendimento de psiquiatria no hospital geral.
Cumprimento ainda os trabalhadores do sistema de saúde mental de Sobral e de Fortaleza, também no
Ceará. Na Capital, implantamos uma megarrede de saúde mental que hoje tem 18 CAPS em funcionamento:
6 CAPS Álcool e Drogas, 6 CAPS Infantil e 6 CAPS para atendimento geral.
Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, em Sobral, nós não só conseguimos avançar do pon‑
to de vista da desospitalização, mas também implantar a primeira residência terapêutica, hoje um importante
processo de desospitalização que dá cidadania a todos os pacientes usuários dos CAPS. Fechamos ontem o
hospital psiquiátrico de Guararapes, saindo do processo de assistência manicomial para o processo de assis‑
tência familiar e de CAPS.
Quero mais uma vez saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que hoje exercem aten‑
dimento na área de saúde mental. O Brasil, um dos países pioneiros no processo de desospitalização, é hoje
referência para a Organização Mundial da Saúde em saúde mental e cidadania.
Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras em CAPS do Brasil!
Sr. Presidente, eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna saudar o dia 10 de outubro, Dia Mundial da
Saúde Mental. A data foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental, tendo por objetivo principal
ampliar o debate sobre o tema e dar visibilidade as principais questões que o envolvem.
Quero saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras de saúde mental no Brasil. O País foi um dos que
mais avançaram na área nos últimos anos, principalmente a partir da construção de um modelo de desospita‑
lização. Quero registrar a minha satisfação de ter sido protagonista nesse processo.
Como Secretário Municipal de Saúde ao longo dos últimos 25 anos, tive um papel importante na estru‑
turação de um novo modelo de saúde mental no Brasil. Em Quixadá, entre os anos de 1993 e 1996, nós criamos
os primeiros CAPS do Ceará e o primeiro serviço de atendimento de pacientes com transtorno mental. Criamos
também os primeiros leitos psiquiátricos em hospital geral, o Hospital Dr. Eudásio Barroso, em 1994. Criamos,
ainda, a rede de saúde mental do Município.
Em Sobral, nós criamos a rede de saúde mental e fechamos o hospital psiquiátrico de Guararapes. O fe‑
chamento desse hospital foi realizado a partir de uma intervenção do Município devido a um caso de espan‑
camento de um paciente que posteriormente veio a óbito. Criamos leitos psiquiátricos em hospital geral, o
Hospital Dr. Estevam Ponte. Cariamos ainda uma rede de CAPS Geral e CAPS AD, além da primeira residência
terapêutica do Nordeste.
O hospital de Guararapes tinha pacientes moradores, e muitos deles dormiam no chão no momento
em que havia 40 pacientes internados e somente 36 leitos. Nós adotamos a política de dar alta aos pacientes
que tinham condições de ir para casa. Esses pacientes passaram a ser acompanhados pelos ambulatórios de
psiquiatria e pelos CAPS do Município.
Em Fortaleza não foi diferente. Criamos e estruturamos a rede de saúde mental do Município. Em 2004,
quando assumi a Secretaria de Saúde, só existiam três CAPS. Nós inauguramos, na gestão da Prefeita Luizianne
Lins, 15 CAPS e deixamos uma rede estruturada com 18 CAPS, com um CAPS Saúde Mental, um CAPS Álcool e
Drogas e um CAPS Infantil em cada região de Fortaleza.
Como professor de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC, orientei dissertações de mestrado
que contribuíram para o avanço de pesquisas na área de saúde mental.
Por todo esse histórico de militância, ressalto a importância do dia 10 de outubro para que possamos
reafirmar a necessidade de trabalhar o tema da saúde mental como uma questão de cidadania. É fundamental
darmos sequência à luta pela desospitalização, ampliar as políticas públicas de acolhimento e de implantação
de uma rede de saúde mental humanizada, inclusiva, inserindo os usuários na dinâmica do trabalho, a partir de
mecanismos que lhes deem condições de construir sua autonomia e de modo a lhes garantir uma vida digna,
que lhes permita exercer de forma plena sua cidadania.
Atualmente, milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por desordens mentais, neurológicas e
comportamentais que podem causar imenso sofrimento, isolamento social, diminuição da qualidade de vida
e até aumento da mortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 154 milhões de pessoas
no mundo sofrem de depressão, 91 milhões são afetados pelo abuso de álcool e 15 milhões pelo abuso de
outras drogas. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, os transtornos mentais severos e persistentes
acometem 3% da população geral, mais de 6% da população apresentam transtornos psiquiátricos graves de‑
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correntes do uso de álcool e outras drogas, e 12% da população necessitam de algum atendimento em saúde
mental, seja ele contínuo ou eventual.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy.
O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer
um registro, com muita satisfação. Ontem foi feriado nacional: Dia de Nossa Senhora Aparecida e também Dia
das Crianças.
O Governador do Estado do Pará, Simão Jatene, entregou mais um hospital, o 11º hospital em 9 anos de
Governo, o Hospital Oncológico Infantil. Era uma reivindicação antiga, um projeto antigo a entrega de mais de
100 leitos hospitalares na oncologia infantil, o que, sem dúvida alguma, vai desafogar o Hospital Ophir Loyola,
que atende aos portadores de câncer do Estado.
Portanto, quero parabenizar o Governador Simão Jatene, o Secretário Vitor Mateus, e todos os funcioná‑
rios e servidores dessa nova unidade que vai atender e salvar vidas, principalmente vidas de crianças, que hoje
nem sempre conseguem um bom atendimento, o que é um problema estrutural do Brasil.
Feliz por poder apresentar aqui esse feito do Governo do Estado do Pará, parabenizo todas as crianças
do Brasil, que contarão com a prestação de um serviço absolutamente vital.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas
de registrar a presença do jovem Patrick, um paraibano que é um exemplo de vida, de coragem e de determinação.
Venho aqui, em nome de toda a bancada federal paraibana, da qual tenho a honra de ser o coordena‑
dor, clamar não apenas à Paraíba, mas também a esta Casa, para que batalhe por um hospital da Rede Sarah
no Estado. Com Patrick e seu pai, já fomos à Superintendência do Patrimônio da União em João Pessoa para
cobrar um terreno onde possa ser instalado um hospital da Rede Sarah futuramente. Conseguimos um terre‑
no graças ao Superintendente Clidevaldo Sampaio, e eu já fui ao novo Ministro da Saúde, Marcelo Castro, para
que ele possa autorizar que a Rede Sarah se expanda e chegue à Paraíba.
Sr. Presidente, solicito que seja registrado nos Anais desta Casa e divulgado pelo programa A Voz do Brasil que a bancada federal paraibana, por meio do seu Coordenador, este Deputado, e de todos os Deputados e
Senadores, está batalhando para que a Paraíba possa receber um hospital de doenças raras e um hospital que
possa ajudar as tantas e tantas pessoas que precisam de cuidados especiais.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Para encerrar, concedo a palavra ao Deputado Vinicius Carvalho.
O SR. VINICIUS CARVALHO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, passo a ler o seguinte texto, de autoria de Marcos Pereira, Presidente Nacional do Partido Re‑
publicano Brasileiro:
“Neste 12 de outubro, Dia das Crianças, quero refletir com vocês sobre o futuro do Brasil. Afinal de contas, falar de criança é falar de sonhos e esperança, é imaginar e projetar, através delas e para elas, um
país melhor.
Não podemos concordar com a Pátria Educadora figurando sempre nas últimas colocações de avaliações internacionais de desempenho escolar. Não é possível admitir resultados tão ruins e não se indignar.
Veja só: em maio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE divulgou um
ranking mundial de qualidade da educação. O Brasil ficou na 60ª posição entre os 76 países avaliados.
Não sou especialista no assunto, mas não precisa ser ‘expert’ para entender que vamos mal. As variáveis
que têm posto o Brasil em situação tão vexatória são muitas, e os Governos parecem não se importar
como deveriam.
O professor continua sendo tratado como profissional de segunda linha. (...) A condição dos colegas da
rede pública é trágica. São tratados como gasto, não como investimento. Um erro.
As escolas públicas não acompanharam a evolução do nosso tempo. O Brasil é o antepenúltimo colocado de 31 países em ranking de habilidades digitais elaborado pela OCDE, à frente apenas de Emirados
Árabes e Colômbia.
O ensino também precisa se adaptar a essa nova realidade e levar em consideração que a criança e o
jovem de hoje não são os mesmos de 10, 20 ou 30 anos atrás. A aula nos moldes do passado já não é
atrativa para o estudante.
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Além de tudo isso, o Ministério e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação não podem ser tratadas como mais uma pasta em meio a outras tantas que compõem os governos. Devem ser as mais
importantes.
É inaceitável que a educação seja usada como moeda de troca política ou prêmio de consolação. É preciso estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e trabalhar continuamente por esses resultados.
O Brasil só vai avançar de verdade quando entendermos que o país do futuro se constrói agora, e as
crianças são, sim, nossa maior esperança. Tirar delas a chance de ser alguém na vida é cortar na nossa
própria carne.”
Esse texto foi publicado no site do PRB.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. LUCIANO DUCCI (PSB-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a saúde é uma das principais preocupações do brasileiro e também um dos maiores desafios
dos governantes.
Pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, publicada hoje no jornal Folha de S.Paulo,
mostra que seis a cada dez brasileiros avaliam a saúde do País como ruim ou péssima. Quando se trata apenas
de avaliar o SUS (Sistema Único de Saúde), o índice de ruim ou péssimo foi de 54%.
A pesquisa entrevistou 2.069 homens e mulheres acima de 16 anos, entre os dias 10 e 12 de agosto, em
todo o País. É o segundo ano da pesquisa. Os resultados são os mesmos obtidos em 2014.
Segundo a amostra, 2% dos brasileiros dão nota zero para a saúde em geral, em escala de zero a dez;
20% dão nota 5. Para o SUS, 18% deram zero e 19% , 5.
Mulheres, moradores do Sudeste, os mais escolarizados e quem tem plano de saúde são os mais críticos,
tanto ao sistema de saúde em geral como em relação ao SUS.
Por outro lado, a população que vive no interior é a mais favorável ao sistema de saúde. Quanto ao SUS,
o apoio reside entre aqueles que não têm planos de saúde e usam o sistema.
Segundo a pesquisa, o índice dos que usaram o SUS caiu em relação ao ano passado de 89% para 83%
– a maior parte, 83%, não tem plano de saúde. Atendimentos em postos de saúde e consultas médicas foram
os serviços mais procurados.
Os entrevistados também classificaram os tipos de serviços. O atendimento nos postos de saúde e a dis‑
tribuição de remédios foram os serviços aos quais os usuários têm mais facilidade de acesso.
Já o tempo de espera, segundo os entrevistados, é o que mais contribui para o mau atendimento (36%),
seguido da falta de médicos (19%). Três em cada dez pessoas aguardavam atendimento ao serem entrevistadas.
É preciso mais competência administrativa para a boa utilização dos recursos que são disponíveis, mas,
além disso, o Brasil gasta apenas 3,9% do PIB com a saúde, quando o recomendável é gastar 9,5%.
Sr. Presidente solicito a V.Exa. que este pronunciamento seja inserido no programa A Voz do Brasil e nos
canais de comunicação desta Casa.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estudo recente publicado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz trouxe mais
dados esclarecedores sobre os malefícios do fumo. A pesquisa estima que, por ano, o cigarro seja responsável por
147 mil mortes no Brasil e por 157 mil infartos agudos do miocárdio, 75 mil AVCs e 63 mil diagnósticos de câncer.
O custo para o sistema de saúde é de R$ 23,4 bilhões por ano, segundo informou o colunista Ancelmo
Góis, do jornal O Globo, que deu uma nota sobre esse artigo inédito, assinado pela pesquisadora Márcia Tei‑
xeira Pinto, da FIOCRUZ.
Na semana passada, em seminário realizado na Câmara dos Deputados, o médico Ricardo Sales, do Hos‑
pital Albert Einstein, de São Paulo, falou sobre o câncer de pulmão, considerado o mais letal em todo o mundo.
De acordo com o especialista, no Brasil existem 34 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. Nada
menos do que 90% deles estão relacionados com o consumo de cigarro.
Em sua palestra, o médico destacou que as mulheres são mais suscetíveis ao câncer de pulmão. O risco
de elas terem esse tipo de tumor é de um vírgula sete a três vezes maior do que para os homens.
Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o tabagismo deve ser considerado uma pandemia,
ou seja, uma epidemia generalizada, que precisa ser combatida.
A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes, que atu‑
am sobre diversos órgãos e contêm mais de 60 cancerígenos.

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

201

Já está comprovado cientificamente que o tabagismo causa cerca de 50 doenças, entre as quais se des‑
tacam os males cardiovasculares como infarto, derrame e hipertensão. Vários tipos de câncer estão ligados ao
consumo do cigarro, como os de pulmão, boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim e bexiga.
Muito já se avançou no Brasil em matéria de políticas públicas de prevenção e enfrentamento ao tabagis‑
mo. Resultados da Pesquisa Internacional de Tabagismo – ITC confirmam, por exemplo, que a elevação de impos‑
tos sobre o cigarro e o consequente aumento de preços é um forte indutor da redução do consumo de tabaco
no Brasil. O estudo foi coordenado pela Universidade de Waterloo, do Canadá, em 20 países, dentre eles o Brasil.
Outras pesquisas já haviam apontado esse caminho. Ou seja: há uma relação direta entre o aumento
dos preços e a queda do número de fumantes. E isso significa redução das mortes por doenças relacionadas
ao tabaco. Os impostos sobre cigarros no Brasil subiram, por maço, 116% entre o fim de 2006 e o fim de 2013.
O número de fumantes diminuiu 28% nos últimos 8 anos.
Um estudo realizado em parceria pela Universidade de Georgetown, em Washington, com o Instituto
Nacional do Câncer – INCA, constatou que, no período entre 1989 e 2010, as políticas públicas para a redução
do tabagismo no Brasil resultaram em uma diminuição de quase 50% na prevalência de fumantes.
Conforme essa pesquisa, se nenhuma medida de controle do tabaco tivesse sido implementada, seriam
esperadas 20 milhões de mortes por doenças causadas pelo tabagismo até 2050.
Os achados científicos, portanto, mostram que temos de apoiar e intensificar as políticas públicas de pre‑
venção e controle do tabagismo. Além da elevação de impostos sobre a produção e comercialização do cigar‑
ro, é fundamental investir ainda mais em campanhas educativas a respeito do tema, principalmente voltando
nossas atenções para adolescentes e jovens, que devem ficar bem longe das baforadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, solicito a palavra, com muito orgulho, para referir-me ao Município de Itumbiara, cidade
de grande relevância histórica, política e econômica para o Estado de Goiás, que no dia 12 de outubro come‑
morou seus 106 anos de fundação. Felicito-me com sua população, por meio de seu Prefeito Chico Bala, e suas
lideranças políticas, por meio do nosso estimado José Gomes da Rocha.
A história de Itumbiara começou em 1824, quando o marechal português Cunha Matos instalou o Por‑
to de Santa Rita Paranaíba no Rio Paranaíba, na divisa de Goiás com Minas Gerais, que recebeu este nome em
virtude da estrada que ligava Santa Rita do Paranaíba a Cachoeira Dourada e que significa, em tupi-guarani,
caminho da cachoeira. O povoado cresceu em torno da capela de Santa Rita. Em 1909 Itumbiara foi emanci‑
pada e elevada à condição de Município.
A população de Itumbiara tem muito a comemorar, a cidade está bem administrada e seus munícipes
contam com excelente infraestrutura urbana.
Em parceria com o Prefeito Francisco Domingues de Faria, Chico Bala, do PTB de Goiás, e o Deputado
Estadual José Antonio Silva Netto, do PTB, de Goiás, que atuou como Vice-Prefeito de Itumbiara nos anos de
2012 a 2014, temos trabalhado para o desenvolvimento do Município e para dar continuidade, também, ao
trabalho iniciado pelo nosso Ilustre Ex-Prefeito José Gomes da Rocha.
Entre as realizações de que mais nos orgulhamos estão a pavimentação e revitalização da Avenida Bei‑
ra Rio, ações de infraestrutura urbana, turística e escolar, liberação de recursos para realização de arraial e do
réveillon de Itumbiara, implantação de Centro de Inclusão Digital, de Cozinha Comunitária, viabilização de ve‑
ículos para a educação e para a polícia e associações, construção de unidades de saúde, construção de habita‑
ções populares, construção de calçadas, construção de Pier, reestruturação da rede física pública da educação
básica, quadras de esportes para escolas.
Nosso Prefeito Chico Bala, com muito primor e organização, elaborou o calendário das festividades alu‑
sivas ao aniversário do Município. Os eventos tiveram início no dia 8 de outubro e se estenderá até o final do
mês. O calendário conta a Inauguração do Farol da Avenida Beira Rio; implantação do Projeto Mais Educação
e Menos Dengue; Missa em Ação de Graças; desfile cívico de aniversário; inauguração do Centro Municipal de
Educação Infantil – CMEI Antônio Fernandes Teixeira no Bairro Morada dos Sonhos; solenidade de Premiação
da Copa Itumbiara de Futebol Amador; entrega de ampliação e reforma do CMEI Rogério Queiroz Carvalho Ha‑
ddad no Bairro Brasília e entrega de 106 escrituras do Programa Municipal de Regularização Fundiária, dentre
outras atividades cívicas e religiosas.
Itumbiara, que pertencente à mesorregião do sul goiano e microrregião do Meia Ponte, situa-se ao sul
da capital do Estado, distando desta cerca de 204 quilômetros, conta com uma população de mais de 100.548
habitantes e entre suas principais atividades econômicas destacam-se a agropecuária, indústria e serviços, es‑
tando como o sétimo maior Produto Interno Bruto – PIB do Estado de Goiás. Também é o maior exportador do
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Estado, devido à sua localização próxima a Minas Gerais e São Paulo, garantindo o escoamento da produção
agrícola do sudoeste goiano através das regiões Sul e Sudeste.
No cenário turístico destaca-se com a beleza do Rio Paranaíba, da Cachoeira do Salitre e a Ponte Affon‑
so Penna, sendo esta última responsável por interligar os Estados de Goiás e Minas Gerais, no início do século
passado com a Marcha para o Oeste.
Parabéns ao Município de Itumbiara pelo seu centésimo quarto aniversário de emancipação!
Coloco-me, como sempre estive, com muito amor, à disposição da população de Itumbiara, como faço
com todos os Municípios, para servir em tudo que puder ser útil, pois. Meu gabinete é a embaixada do povo
goiano e também a embaixada de Itumbiara, Goiás.
Congratulo-me com os Vereadores, com os Secretários Municipais, com sua população, bem com todos
aqueles que, como eu, participam da vida ativa daquela cidade e fazem parte da retomada do desenvolvimen‑
to e autoestima, desde a chegada de lideres como Zé Gomes e Chico Bala, dentre outros.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, anualmente, em outubro, vemos não só o Brasil, mas países do mundo inteiro se tornarem
mais rosa. Tudo por causa do Outubro Rosa, um movimento mundial de conscientização, que visa colocar uma
luz na luta contra o câncer de mama.
Acho muito importante abordar este tema quantas vezes forem necessárias, até como forma de contri‑
buir para sua divulgação.
O movimento teve início nos Estados Unidos, com ações isoladas em vários de seus Estados. Posterior‑
mente, com a aprovação do Congresso Americano, o mês de outubro passou a ser o mês nacional de preven‑
ção do câncer de mama.
Na última década do século XX, o laço cor-de-rosa foi distribuído aos participantes da primeira Corrida
pela Cura, realizada em Nova York, em 1990, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. Em 1997, a iniciativa
ganhou adesão de entidades das cidades de Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, que começaram a promover ativi‑
dades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, adotando o mês de outubro como epicentro das ações.
Após isso, surgiu o hábito de enfeitar e iluminar os monumentos, prédios públicos, pontes, teatros das ci‑
dades com a cor rosa, sendo assim uma leitura visual que pode ser compreendida em qualquer lugar do mundo.
O que, talvez, muita gente não saiba é que existem vários tipos de câncer de mama. Alguns se desen‑
volvem rapidamente, outros não. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as mulheres, no
mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não-melanoma. Ele responde por cerca de 25% dos casos novos
a cada ano. Em 2015, para o Brasil, são esperados 57.120 casos novos de câncer de mama.
Manter uma rotina saudável de exercícios e alimentação equilibrada é uma forma de prevenir a doença. Em‑
bora muitos fatores possam contribuir para o aumento de casos, evitar o excesso de peso pode diminuir bastante
os riscos de desenvolver um câncer. Contudo, as mulheres devem realizar o autoexame frequentemente, fazer a
mamografia anualmente e buscar ajudar de um profissional rapidamente, caso percebam algum sinal da doença.
Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero registrar que no dia hoje, dia 13, está acontecendo no Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região a solenidade de entrega aos agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
Epitácio Pessoa, que se destina a agraciar juristas eminentes e outras personalidades nacionais ou estrangeiras
que tenham se destacado no Direito do Trabalho ou prestado relevante serviços à Justiça do Trabalho, bem
como a servidores públicos que, por seus méritos funcionais, tenham se tomado alvo de distinção.
A Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa é a mais alta honraria do Tribunal
Regional do Trabalho da Paraíba. A solenidade de entrega da medalha é realizada a cada 2 anos, e a escolha
dos agraciados é feita pelos juízes que compõem o Pleno do TRT.
Os nomes dos agraciados foram homologados em sessão administrativa, por unanimidade de votos, e
receberão a insígnia nos graus Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador e Oficial.
A medalha foi criada pela Resolução Administrativa nº 56/1987, reestruturada e com regulamentação pre‑
vista na Resolução Administrativa nº 106/1991, atualizada por meio de Resolução Administrativa nº 118/2005.
Estão sendo homenageados os Ministros João Batista Brito Pereira, Corregedor-Geral do Tribunal Supe‑
rior do Trabalho, e Coqueijo Costa (post mortem); o Prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo; o Desembargador
Antônio Adrualdo Alcoforado, do TRT de Alagoas; o Juiz Sérgio Fernando Moro, do TRF da 4ª Região, Paraná; o
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Juiz do Trabalho na Paraíba, André Wilson Avellar de Aquino; o advogado Leidson Farias e os servidores Aracy
Guedes Arnaud de Lacerda, Davijour Antério de Lucena e Maria Clara de Almeida Coelho.
A solenidade de entrega de medalhas vai acontecer às 16h no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tri‑
bunal de Contas da Paraíba, onde ainda será apresentado um videodocumentário que vai contar os 30 anos
do TRT na Paraíba. A tarde será encerrada com uma apresentação do poeta popular Jessier Quirino.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nas últimas semanas, nossa mais alta Corte de Justiça do País, o Supremo Tribunal Federal, está
julgando a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Até o momento, três dos onze minis‑
tros votaram favoravelmente, e o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Teori Zavascki.
Mesmo ciente da harmonia e independência entre os Poderes, como representante do povo cearense,
ocupo esta tribuna para manifestar minha posição contrária à descriminalização da maconha.
Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), só no Brasil o índice é de mais
de 6 milhões de brasileiros dependentes químicos, o equivalente a 3% da população geral. O consumo de ma‑
conha foi o que mais cresceu no País.
Pesquisas apontam que uma a cada 100 mortes entre adultos, no Brasil, é causada pelo uso de drogas
ilícitas. Os jovens, e principalmente os homens, são os principais usuários afetados.
Destaca-se que, mesmo com rígidas leis, o quantitativo de usuários de drogas cresce cada vez mais. En‑
tendo que não podemos transformar em medida discricionária uma ação do Estado repressiva que não está
alcançando seus objetivos.
Nossa legislação visa desestimular o consumo e o comércio de drogas. Dessa forma, não se pode retro‑
ceder para permitir o consumo para usuários. Infelizmente, estaremos dando passos largos para trás.
No Ceará, por exemplo, desde março de 2015, a Secretaria de Saúde do Estado (SESA) financia o trata‑
mento de dependentes químicos. São cerca de 266 vagas em mais de 15 entidades filantrópicas sem fins lucra‑
tivos. Os valores dos serviços conveniados estão em torno de R$ 1 mil por mês por vaga ofertada para adultos
e R$ 1,5 mil por crianças, adolescentes e mães que estão amamentando.
A saúde pública, seja no Ceará ou em qualquer Estado da federação, não alcança todos que precisam
de auxílio com as drogas. Nesses casos, a família que já sofre com as reações do dependente químico ainda é
obrigada a sacrificar as finanças com o fim de salvar o ente querido e trazer paz para o seu lar.
Nota-se que a situação atual, que já é considerada gravíssima, com o alto índice de marginalização, de
violência, de evasão escolar e de superlotação nos estabelecimentos da saúde pública, pode se tornar insus‑
tentável com a descriminalização da maconha.
Sr. Presidente, portanto, em virtude dos prejuízos para o usuário, para a família e para o Estado, sou to‑
talmente contra a descriminalização da maconha. Na oportunidade, me solidarizo com todas as entidades ce‑
arenses de apoio aos dependentes químicos que se manifestaram contrárias à liberação, em especial a Obra
Lumen de Evangelização, comunidade católica que desenvolve projetos sociais em Fortaleza, Ceará.
Muito obrigada.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vivemos uma época bastante turbulenta e rica para os futuros historiadores. Quem, no
futuro, tiver a oportunidade de ler o relato deste momento notará que vivíamos um período de transição. Ain‑
da não temos como saber o resultado na frente, mas percebemos que pode ser um novo tempo.
A crise que se instalou não está restrita às sistematizações usuais. Ela tem o componente econômico,
entretanto, o que mais a distingue das demais é que alcança o espectro moral. A crise não existe apenas em
função de supostas imoralidades dos dirigentes políticos. Ela também é grave, porque a sociedade está inerte,
esperando que alguém tome a atitude por ela.
Isso é preocupante, porque a sociedade é a protagonista da história. Daqui a anos, os historiadores po‑
dem questionar se uma atitude mais efetiva da sociedade poderia evitar o retardo do desenvolvimento. Neste
momento, não devemos esquecer que a omissão é uma falha grave.
A omissão pode ser consequência de um comportamento preguiçoso ou pouco corajoso. Ora, se iden‑
tifico o mal e não tenho disposição de fazer o bem, é muito mais confortável apontar para aqueles que erram.
Trilhar no caminho certo é difícil, porque nos impõe lutar contra as tentações da comodidade.
Um símbolo da crise moral que identifico é a percepção de que a vida é somente medida pelo valor das
coisas que se consegue. Diluiu-se o sentido de comunidade e família, pelos quais as pessoas compartilham os
valores. Rompendo-se esse sentido, assistimos a uma profusão de reivindicação, como se existisse um ser eterno
provedor dos desejos. Diminuída a solidariedade social, surge o protagonismo dos mimados, que reclamam os
possíveis e imagináveis direitos, como se não houvesse outras pessoas piores, seja em pobreza, seja em sofrimento.
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Esse mal-estar social é uma grande oportunidade para os progressistas, porque podem iludir e resumir
tudo em termos de poder econômico. Para nós conservadores, a vida não se limita ao que é monetário.
Entendemos que existem coisas medidas em valor e outras em preço. A moralidade sexual, que se funda‑
menta na pureza da pessoa, no caráter sacramental do casamento e na ideia de pecado fora do voto de amor,
é uma forma de separar o sexo do mercado e de negar-lhe o estatuto de mercadoria.
As pessoas, tão focadas em ladrões dos cofres públicos, ficam desatentas em defender os costumes que
fizeram a nossa civilização. É uma omissão danosa que colabora para a cultura perder a força. Já caminha silen‑
ciosamente um projeto de lei para tornar moral o sexo mediante paga. A prostituição não é crime no Brasil. A
externalidade que o projeto vai provocar é elevar moralmente a prática, quando garantir os mesmos direitos
que os trabalhadores produtivos fazem jus pelo suor do rosto.
É bem provável que a sociedade, bombardeada diariamente com a ideologia politicamente correta, não
veja mal nisso. Entretanto, quando os valores da sociedade não são defendidos corremos o risco de perder
mais do que imaginamos.
Isso não é uma retórica alarmista ou demagógica; é real. Os jornais do Rio mostraram a imagem de um
menor furtando o celular de uma jovem na praia, em um fim de semana bastante violento. O esgarçamento do
tecido social foi demonstrado com declaração do menor. Disse ele: “Eu roubei porque quis; por prazer”.
A mãe disse que ficou envergonhada com a atitude do filho. Disse que ele não precisa roubar, “porque
a gente ensina o caminho certo”. O pai também pagava escola particular para o filho e lhe deu de presente um
videogame e um celular.
É um exemplo que deixa os progressistas sem argumentos. Se a questão econômica é a causa e a respos‑
ta para explicar a crise, por que um jovem, que não é miserável, pratica e debocha do crime?
A resposta que os progressistas não querem dar é que a sociedade não é formada a partir do dinheiro.
A comunidade desenvolveu o mercado como um lugar de troca para resolver os problemas materiais da vida,
mas isso não significa que é o único meio. Como existem necessidades que não são quantificadas pelo preço,
a exemplo da solidariedade e do respeito, o homem precisa guardar a confiança com os outros.
Esse é um problema básico que os progressistas não querem ver. Estão apenas empenhados em destruir
tudo o que já foi feito, em nome de um ideal exclusivo que eles imaginam para resolver todos os problemas
que a humanidade sempre teve.
Essa é a crise que vai além da corrupção pública. A desconfiança entre as pessoas. A confiança não está
subordinada ao dinheiro. Ela é dependente de valores que foram formados por muitos séculos de acordos e lutas.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, um dado revelado na semana passada me chamou a atenção: o número de mortes vio‑
lentas cresceu em 18 Estados, em 2014, segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive
no meu Estado, o Amazonas.
Os números incluem homicídios dolosos, latrocínios e mortes provocadas por policiais. Em 2014, 58.559
pessoas foram assassinadas no Brasil – é como se um brasileiro fosse morto a cada 10 minutos. No ano ante‑
rior, foram 55.878 mortes. A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, média utilizada internacionalmente,
ficou em 26,3. O índice manteria o Brasil na lista dos 20 países mais violentos do mundo, segundo o Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, à frente de Ruanda e República Dominicana.
No Amazonas, o índice é de 26,49 mortes a cada 100 mil habitantes, acima da média nacional. O índice
é próximo dos índices registrados pela Colômbia (30,8), o 13º país mais violento do mundo, de acordo com a
Organização das Nações Unidas – ONU.
Já não é de hoje que venho falando sobre a violência no Amazonas. Sabemos que os índices têm cresci‑
do em quase todos os Estados, mas os amazonenses têm sofrido muito.
O Mapa da Violência 2015, revelado no primeiro semestre, mostrou que o Amazonas e o Pará são os dois
Estados chefes no crescimento de crimes com armas de fogo na Região Norte. Os números triplicaram em 10
anos (2002-2012). Nesse período, o Amazonas amargou um crescimento de 298,2% nos registros de mortes
por arma de fogo, sagrando-se líder da Região Norte e Vice-Líder do Brasil, perdendo apenas para o Maranhão.
O número de homicídios registrado no Amazonas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, do
Ministério da Saúde, passou de 512 casos, em 2002, para 1.317, em 2012.
Ora, Sr. Presidente, será possível que nossos governantes não estão vendo isso? Não precisa ter números
tão gigantes para tomar providências, basta ler as manchetes diárias de nossos jornais e constatar a violência
galopante que estamos vivendo.
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Infelizmente, o Brasil está longe de ser um país pacífico. A cada ano, temos essa quantidade absurda de
mortes. Isso não é um problema específico de meu Estado, de um governo ou de outro. É um problema nacio‑
nal e não pode ser ignorado.
Como Parlamentar, não posso ficar atônito diante dessa barbárie. Precisamos fazer algo. Acredito que o
fazer algo começa pela modernização da nossa polícia e do nosso Judiciário. Ambos pararam no tempo.
Há investimentos. Foram investidos R$ 70 bilhões em segurança pública, em 2014, número compatível
com o gasto por nações europeias. Apesar disso, as mortes aumentaram.
Acredito que é preciso algo ainda maior – alterações legislativas, punições mais severas – para que o
crime não compense. Sabemos que matar uma pessoa no trânsito, por exemplo, é um crime que fica basica‑
mente sem punição, na maioria dos casos.
Se uma pessoa matar outra e esse matador tiver endereço fixo, trabalho e não tiver antecedentes crimi‑
nais, há grande possibilidade de esse assassino responder em liberdade e conseguir penas alternativas.
O Pacto Nacional pela Redução de Homicídios está sendo discutido, e ele envolve ações de segurança
pública, política penal, acesso à Justiça e alterações legislativas. Quero contribuir para o que for necessário.
Falo como Parlamentar e Presidente Nacional do PR. Estou pronto para ajudar!
Era isso que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Ministério da Agricultura começa nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, o levantamento
das propriedades rurais que serão inseridas no programa federal de fomento chamado Programa Leite Saudá‑
vel. O projeto foi lançado no ultimo dia 29 de setembro e tem como objetivo beneficiar até 80 mil produtores.
A proposta é auxiliar na ampliação da quantidade e da qualidade do leite produzido. O objetivo é atingir o
mesmo volume diário por animal obtido em países líderes mundiais como Argentina, 16 litros por vaca, e Nova
Zelândia, com 11 litros por animal ao dia. Atualmente a média brasileira é de menos de 5 litros ao dia por animal.
Para isso, serão investidos quase 400 milhões de reais em 466 cidades de Goiás, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responsáveis por 72,6% de todo o leite nacional. Espera-se que o programa
impulsione as exportações dos derivados como leite em pó, manteiga e queijo de 345 milhões de dólares, em
2014, para mais de 800 milhões de dólares já em 2018.
Atualmente cerca de 800 mil produtores vendem leite, sendo que cerca de 80% produzem até 50 litros
por dia. A meta é elevar a produção desses agricultores de pequeno porte para uma média diária de 200 litros.
A maior parte desses produtores pertence às classes D e E, e o Governo acredita que o produtor com menos
de 50 litros está fadado a ficar fora do mercado.
Para aumentar esta produção será criada uma rede técnica de assistência em parceria com o SEBRAE e
o SENAR, responsáveis por 60% do total de investimentos previstos. Cada produtor irá receber 200 horas de
assistência, e a demanda de formação dos técnicos será atendida pelo PRONATEC.
A assistência vai passar também por uma maior seleção de raças mais produtivas por meio de insemina‑
ção artificial. Nos casos de Goiás e Minas Gerais, onde a inseminação corresponde de 8% a 15% das gestações
do gado leiteiro, a meta é elevar para 70% do rebanho. Nos demais Estados, a projeção é de 80%. O objetivo
final é aumentar o nível do melhoramento de raça bovina para pelo menos 3% do rebanho nacional.
Os pequenos produtores também terão uma regulamentação própria para formalizar seu negócio, após
mudanças no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Com isso,
serão definidos padrões de procedimentos, instalações e equipamentos exigidos para as pequenas agroindús‑
trias. Esses estabelecimentos poderão produzir derivados de leite, como queijos artesanais, manteiga e iogurte.
Precisamos parar de pensar que só pode exportar um, dois ou três produtos, como atualmente, que de‑
pendemos de soja, carne e milho. Temos condições de exportar muito mais, mas para isso necessitamos me‑
lhorar performance da produção e melhorar a qualidade para abrir mercado e exportar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna movido por um sentimento de profunda consternação e indigna‑
ção. O Governo Federal, no intuito de, a qualquer custo, ajustar as contas do País, acaba de adotar uma medida
absurda que promete causar graves danos à biodiversidade e à economia da pesca no País.
A pesca artesanal é uma das nossas atividades econômicas mais tradicionais. A atividade, de acordo
com o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, emprega quase 1 milhão de pescadores, atuando nas áreas
costeiras, nos lagos e nos rios nacionais, em regime de economia familiar ou individual. A pesca artesanal gera
emprego, gera renda e assegura a subsistência de milhões de famílias de norte a sul do Brasil.
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A indústria da pesca brasileira produz em torno de 800 mil toneladas de pescado por ano. Aproximadamen‑
te 45% de toda a produção anual de pescado desembarcada provém da pesca artesanal. A produção nacional
poderia ser maior se as condições de acondicionamento e a tecnologia dos barcos de pesca fossem melhoradas.
O Ministério da Pesca e Aquicultura planejava aumentar a produção de pescado para 1 milhão de toneladas até
2020. Para isso estava investindo no aprimoramento dos processos de gestão e aumento da rentabilidade dos
estoques, na eliminação dos desperdícios e na melhoria da infraestrutura de desembarque do pescado.
Ora, como se sabe, a manutenção e o aumento da produção de pescado dependem da recuperação
dos estoques pesqueiros. Embora as informações sobre os estoques de pescado no Brasil sejam precárias, os
melhores estudos disponíveis mostram que as principais espécies estão sendo superexploradas ou estão pró‑
ximas do limite máximo de exploração, e muitas estão ameaçadas de extinção. A Região Sudeste que detinha,
por exemplo, um estoque de sardinhas estimado em 200 mil toneladas hoje não conta com 20 mil toneladas.
Esse não é um problema apenas do Brasil; é um problema mundial. Segundo um relatório recente da
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 30% dos peixes do mundo estão
sendo superexplorados e podem desaparecer e outros 57% estão próximos do limite de extração sustentável.
Uma das principais estratégias para recuperar e manter os estoques pesqueiros é o chamado defeso.
No defeso, quando uma espécie ou conjunto de espécies em uma determinada área entra no período de re‑
produção, a pesca é temporariamente proibida. Isso possibilita a reprodução, evita que fêmeas grávidas ou os
alevinos e peixes juvenis sejam mortos e garante o crescimento das populações.
Ao longo das últimas décadas, vem sendo editadas dezenas de normas dispondo sobre o defeso de vá‑
rias espécies, em diferentes áreas de pesca. Essas normas baseiam-se em estudos científicos e na experiência
dos pescadores, e são ampla e duramente negociadas.
No período de defeso, o pescador fica privado do alimento e da renda proveniente da pesca. Para as‑
segurar sua sobrevivência nesse período e garantir o efetivo respeito ao período de defeso, o Estado, como
medida compensatória, assegura ao pescador um salário mínimo mensal. O seguro-defeso é essencial para a
sobrevivência do pescador e da sua família.
No dia 30 de dezembro do ano passado, o Executivo Federal encaminhou ao Congresso a Medida Pro‑
visória nº 665, alterando as regras da concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas e aumentando o
rigor para a concessão do abono salarial, do seguro-desemprego e do seguro-defeso dos pescadores artesanais.
Concomitantemente, o Tribunal de Contas da União vinha realizando uma auditoria sobre o pagamento
do seguro-defeso e revelou que, entre janeiro de 2012 e junho de 2013, foram pagos indevidamente R$ 19,5
milhões a beneficiários que possuíam algum tipo de vínculo empregatício, a pessoas com outra renda decla‑
rada e a pessoas que recebiam, cumulativamente, outros benefícios pagos pela Previdência Social.
A Medida Provisória nº 655 foi aprovada na forma da Lei nº 13.134, em 16 de junho deste ano. Foram ex‑
cluídos do seguro-defeso os trabalhadores de apoio à pesca artesanal e os componentes do grupo familiar do
pescador profissional artesanal. Não será também possível acumular o benefício com outro vínculo de empre‑
go ou relação de trabalho; outra fonte de renda diversa da decorrente da pesca; ou com mais de um benefício
social no mesmo ano, inclusive o Bolsa Família.
Para sanar os desvios apontados pelo TCU, o Governo resolveu promover o recadastramento dos pes‑
cadores artesanais, uma providência óbvia, que não demanda maiores comentários. Entretanto, como se fos‑
se uma medida prévia necessária para fazer o citado recadastramento, o Governo, por meio de uma portaria
conjunta dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, pura e simplesmente suspendeu o defeso no País
pelo prazo de 120 dias, renovável por mais 120 dias.
Ora, é evidente que a suspensão do defeso não guarda nenhuma relação com o recadastramento dos
pescadores artesanais. A verdade é que, no acumulado de 12 meses, segundo informação do Estado de São
Paulo, o custo para o Governo do seguro-defeso foi de R$ 2,7 bilhões. Ao suspender o defeso, o Governo não
terá que pagar o seguro pelos próximos 8 meses (ou alguém tem dúvida de que o prazo de 120 dias não será
prorrogado por mais 120 dias?). Com isso, o Ministério da Fazenda espera economizar, segundo a mesma fon‑
te citada, R$ 1,5 bilhão em 2015.
Em outras palavras, o Governo planeja equilibrar as contas públicas à custa da destruição do meio am‑
biente. Convém lembrar que a suspensão do defeso não vale apenas para o pescador artesanal, ela se estende
também para o pescador industrial. Sem o seguro-defeso o pescador artesanal, mesmo o que tem consciência
da importância do defeso, será obrigado a pescar, comprometendo os estoques pesqueiros. A medida pode
prejudicar anos de esforço para a recuperação dos estoques pesqueiros e colocar as espécies ameaçadas sob
risco ainda maior. Ao comprometer os estoques, além do dano à biodiversidade, a medida prejudica o futuro
da própria atividade de pesca, da qual os pescadores e suas famílias dependem.
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Além de suspender o defeso, a portaria conjunta dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente
fala em revisão dos atos normativos agora suspensos que estabeleceram os períodos de defeso. Essas normas,
como já dissemos, são elaboradas com base em estudos científicos e na experiência dos pescadores. Em face
dos últimos acontecimentos, é legítimo suspeitar que se essas normas forem de fato revistas não o serão por
razões técnicas, mas para reduzir, de forma definitiva, os custos do Governo com o seguro-defeso.
A decisão do Governo Federal de fazer caixa à custa da depleção dos estoques dos recursos pesqueiros
nacionais é escandalosa e inaceitável. A medida, em curto prazo, causará graves danos ambientais, em muitos
casos talvez irreversíveis e, em longo prazo, causará prejuízos sociais e econômicos para o País, sobretudo para
os pescadores artesanais e suas famílias.
Esta Casa precisa exigir do Governo a revogação imediata da Portaria Interministerial nº 192, de 5 de
outubro de 2015!
O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, uma das grandes
tragédias da saúde brasileira atualmente é o aumento crescente das mortes no trânsito. São mais de 50 mil
mortes provocadas por acidentes por ano, mais de 130 mortes por dia, ou cerca de 5 mortes por hora, segun‑
do dados do seguro obrigatório DPVAT. Para se ter uma ideia, nobres amigos, em comparação, o trânsito no
nosso País é mais fatal para os jovens do que o conflito entre Israel e Palestina, um dos mais antigos do mun‑
do. Além das vítimas fatais, milhares de pessoas ficam feridas anualmente, ou até incapacitadas, gerando um
colapso na rede hospitalar.
Vários estudos já mostraram que, entre as principais causas de acidentes no trânsito estão o excesso de
velocidade, desatenção e embriaguez ao volante. Parece evidente, portanto, que devemos combater esses ele‑
mentos, ligados principalmente à falta de consciência do cidadão que tem um veículo automotor nas mãos.
Isso passa pela implementação de leis rígidas, como a da Lei Seca, e fiscalização igualmente rigorosa, mas tam‑
bém por educação sistemática sobre os perigos do trânsito e necessidade da boa convivência, partindo das
escolas, com os futuros motoristas.
Se essa é, sabidamente, a saída para evitar que milhões de novas mortes ocorram, cabe perguntar então,
nobres colegas, porque ainda insistimos em atacar aquilo que não é a causa do problema? Temos feito isso,
como sociedade, em vários aspectos, mas vou me ater a apenas uma questão, que é exigência, por meio do
CONTRAN, dos simuladores de direção nas autoescolas. É inegável que melhorar a formação dos novos moto‑
ristas também é um grande desafio, no entanto, não há nenhuma evidência de que o uso dos simuladores dê
essa garantia. Pelo contrário, ele inflaciona em até 20% o processo de obtenção da CNH, que já não é acessível
para parcela da população, e também encarece o próprio funcionamento dos centros de formação.
Vale lembrar ainda, colegas Deputados, que a obrigatoriedade dos simuladores já foi negada aqui mesmo
nesta Casa, por ser considerada inconstitucional. Cabe a nós, como legisladores, zelarmos pela razoabilidade, evi‑
tando exigências desnecessárias ou abusivas que prejudiquem os direitos do cidadão. E creio que esse é o caso.
Por isso, apresentei nesta Casa, um projeto de decreto legislativo que visa sustar a aplicação da resolu‑
ção do Conselho Nacional de Trânsito que passou a exigir simulador de direção veicular nas autoescolas. Essa
exigência, colegas Deputados, extrapola as próprias atribuições do CONTRAN, uma vez que é um órgão fede‑
ral normativo, a quem cabe estabelecer normas regulamentares ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e esta‑
belecer diretrizes sobre a Política Nacional de Trânsito. No entanto, a regulamentação deve ser estritamente
complementar, dispondo sobre aspectos técnicos que não estão listados no CTB.
Destaco também que, em locais como os Estados Unidos e nos países europeus, o uso de simuladores não
faz parte do processo de formação dos condutores, no entanto, os índices de acidentes e mortes no trânsito estão
entre os menores do mundo, o que é evidência suficiente para questionar a imprescindibilidade dos simuladores.
Essa exigência viola ainda acordos dos quais o Brasil é signatário e que dão igual valor às carteiras de
habilitação de outros países, mesmo os que não usam simuladores, ficando provada uma diferenciação no tra‑
tamento de pessoas habilitadas em outros países e aqui.
Peço, portanto, o apoio de todos pela aprovação deste decreto legislativo, para que possamos atuar, de fato,
nas busca de soluções verdadeiras para esse grave problema do nosso País, a questão do trânsito, e não apenas jo‑
gar uma cortina de fumaça, criando obrigações e despesas aos cidadãos, sem o resultado que a sociedade espera.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa
e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MUSSI (Bloco/PP-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para parabenizar o Município de Tupã, em São Paulo, por mais 1
ano de sua fundação, comemorado no dia 12 de outubro.
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A cidade de Tupã é reconhecida como a Capital Nacional da Fotografia por possuir diversas empresas
do ramo. É a maior cidade da região da Alta Paulista, em número de habitantes, e desde 2002 é uma das es‑
tâncias turísticas do Estado.
Nos três distritos industriais em atividade, destacam-se a fabricação de móveis, aviões aeromodelos para
exportação e a industrialização de carnes e leite, entre outros gêneros. A agropecuária caracteriza-se pelas la‑
vouras de café, arroz, milho, feijão, cana-de-açúcar e principalmente pelos rebanhos bovinos de corte e de leite.
É considerada a terceira bacia de leite tipo B do Estado de São Paulo.
O Município é rico em recursos hidrográficos e conta com um distrito, Varpa, que preserva a tradição dos
imigrantes da Letônia, configurando-se com forte potencial turístico. O roteiro Caminhos da Letônia é com‑
posto pelo Museu dos Pioneiros Janis Erdbergs, no qual é possível conhecer os instrumentos utilizados pelos
letos, na fundação da colônia, e um grande arquivo fotográfico sobre a derrubada da floresta e a caça de ani‑
mais; o Rancho dos Defumados, que oferece diversos tipos de especiarias de dar água na boca; e por uma loja
de geleias de frutas, feitas artesanalmente, que oferece sabor singular. Ainda, no lugarejo, o visitante encontra
artesanatos confeccionados com materiais do campo, orquidários e apiários, em que a atração é o processa‑
mento do mel retirado das colmeias. A Fazenda Palma oferece gastronomia típica, hospedagem, museu, além
da paisagem bucólica composta de matas e cachoeiras.
Outros pontos que divulgam aspectos da história e da cultura tupãense são os Museus Histórico e Pe‑
dagógico Índia Vanuíre, dos Tropeiros, da Cachaça, o Solar Luiz de Souza Leão, o Casarão e Acervo particular
do Oto. O Museu Índia Vanuíre é um centro de referência kaingang, mas também reúne artefatos e objetos de
outros povos indígenas, formando um acervo representativo do processo de colonização do oeste paulista e
da relação entre os indígenas, que ainda hoje habitam reservas na cidade, e não indígenas.
Por fim, Sr. Presidente, agradeço aos 1.627 cidadãos de Tupã que depositaram sua confiança em mim nas
últimas eleições e parabenizo essa cidade tão importante para meu mandato e solicito que este discurso seja
publicado nos órgãos de comunicação da Casa e em A Voz do Brasil.
O SR. PR. MARCO FELICIANO (Bloco/PSC-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi‑
dente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande alegria que uso desta tribuna para homenagear os fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais pela passagem do seu dia.
Voltando ao tempo, em 1969, nesse dia 13 de Outubro, foi aprovado o Decreto-Lei nº 908, regulamen‑
tando a profissão, com muita justeza.
Por mais que a ciência avance, por mais paradoxal que pareça, mais se faz mister a presença desses va‑
lorosos profissionais, no cuidado de diversas doenças, devido ao uso contínuo de computadores e atividades
com movimentos repetitivos e estressantes, nada podendo substituir os olhos do técnico e as mãos mágicas
desses homens e mulheres que compõem essa plêiade de profissionais que operam verdadeiros milagres na
recuperação de lesões das mais diversas.
Também devemos registrar as atividades de prevenção, importante, como aumento da qualidade de
vida, cada vez mais presente no mundo moderno, com grande ênfase nas atividades esportivas, nas acade‑
mias, clubes e afins.
São tantas atribuições que essas duas carreiras englobam que se torna difícil elencar, como, por exemplo,
cuidados com dificuldades respiratórias, dores musculares, dificuldades nos movimentos, trato de distúrbios
físicos, desajustes emocionais e sociais.
Parabenizo todos os membros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e
seus associados que atuam em hospitais, clínicas, centros de reabilitação e várias unidades de saúde esportiva.
Finalizo pedindo a Deus que continue a ungir as mãos desses profissionais para realizar seus propósitos
e derrame sobre todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais as mais especiais bênçãos do Céu.
O SR. VINICIUS CARVALHO (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, antes que eu termine as primeiras frases deste pronunciamento, já poderá ter ocorrido
mais um golpe virtual no Brasil. A média atual é de uma tentativa a cada 15 segundos, e o problema tende a
se agravar, com o crescimento do consumo relacionado às festas de final de ano.
Como Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e também como advogado, tenho grande
preocupação com esse tema e penso que a população precisa ser constantemente alertada a respeito. A todo
momento surgem novas modalidades de crimes pela Internet, prejudicando pessoas e empresas, que nunca
conseguem recuperar seu dinheiro.
Em julho deste ano, houve no País quase 175 mil tentativas de golpes virtuais, envolvendo, em maior
número, os setores de telefonia, serviços em geral e bancário. O cidadão mais visado é o que não deve nada,
aquele que tem o nome limpo e, por isso mesmo, não sofre restrições cadastrais. Ao mesmo tempo, como cos‑
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tuma agir de forma honesta, nem imagina que possa estar sendo lesado quando deseja aproveitar o que pa‑
rece uma boa oferta ou resolver um problema supostamente informado por seu banco.
No ano de 2013, conforme dados do IBGE, mais de 50% dos brasileiros já dispunham de conexão com a
Internet. A disseminação dos smartphones está facilitando esse acesso, o que é muito bom, mas significa que
os golpes virtuais também devem se multiplicar.
Se antes faziam manobras simples, relativamente fáceis de detectar, hoje os golpistas criam tramas mais
elaboradas, de modo que qualquer descuido pode ser decisivo.
Não faltam exemplos: o vírus que se instala em computadores ou aparelhos móveis e rouba dados de
banco ou senhas do usuário; as lojas virtuais falsas, destinadas a vender produtos que jamais serão entregues; as
promoções criadas em redes sociais apenas para obter informações pessoais e preparar futuros golpes; as men‑
sagens que anunciam prêmios, encomendas ou débitos e que visam, na verdade, à obtenção de dados e senhas.
A lista é extensa e não para de crescer, pois os criminosos se dedicam sempre a inventar novas maneiras
de enganar os internautas. Claro que há também formas de proteção, ainda que não nos tornem imunes aos
golpes virtuais.
Os especialistas recomendam que o usuário da Internet tenha cuidado especial com suas senhas, com
os sites que acessa e com as redes wi-fi que utiliza. Cadastros só devem ser preenchidos em sites conhecidos,
e-mails de estranhos não devem ser abertos, mensagens e telefonemas supostamente oriundos de bancos pre‑
cisam ser tratados com muita precaução, sem o fornecimento de dados pessoais. E, nas redes sociais, convém
ser prudente antes de aceitar novos amigos, pois há milhões de perfis falsos em uso.
Parece simples, mas de fato não é, pois as conexões se tornaram rotineiras e muitas vezes são feitas dis‑
traidamente, facilitando a investida dos criminosos.
De todo modo, esse é um novo dado da nossa realidade, com o qual precisamos aprender a conviver: os
golpes virtuais se espalham, e quem não estiver atento pode sofrer graves prejuízos.
Espero, por isso, que alertas como o que faço neste momento se repitam, para que a população tenha
cautela e, assim, possa desfrutar das mais avançadas tecnologias sem ser vítima do lado negativo que infeliz‑
mente as acompanha.
Muito obrigado.
O SR. MARCOS ROTTA (Bloco/PMDB-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden‑
te, Sras. e Srs. Deputados, agradeço a oportunidade de compartilhar com meus colegas assuntos de absoluta
relevância para o nosso País, em especial para o Estado do Amazonas, cujos interesses é meu papel defender.
Recebi hoje resposta a ofício encaminhado pelo meu gabinete com o intuito de fazer um levantamento
das agências bancárias presentes nos Municípios amazonenses. Com isso, chegou ao meu conhecimento uma
problemática ainda maior: um relatório que descreve o chamado “vazio institucional”.
De acordo com a Associação Amazonense de Municípios, no Estado do Amazonas, 75% dos 61 Municí‑
pios não possuem sequer uma agência do INSS. Segundo esse mesmo levantamento, o Banco do Brasil está
presente em apenas 20 cidades do interior, enquanto a Caixa Econômica Federal está presente em apenas 17
dos 61 Municípios. O Banco da Amazônia (BASA) possui somente 9 agências em todo o Estado.
É realmente triste essa realidade, visto que 48% da população amazonense vive no interior. Imaginem a
sobrecarga de demanda que tanto os Municípios que não possuem como aqueles poucos que dispõem des‑
ses órgãos sofrem, uma vez que aquele cidadão desprovido de recursos, que precisa receber um benefício,
regularizar uma pendência ou solicitar algo que lhe é de direito – como sua aposentadoria, por exemplo – só
vai poder contar com a sua Prefeitura, que já possui uma folha limitada e, também, com a capacidade de aten‑
dimento dos Municípios vizinhos, que acaba por também se tornar reduzida.
Precisamos adotar medidas inteligentes que nos poupem o dinheiro público que é gasto com todo o
transtorno que esse “vazio” gera.
Nós desta Casa, que temos um compromisso com o povo brasileiro, especialmente com o mais necessi‑
tado, precisamos unir esforços e voltar nossa atenção para esses cidadãos, para nos asseguramos de que esses
órgãos cheguem até quem mais precisa deles, caros colegas. Precisamos lembrar sempre que temos a obriga‑
ção de garantir o exercício dos direitos aos cidadãos.
Fica aqui registrada minha preocupação em garantir que o Estado se faça presente quando seu cidadão
mais precisar dele.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembro que haverá Sessão Não Deliberativa Solene amanhã, quarta‑feira, dia 14 de outubro, às 9 horas,
em homenagem às Igrejas Presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
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Lembro também que haverá Sessão Extraordinária, às 15 horas, que será transformada em Comissão
Geral, com a presença do Ministro de Estado da Fazenda, o Sr. Joaquim Vieira Ferreira Levy.
Lembro ainda que haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 170
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Hiran Gonçalves PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 6
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Marcos Reategui PSC PpPtbPscPhs
Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 5
PARÁ
Beto Salame PROS
Delegado Éder Mauro PSD
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
Francisco Chapadinha PSD
Joaquim Passarinho PSD
Total de PARÁ 5
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Conceição Sampaio PP PpPtbPscPhs
Hissa Abrahão PPS
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Total de AMAZONAS 4
RONDÔNIA
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Mariana Carvalho PSDB
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Sibá Machado PT
Total de ACRE 3
TOCANTINS
Irajá Abreu PSD
Total de TOCANTINS 1
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Eliziane Gama REDE
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
Total de MARANHÃO 2
CEARÁ
Adail Carneiro PHS PpPtbPscPhs
Arnon Bezerra PTB PpPtbPscPhs
Domingos Neto PROS
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS
Luizianne Lins PT
Macedo PSL PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 10
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Júlio Cesar PSD
Mainha Solidaried
Rodrigo Martins PSB
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Rafael Motta PROS
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4
PARAÍBA
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Wellington Roberto PR
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPscPhs
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPscPhs
Kaio Maniçoba PHS PpPtbPscPhs
Luciana Santos PCdoB
Marinaldo Rosendo PSB
Mendonça Filho DEM
Raul Jungmann PPS
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 12
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ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPscPhs
Givaldo Carimbão PROS
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PpPtbPscPhs
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fábio Mitidieri PSD
João Daniel PT
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Davidson Magalhães PCdoB
Erivelton Santana PSC PpPtbPscPhs
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Ronaldo Carletto PP PpPtbPscPhs
Sérgio Brito PSD
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 11
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PROS
Brunny PTC PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Dâmina Pereira PMN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Dimas Fabiano PP PpPtbPscPhs
Eros Biondini PTB PpPtbPscPhs
Fábio Ramalho PV
Gabriel Guimarães PT
Jô Moraes PCdoB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPscPhs
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Pastor Franklin PTdoB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Silas Brasileiro PMDB PmdbPen
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 21
ESPÍRITO SANTO
Evair de Melo PV
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 2
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RIO DE JANEIRO
Alexandre Serfiotis PSD
Altineu Côrtes PR
Aureo Solidaried
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Felipe Bornier PSD
Francisco Floriano PR
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Leonardo Picciani PMDB PmdbPen
Marcelo Matos PDT
Marcos Soares PR
Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Paulo Feijó PR
Rodrigo Maia DEM
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Wadih Damous PT
Total de RIO DE JANEIRO 18
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Bruno Covas PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Goulart PSD
Ivan Valente PSOL
José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Marcio Alvino PR
Missionário José Olimpio PP PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Paulo Teixeira PT
Renata Abreu PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Ricardo Izar PSD
Valmir Prascidelli PT
Vicentinho PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
William Woo PV
Total de SÃO PAULO 17
MATO GROSSO
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPscPhs
Valtenir Pereira PROS
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Total de DISTRITO FEDERAL 4
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB

Quarta-feira 14

213

214

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Heuler Cruvinel PSD
Magda Mofatto PR
Marcos Abrão PPS
Sandes Júnior PP PpPtbPscPhs
Total de GOIÁS 5
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Elizeu Dionizio PSDB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Aliel Machado REDE
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Nelson Meurer PP PpPtbPscPhs
Rubens Bueno PPS
Total de PARANÁ 4
SANTA CATARINA
João Rodrigues PSD
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 2
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPscPhs
José Otávio Germano PP PpPtbPscPhs
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Pepe Vargas PT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 6
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 44
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTB PpPtbPscPhs
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Josué Bengtson PTB PpPtbPscPhs
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 2
AMAZONAS
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Total de AMAZONAS 1
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RONDÔNIA
Lindomar Garçon PMDB PmdbPen
Total de RONDÔNIA 1
ACRE
César Messias PSB
Total de ACRE 1
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
PERNAMBUCO
Pastor Eurico PSB
Total de PERNAMBUCO 1
ALAGOAS
JHC Solidaried
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Total de ALAGOAS 2
BAHIA
Claudio Cajado DEM
Fernando Torres PSD
José Carlos Aleluia DEM
Jutahy Junior PSDB
Roberto Britto PP PpPtbPscPhs
Total de BAHIA 5
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Caio Narcio PSDB
Diego Andrade PSD
Júlio Delgado PSB
Marcus Pestana PSDB
Renzo Braz PP PpPtbPscPhs
Total de MINAS GERAIS 6
ESPÍRITO SANTO
Helder Salomão PT
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle PRP PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Clarissa Garotinho PR
Dr. João PR
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Indio da Costa PSD
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB
Sergio Zveiter PSD
Simão Sessim PP PpPtbPscPhs
Total de RIO DE JANEIRO 9
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SÃO PAULO
Eduardo Cury PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Paulo Maluf PP PpPtbPscPhs
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 4
PARANÁ
Edmar Arruda PSC PpPtbPscPhs
Rossoni PSDB
Takayama PSC PpPtbPscPhs
Total de PARANÁ 3
SANTA CATARINA
Cesar Souza PSD
Marco Tebaldi PSDB
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 3
RIO GRANDE DO SUL
Onyx Lorenzoni DEM
Total de RIO GRANDE DO SUL 1
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Encerro os trabalhos, convocando Sessão Deliberativa Extraordinária
para amanhã, quarta-feira, dia 14 de outubro, às 13 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
Requerimento nº 3.131/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câ‑
mara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2015, do Sr. Julio Lo‑
pes, que susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto nº 8.510, de 31 de agosto de 2015,
que “Regulamenta o disposto no art. 14 da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, no § 5º do art. 33
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, no parágrafo único do art. 23 da Lei nº 12.529, de
30 de novembro de 2011, e no art. 3º da Medida Provisória nº 687, de 17 de agosto de 2015” (NT 62 e NT 64)
Requerimento nº 3.142/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 804, de 2007, do Sr. Lincoln Porte‑
la, que altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906,
de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”
(Institui a eleição direta e o voto secreto para a Diretoria do Conselho Federal da OAB, com a participação de todos os advogados inscritos na Ordem) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
Recurso nº 234/13, do Sr. Eduardo Cunha, que recorre contra parecer terminativo da Comissão de Finan‑
ças e Tributação ao Projeto de Lei nº 2.633, de 2011, do Poder Executivo, que altera o art. 2º do Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera as disposições da Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e
regula a Zona Franca de Manaus.
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Votação
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 680, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em turno único, da Medida Provisória nº 680, de 2015, que institui o
Programa de Proteção ao Emprego e dá outras providências; tendo parecer da Comissão Mista,
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pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação desta e pela aprovação, total ou parcial, das Emendas de nºs 1, 5, 25, 28, 36, 37, 53,
55, 67, 68, 75 a 77, 82, 92, 103, 115, 132, 152, 155 a 157, 160, 163, 171 e 175, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2015, apresentado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a, 4;
6 a 11; 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29; 30 a 35; 38, 41, 42, 54; 56 a 60; 62 a 66; 69; 70 a 74; 78 a 81; 83
a 85; 89 a 91; 93 a 96; 98 a 100; 106, 107; 110 a 114; 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 131; 134
a 138; 143 a 151; 153, 154, 158, 159, 161, 162; 164 a 170; 172 e 173, na forma do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2015, apresentado. As Emendas de nºs 12; 14 a 19; 22, 23, 39, 40; 43 a
52; 61, 86, 87, 88, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 126; 128 a 130; 133, 139
a 142 e 174 foram inadmitidas pelo Presidente da CMMPV nº 680/15, nos termos do art. 4º, § 4º
da Resolução nº 1/02 – CN (Relator: Dep. Daniel Vilela e Relator Revisor: Sen. Paulo Rocha)
PRAZO NA CÂMARA: 03/08/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 21/08/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 04/09/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 03/11/2015
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconsti‑
tucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão
2
PROJETO DE LEI Nº 6.953-A, DE 2002
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6.953-A, de 2002, que dispõe sobre a proteção
e defesa do usuário dos serviços públicos, prestados pela administração direta, indireta e os
delegados pela União; tendo pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação do Projeto de Lei nº 674/99, apensado, e pela rejeição dos de
nºs 1.678/99, 1.896/99 e 2.086/99, apensados (Relator: Dep. Marcos Afonso); da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 674/99,
1.678/99, 1.896/99 e 2.086/99, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Candinho Mattos);
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e
dos de nºs 674/99, 1.678/99, 1.896/99 e 1.397/03, apensados, e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com emendas; e pela inadequação financeira e orçamentária do de nº 2.086/99, apensado (Relator: Dep. Raul Jungmann). Pendente de
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Lei de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (14) os PLs nºs 1.165/11, 4.907/05, 5.600/05, 6.002/13, 674/99, 1.397/03, 2.007/11,
1.678/99, 1.896/99, 2.086/99, 679/11, 6.861/10, 6.926/06 e 6.882/13.
APROVADO O RQU Nº 8.137/2013, EM 03/07/13.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
3
PROJETO DE LEI Nº 2.750-A, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.750-A, de 2015, que aplica o disposto nos art.
3º, I, “a” e “b”, e art. 4º, § 2º, I, “a” e II “a”, “b” e “c”, e § 4º da Lei nº 7.998/1990, com a redação dada
pela Lei nº 13.134/2015, aos trabalhadores desempregados que, no período de vigência do art.
1º e do art. 4º, III, da Medida Provisória nº 665/2014, compreendido entre 28 de fevereiro e 16
de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências previstos naquela lei, para
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fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício do seguro desemprego, assegurando-se os direitos adquiridos; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marcos Rogério). Pendente de parecer das Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 2.786/15, EM 26/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
4
PROJETO DE LEI Nº 959-A, DE 2003
(Da Comissão De Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 959-A, de 2003, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Técnico de Estética e de Terapeuta Esteticista; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e dos de nºs
998/03, 1.824/03, 1.862/03 e 3.805/04, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Luiz Antonio Fleury); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, dos Projetos de Lei apensados de nºs 998/03, 3.805/04,
1.824/03 e 1.862/03, com emendas, e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com subemenda (Relator: Dep. Odair Cunha) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (6) os PLs nºs 998/03, 1.824/03, 1.862/03, 3.805/04, 7.933/14 e 2.332/15.
APROVADO O RQU Nº 3.111/15, EM 29/09/15, PARA O PL 2.332/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
5
PROJETO DE LEI Nº 5.559, DE 2009
(Do Sr. Otavio Leite)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.559, de 2009, que estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela administração federal, possam
se estender a atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo
Brasileiro, nos termos desta Lei. Pendente dos pareceres das Comissões: Cultura; de Turismo
e Desporto; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.103/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
6
PROJETO DE LEI Nº 2.892, DE 2015
(Do Sr. Alex Manente)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.892, de 2015, que dispõe sobre a dedução do
lucro tributável para fins do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) das despesas realizadas em Programas de Capacitação dos Trabalhadores do Setor de Turismo e altera a Lei nº
12.974, de 15 de maio de 2014. Pendente de parecer das Comissões: de Turismo; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.104/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
7
PROJETO DE LEI Nº 5.369-G, DE 2009
(Do Sr.vieira da Cunha)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 5.369-E, de
2009, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying); tendo parecer
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela rejeição (Relatora:
Dep. Keiko Ota). Pendente de parecer das Comissões: de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 1.164/15, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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8
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251-A, DE 2005
(Do Sr. Roberto Gouveia)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 251-A, de 2005, que inclui parágrafos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; tendo parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste e dos de nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09, 13/11,
25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15, apensados, com substitutivo (Relator: Dep.
Roberto Britto). (Aumenta o gasto com pessoal na área de saúde para até 75% (setenta e cinco
por cento) dos recursos financeiros destinados à saúde) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (17) os PLPs nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09,
13/11, 25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15 e 132/15.
APROVADO O RQU Nº 2.964/15, EM 06/10/15.
9
PROJETO DE LEI Nº 4.852-A, DE 2012
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.852-A, de 2012, que estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas sintéticas; tendo parecer
da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (Relatora: Dep.
Erika Kokay). Pendente de parecer das Comissões: de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e NT 64)
APROVADO O RQU Nº 9.546/14, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
PRIORIDADE
Discussão
10
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 603-B, DE 2010
(Do Sr. Moreira Mendes)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 603-B, de 2010, que acrescenta inciso VII ao art. 5º da Lei Complementar nº 111, de 06 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do
ADCT; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
José Guimarães); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PLP 439/2014, apensado, nos termos deste
último (Relator: Dep. JHC). (Estabelece que o órgão gestor do Fundo deverá encaminhar ao
Congresso Nacional relatórios com informações referentes ao montante dos recursos do Fundo, critérios de alocação e execução) (NT 62 e T 64)
Tendo apensado o PLP nº 439/14.
11
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 278-B, DE 2013
(Do Sr. Mauro Mariani)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 278-B, de 2013, que altera
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; tendo pareceres das Comissões: de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. João Maia);
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emenda (Relator: Dep. Onofre Santo Agostini). (Autoriza o Microempreendedor Individual – MEI a utilizar sua residência como sede do estabelecimento, quando não for
indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade) (NT 62 e T 64)
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MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)
Discussão
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-B, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 215-B, de 2003, que
acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal que dispõe sobre os militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Odair Cunha); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Odair Cunha). (Possibilita aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios a acumulação remunerada de cargo de professor, cargo
técnico ou científico ou de cargo privativo de profissionais de saúde) (NT 62 e NT 64)
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 395-B, DE 2014
(Do Sr. Alex Canziani e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 395-B, de 2014, que
altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais; tendo parecer: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Osmar Serraglio); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Cleber Verde). (NT 62 e NT 64)
ORDINÁRIA
Discussão
14
PROJETO DE LEI Nº 595-E, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 595-C, de 2003,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa
oficial dos Poderes da República, alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962;
tendo pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Dep. José Rocha); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Emendas de redação (Relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho). (Flexibiliza a retransmissão do programa “A Voz do Brasil” no horário
compreendido entre as 19h30 e 00h30 horas; estende a obrigatoriedade de transmissão às
emissoras de televisão; altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
15
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14-A, DE 1999
(Do Sr. Marcos Afonso)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 14-A, de 1999, que cria o Grupo Parlamentar
Brasil-Costa Rica; tendo parecer da Mesa, pela aprovação (Relator: Dep. Heráclito Fortes). (NT 62 e NT 64)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
<Não há proposições em fase de recebimento de Emendas>
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 133 (PARE‑
CERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões (art. 58, § 1°, do RICD).
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 699/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori‑
za a Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho – Bahia a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Sobradinho, Estado da Bahia.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 756/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Marluse Veiga Araújo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida‑
de, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piraí do Norte, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 937/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aos Portadores de Deficiência Física a execu‑
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 1201/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori‑
za a Associação Comunitária Educativa de Juramento – ACEJU a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Juramento, Estado de Minas Gerais.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 1223/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor‑
ga permissão à Rádio Carmo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 1515/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto‑
riza a Rádio Comunitária do Sana a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 177/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Tamengo FM Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 192/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibaretama – ARCI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Ibaretama, Estado do Ceará.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 193/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor‑
ga concessão à Matrix Radiodifusão e Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
PROJETO DE LEI
Nº 1632/2007 (Osmar Serraglio) – Suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil Brasileiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 20/10/2015
Nº 2323/2011 (João Paulo Lima) – Acrescenta parágrafo ao art. 142 da Consolidação das Leis do Trabalho para
dispor sobre o pagamento de férias vencidas ao empregado aposentado por invalidez.
Apensados: PL 2344/2011 (Jhonatan de Jesus)
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 20/10/2015
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Nº 4491/2012 (Paulo Freire) – Denomina “Viaduto Vereador Ângelo Baccin” o viaduto construído no km 489
da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 5090/2013 (Eduardo Barbosa) – Institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 20/10/2015
Nº 5919/2013 (Dr. Jorge Silva) – Altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 3312/2008 (Beto Faro) – Dá nova redação ao art. 37 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá ou‑
tras providências.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
SUBSTITUTIVO SO SENADO FEDERAL Nº 3582/2008 (Rebecca Garcia) – Institui a Política de Educação para
o Consumo Sustentável.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 2665/2011 (Manato) – Cria o Cadastro de Pessoas Portadoras de Diabetes e dá outras providências
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 16/10/2015
Nº 3111/2012 (Roberto de Lucena) – Torna obrigatória a existência de ambulância de resgate e de profissio‑
nal da área da saúde nos postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2015
Nº 4435/2012 (Professor Victório Galli) – Acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a oferta de educação a dis‑
tância no ensino fundamental e médio.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 16/10/2015
Nº 5326/2013 (Rosane Ferreira) – Dispõe sobre a unificação da data dos exames vestibulares em Instituições
Federais de Educação Superior (IFES).
Apensados: PL 6197/2013 (Valdir Colatto)
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 7709/2014 (Onofre Santo Agostini) – Acrescenta § 6º ao artigo 15 e parágrafo único ao artigo 47 da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225 da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
Apensados: PL 8280/2014 (Thiago Peixoto)
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 16/10/2015
Nº 7726/2014 (Ademir Camilo) – Dá nova redação aos § 2o e § 4o do Art. 1º e ao § 2o do art. 2° da Lei n°
12.933, de 26 de Dezembro de 2013, para dispor sobre a comprovação da condição de estudante, para efeito
da compra dos ingressos de que dispõe esta lei.
Apensados: PL 1519/2015 (Brunny)
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 7931/2014 (Onofre Santo Agostini) – Acrescenta o inciso XII ao art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Apensados: PL 8276/2014 (Heuler Cruvinel)
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 20/10/2015
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Nº 2113/2015 (Carlos Bezerra) – Acrescenta o § 8º ao art. 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
para determinar a nulidade de ato que importe na diluição injustificada da participação dos antigos acionistas.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A UMAS E/
OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; E/OU INJURIDICIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 2312/2000 (Ricardo Noronha) – Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dis‑
pondo sobre a permissão de saque pelo trabalhador na conta do FGTS para pagamento de anuidade escolar.
Apensados: PL 1023/2003 (Luis Carlos Heinze) PL 1465/2003 (Pompeo de Mattos) PL 2388/2000 (José Carlos
Coutinho) PL 2490/2000 (Marisa Serrano) PL 3165/2000 (Fioravante) PL 3437/2000 (Cezar Schirmer) PL 3570/2000
(Raimundo Gomes de Matos) PL 3671/2000 (Eduardo Campos) PL 3760/2000 (Carlos Alberto Rosado) PL 3761/2000
(Carlos Alberto Rosado) PL 4044/2001 (Givaldo Carimbão) PL 4225/2001 (Edison Andrino) PL 4630/2001 (Ged‑
del Vieira Lima) PL 4657/2001 (Chico Sardelli) PL 4727/2001 (José Carlos Coutinho) PL 485/2003 (Carlos Nader)
PL 4948/2001 (Dr. Hélio) PL 5652/2001 (Corauci Sobrinho) PL 5992/2001 (José Carlos Fonseca Jr.) PL 6215/2002
(Carlos Nader) PL 6611/2002 (Corauci Sobrinho) PL 6889/2002 (José Carlos Coutinho) PL 6902/2002 (Jandira
Feghali) PL 697/2003 (Paulo Pimenta) PL 7114/2002 (Pedro Valadares) PL 7373/2002 (Crescêncio Pereira Jr.) PL
7465/2002 (Eni Voltolini) PL 825/2003 (Leonardo Monteiro)
DECURSO: 2ª SESSÃO
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 2.312/2000, principal; e 2.388/00, 2.490/00, 3.437/00, 3.570/00, 3.671/00,
3.760/00, 3.761/00, 4.044/01, 4.225/01, 4.630/01, 4.657/01, 4.727/01, 4.948/01, 5.652/01, 5.992/01, 6.215/02,
6.611/02, 6.889/02, 6.902/02, 7.114/02, 7.373/02, 7.465/02, 485/03, 697/03, 825/03, 1023/03 e 1465/03, apensados.
COM PARECER PELA INCOMPATIBILIDADE E INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: PL 3.165/2000,
apensado.DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 3641/2008 (Senado Federal – Serys Slhessarenko) – Dispensa de pagamento de taxa de inscrição em
concursos públicos federais os postulantes a cargos ou empregos públicos que tenham renda familiar per ca‑
pita não superior a um salário mínimo.
Apensados: PL 2615/2003 (Bispo Rodrigues) PL 3200/2008 (Edson Duarte) PL 3373/2012 (Márcio Marinho) PL
3440/2008 (Solange Almeida) PL 3578/2008 (Elcione Barbalho) PL 3620/2004 (Geraldo Resende) PL 4007/2008
(Eliene Lima) PL 4509/2004 (Professor Irapuan Teixeira) PL 4545/2004 (Joaquim Francisco) PL 4753/2005 (Carlos
Nader) PL 4917/2005 (João Lyra) PL 5495/2005 (Gorete Pereira) PL 5529/2005 (Milton Barbosa) PL 6028/2009
(Marcelo Itagiba) PL 6956/2006 (Cabo Júlio) PL 1532/2011 (Washington Reis) PL 3695/2004 (Neuton Lima) PL
3890/2004 (Almir Moura) PL 3895/2004 (Confúcio Moura) PL 4211/2004 (Dr. Heleno) PL 6771/2010 (Francisco
Rossi) PL 4528/2012 (Júlio Campos) PL 6866/2013 (Severino Ninho) PL 4641/2009 (Andreia Zito) PL 5416/2013
(Félix Mendonça Júnior) PL 5460/2013 (Rosinha da Adefal) PL 7618/2014 (Júlio Campos) PL 2111/2011 (Acelino
Popó) PL 2970/2011 (Weverton Rocha) PL 3272/2012 (Eliane Rolim) PL 4289/2012 (Onofre Santo Agostini) PL
7618/2010 (Senado Federal – Marcelo Crivella) PL 777/2003 (Eduardo Cunha) PL 5971/2009 (Vital do Rêgo Fi‑
lho) PL 7001/2010 (Francisco Rossi) PL 5966/2013 (Jose Stédile) PL 1927/2011 (Mário de Oliveira) PL 3897/2012
(Stefano Aguiar) PL 7429/2014 (Major Fábio) PL 6116/2013 (Fernando Francischini)
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.641/2008, principal; e 777/2003, 4509/2004, 6956/2006, 3200/2008, 3578/2008,
4007/2008, 6028/2009, 7618/2010, 3373/2012, 5966/2013, 2970/2011, 5416/2013, 4545/2004, 5529/2005 e
3440/2008, apensados.
COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE: PL 7618/2014, 2615/2003, 4753/2005, 4917/2005, 5495/2005,
3620/2004, 3695/2004, 3890/2004, 3895/2004, 4211/2004, 6771/2010, 4641/2009, 5460/2013, 2111/2011,
3272/2012, 4289/2012, 5971/2009, 7001/2010, 1927/2011, 3897/2012 e 7429/2014, apensados.
COM PARECER PELA INJURIDICIDADE: PL 1532/2011, 4528/2012, 6866/2013 e 6116/2013, apensados.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART.144
DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões (art. 58, § 1° do RICD)
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2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 6358/2005 (Vicentinho) – Inclui parágrafo ao art. 2° da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dis‑
põe sobre a incidência da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nas
operações de venda dos produtos que especifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 7681/2006 (Senado Federal – Alvaro Dias) – Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Recuperação
Econômica de Foz do Iguaçu (Funref ) e dá outras providências.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 2728/2007 (Senado Federal – Cícero Lucena) – Institui a obrigatoriedade de uso de uniforme estudantil
padronizado nas escolas públicas, altera o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e autoriza a cria‑
ção, pela União, do Programa Nacional de Uniforme Escolar.
Apensados: PL 3199/2008 (Júlio Cesar)
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 4149/2008 (Senado Federal – Gim Argello) – Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Federal de Edu‑
cação Tecnológica do Distrito Federal (CEFET/DF).
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 5553/2009 (Décio Lima) – Estabelece o Programa de Desenvolvimento da Região do Contestado e dá ou‑
tras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 5738/2009 (Senado Federal – Fátima Cleide) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Federal do Vale do Anari, com sede no Município do Vale do Anari, no Estado de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 16/10/2015
Nº 107/2011 (Sandes Júnior) – Isenta do imposto de importação as lâmpadas fluorescentes (CFL”s) e ou dio‑
dos (LED’’s) e dá outras providências.
Apensados: PL 2722/2011 (Romero Rodrigues) PL 5222/2013 (Félix Mendonça Júnior) PL 7358/2014 (Eliseu Padilha)
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 1717/2011 (Bruna Furlan) – Permite à pessoa física contribuinte do imposto de renda deduzir da renda
tributável as despesas com pagamento de prêmio de seguro de vida, de imóvel ou de automóvel, acrescen‑
tando alínea “h” ao inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 1725/2011 (Rodrigo de Castro) – Permite ao contribuinte destinar parte do imposto devido a projetos
previamente selecionados pelo poder público.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 19/10/2015
Nº 2050/2011 (Félix Mendonça Júnior) – Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Noroeste da
Bahia com sede no Município de Irecê.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
Nº 2961/2011 (Walney Rocha) – Autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica Federal do Petróleo e do
Gás Natural, no município de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2015
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 1489/1999 (Paes Landim) – Regulamenta o § 2º do art. 74 da Constituição Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 20/10/2015
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Relação dos Deputados para o Grande Expediente
OUTUBRO DE 2015
15 5ª-feira 15:00
15:25

Aguinaldo Ribeiro (PP - PB)
Sergio Souza (PMDB - PR)

16 6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11 :15
11 :40

Geovania de Sá (PSDB - SC)
Gonzaga Patriota (PSB - PE)
João Daniel (PT - SE)
Eli Corrêa Filho (DEM - SP)
Arthur Oliveira Maia (SD - BA)

19 2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40

Zé Carlos (PT - MA)
Beta Salame (PROS- PA)
Pedro Uczai (PT - SC)
Afonso Florence (PT - BA)
Beta Mansur (PRB - SP)

20 3ª-feira 15:00
15:25

Pr. Marco Feliciano (PSC - SP)
Chico D'angelo (PT - RJ)

21 4ª-feira

15:00
15:25

Sergio Vidigal (PDT - ES)
Alex Canziani (PTB - PR)

22 5ª-feira 15:00
15:25

Elmar Nascimento (DEM - BA)
Valmir Assunção (PT - BA)

23 6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40

Eros Biondini (PTB- MG)
Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
Dimas Fabiano (PP - MG)
Leo de Brito (PT - AC)
Cabo Daciolo (S.PART. - RJ)

26 2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40

Valdir Colatto (PMDB - SC)
Alan Rick (PRB - AC)
Zé Geraldo (PT- PA)
Mauro Pereira (PMDB - RS)
Otavio Leite (PSDB - RJ)

27 3ª-feira 15:00
15:25

Esperidião Amin (PP - SC)
Renzo Braz (PP - MG)

28 4ª-feira 15:00
15:25
29 5ª-feira 15:00
15:25

Bonifácio de Andrada (PSDB - MG)
Rosângela Curado (PDT - MA)
José Priante (PMDB - PA)
Ezequiel Teixeira (SD - RJ)

Quarta-feira 14

225

226

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 06
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
Discussão e votação das Emendas ao Orçamento 2016.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 06
HORÁRIO: 10h
A – Audiência Pública:
Tema:
“Debate sobre o alto custo das sementes de milho, soja e outros cultivares”
Convidados:
JOSÉ MARIA DOS ANJOS – Diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento da SPA/MAPA;(confirmado)
ALMIR DALPASQUALE – Presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;(confirmado)
GORAN KUHAR – Representante da Pioneer (confirmado);
FRANCISCO SOARES NETO – Diretor-Presidente da TMG – Tropical Melhoramento & Genética Ltda (confirmado);
FLÁVIO ENIR TURRA – Representante do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Oce‑
par; (confirmado)
FABRÍCIO ROSA – Diretor-Executivo da Associação dos Produtores de Soja do Brasil – APROSOJA;
MÁRCIO LOPES DE FREITAS – Presidente do Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB;(não virá)
ALBERTO ERCÍLIO BROCH – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;(não virá)
MARIA CLÁUDIA SOUZA – Diretora de Assuntos Cooperativos da Monsanto; (não virá) e
HERNAN FORTES – Diretor-Executivo da Nidera Sementes.(não virá)
Autor do Requerimento nº 167/2015:
Deputado Luiz Nishimori – PR/PR.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.084/11 – do Sr. Cleber Verde – que “altera o § 4º do art. 22 – A, acresce os arts. 22-C e 25-B
na Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991, já incluídas as alterações realizadas em decorrência da Lei nº 10.256,
de 09 de julho de 2001, com a finalidade de estender à empresa de captura e indústria de pesca os benefícios
concedidos à agroindústria no tocante ao valor da alíquota de contribuições previdenciárias recolhidas pelo
empregador em favor da Previdência Social”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
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PROJETO DE LEI Nº 6.837/13 – do Sr. Padre João – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para definir
o domicílio rural como unidade consumidora autônoma para fins de universalização do uso da energia elétrica”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 206/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “proíbe a fabricação, comercialização e utilização,
em todo o Território Nacional, de redes de pesca, com malha inferior a 05 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 2.957/15 – da Sra. Erika Kokay – que “altera o art. 15-A, caput, §1º e §2º e o §2º do art. 26,
ambos da Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, a fim de regulamentar a incidência de juros compensatórios e
correção monetária nos processos de desapropriação”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 2.992/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, com
o objetivo de estimular a liquidação ou a renegociação de dívidas oriundas de crédito rural de responsabilida‑
de de cacauicultores”.
RELATOR: Deputado LUCIO MOSQUINI.
PROJETO DE LEI Nº 3.101/15 – da Sra. Júlia Marinho – que “dispõe sobre a concessão de pensão especial aos
produtores e trabalhadores rurais trazidos pelo INCRA para os projetos de colonização implantados pelo Go‑
verno Federal ao longo dos trechos das BR-163 (Cuiabá/Santarém) e BR 230 (Transamazônica) no período de
1971 a 1974”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR VICTÓRIO GALLI.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 732/15 – do Sr. Assis do Couto – que “altera o art. 16 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de
2011, para dispor sobre a participação das cooperativas no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA”. (Apen‑
sado: PL 1385/2015)
RELATOR: Deputado BOHN GASS.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 10h
A – Reunião Deliberativa:
A – Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA 2016:
Discussão e votação das sugestões de emendas a serem apresentadas pela Comissão ao Projeto de Lei Orça‑
mentária Anual – PL nº 7/2015 – CN.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 10h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 109/15 Do Sr. Sandes Júnior – (PL 12/2015) – que “requer sejam convidados os senhores
abaixo discriminados, para participação em audiência pública de debate sobre o Projeto de Lei nº 12/15”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 356/13 – do Sr. Jerônimo Goergen e outros – que “altera a Lei Comple‑
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para permitir às empresas de telecomunicações se creditarem do
ICMS pago na aquisição de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.746/15 – do Sr. Giovani Cherini – que “acrescenta o Capítulo IV-A ao Título II – Dos Direitos
Fundamentais, 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”, para garantir o direito de proteção dos dados de crianças e adolescentes na Internet”.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 490/11 – do Senado Federal – Roberto Cavalcanti – (PLS 500/2009) – que “altera a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que “institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências”,
para disciplinar a denominação das entidades autorizadas a executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária”.
(Apensados: PL 4186/1998 (Apensados: PL 1513/1999, PL 2949/2000 (Apensado: PL 2519/2011 (Apensado: PL
6437/2013)), PL 4225/1998 (Apensado: PL 6851/2002), PL 4156/2001, PL 4165/2001 (Apensado: PL 8162/2014),
PL 5669/2001, PL 6464/2002, PL 1550/2003, PL 1665/2003 (Apensado: PL 7046/2006), PL 1594/2003 (Apensa‑
do: PL 1632/2015 (Apensado: PL 2790/2015)), PL 2105/2003, PL 2189/2003 (Apensado: PL 2535/2011 (Apensa‑
do: PL 5189/2013)), PL 7542/2006, PL 2480/2007 (Apensado: PL 3790/2008), PL 4799/2009, PL 1523/2011, PL
7397/2014, PL 7398/2014 e PL 7584/2014), PL 1944/2011, PL 7729/2014 e PL 1230/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Proíbe o uso da sigla “FM” na denominação das rádios comunitárias.
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 2519/2011, do PL 4225/1998, do PL 1513/1999, do PL
2949/2000, do PL 4156/2001, do PL 4165/2001, do PL 5669/2001, do PL 6464/2002, do PL 1550/2003, do PL
1594/2003, do PL 1665/2003, do PL 2105/2003, do PL 2189/2003, do PL 7542/2006, do PL 2480/2007, do PL
4799/2009, do PL 1523/2011, do PL 7397/2014, do PL 7398/2014, do PL 7584/2014, do PL 6851/2002, do PL
8162/2014, do PL 1632/2015, do PL 7046/2006, do PL 2535/2011, do PL 3790/2008, do PL 4186/1998, do PL
1944/2011, do PL 7729/2014, do PL 1230/2015, do PL 6437/2013, do PL 5189/2013, e do PL 2790/2015, apensados.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.311/11 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera a redação do parágrafo único do
art. 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, para autorizar a veiculação de publicidade comercial
na programação das emissoras de televisão educativa, limitada a 15% do tempo total destinado à programa‑
ção dessas emissoras”.
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2014 apresentada ao projeto.
PROJETO DE LEI Nº 5.267/13 – do Sr. Lelo Coimbra – que “altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
proibir o estabelecimento de cláusulas contratuais que obriguem a fidelização do consumidor e o pagamen‑
to de multas para o cancelamento antecipado de contratos de prestação de serviços de telecomunicações”.
(Apensados: PL 5389/2013 e PL 934/2015)
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5389/2013, e do PL 934/2015, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.381/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “estabelece restrição para comercia‑
lização de aparelhos eletrônicos destinados a promover alterações no IMEI (International Mobile Equipment
Identity) dos aparelhos de telefonia móvel celular e similares e dá outras providências”. (Apensado: PL 1652/2015)
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1652/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.407/15 – do Sr. Aureo – que “dispõe sobre a prestação do serviço de telefonia móvel em
regime público”.
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.088/15 – da Sra. Renata Abreu – que “altera a Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, para dispor sobre alterações societárias de empresas presta‑
doras de serviços de radiodifusão”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CURY.
PARECER: pela aprovação.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.596/13 – do Sr. Major Fábio – que “proíbe o uso de aplicativos e redes sociais na internet
para alertar motoristas sobre a ocorrência de blitz de trânsito”. (Apensado: PL 5806/2013)
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.974/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “ Acrescenta o art. 47-A à Lei n° 10.741, de 1º de ou‑
tubro de 2003, e o art. 21-A à Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para criar serviços telefônicos gratuitos
de emergência para o atendimento a idosos e a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PROJETO DE LEI Nº 3.041/15 – do Sr. Cesar Souza – que “acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei nº 5.070, de 7
de julho de 1966, para destinar valores de multas e outras fontes de receita do Fundo de Fiscalização das Tele‑
comunicações – FISTEL – exclusivamente à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel”.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 71/15 Do Sr. João Campos – (PEC 149/2007) – que “ Requer a inclusão do convidado com
base no Requerimento nº 43/2015 de autoria do dep. Capitão Augusto”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.740/00 – do Senado Federal – José Roberto Arruda – (PLS 30/1999) – que “altera disposi‑
tivos 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””. EXPLICACAO DA
EMENTA: Dispensa de licitação para concessão de direito real de uso de bens públicos as entidades religiosas
ou filosóficas sem fins lucrativos. RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA.
PARECER VENCEDOR: a proferir.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Fabio Trad, Luiz Couto e Pedro Uczai, em 25/10/2011. Dis‑
cutiram a matéria os Deputados Décio Lima (PT-SC) e Mainha (SD-PI). Encerrada a discussão. Em votação, foi
rejeitado o Parecer. Designado Relator do Vencedor, Deputado Décio Lima. Por solicitação do Relator Vencedor,
o Presidente concedeu prazo até a Reunião Ordinária seguinte para proferir seu Parecer, nos termos do inciso
XII, art. 57, do Regimento Interno, em 29/09/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 13/10/2015.
(Avulso Nº 1124)
PROJETO DE LEI Nº 139/99 – do Sr. Alberto Goldman – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
“regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, modificando dispositivos que dispõem sobre
direitos conferidos pela patente e a concessão de licença compulsória”. (Apensados: PL 3562/2000 (Apensa‑
dos: PL 5176/2009 e PL 3945/2012), PL 303/2003, PL 7066/2002, PL 2846/2011, PL 3944/2012, PL 5402/2013, PL
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2511/2007 (Apensado: PL 3995/2008), PL 3709/2008 (Apensados: PL 7965/2010 e PL 3943/2012), PL 8090/2014
e PL 8091/2014)
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL
5402/2013, apensado, com Substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé‑
rito, pela rejeição do PL 3562/2000, do PL 303/2003, do PL 2511/2007, do PL 3709/2008, do PL 2846/2011, do
PL 3944/2012, do PL 8090/2014, do PL 8091/2014, do PL 5176/2009, do PL 3945/2012, do PL 7066/2002, do PL
3995/2008, do PL 7965/2010 e do PL 3943/2012, apensados.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 04/08/2015; 08/09/2015; 09/09/2015; 23/09/2015 e
13/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.920/08 – do Senado Federal – Renato Casagrande – (PLS 202/2007) – que “altera o art.
320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para incluir as ati‑
vidades de salvamento e resgate no trânsito entre as destinações possíveis dos recursos arrecadados com as
multas de trânsito”. (Apensados: PL 279/2003 (Apensados: PL 744/2003 (Apensados: PL 4191/2008, PL 711/2011
e PL 5972/2013), PL 1365/2003, PL 5411/2005, PL 6628/2006, PL 6948/2006, PL 1128/2007, PL 2714/2011 e PL
8106/2014), PL 3052/2004 (Apensados: PL 3270/2004, PL 4016/2004, PL 3451/2004 (Apensado: PL 698/2007),
PL 3856/2004, PL 7504/2006, PL 2576/2007 (Apensado: PL 2977/2008 (Apensado: PL 3008/2008 (Apensa‑
do: PL 686/2011))), PL 2884/2008, PL 6640/2009, PL 1162/2011, PL 3449/2012 e PL 7262/2014 (Apensado: PL
7653/2014)), PL 4292/2008, PL 6396/2009, PL 2894/2011, PL 5305/2013, PL 6034/2013 (Apensado: PL 1783/2015),
PL 6905/2013, PL 7044/2014 e PL 2763/2015)
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; do PL 2894/2011, do PL 6905/2013,
do PL 744/2003, do PL 1365/2003, com emenda, do PL 5411/2005, do PL 6628/2006, do PL 6948/2006, do
PL 1128/2007, do PL 2714/2011, do PL 8106/2014, do PL 4191/2008, com emendas, do PL 711/2011, do PL
5972/2013, com emenda, do PL 3270/2004, com emendas, do PL 3451/2004, do PL 3856/2004, do PL 4016/2004,
do PL 7504/2006, do PL 2576/2007, com emendas, do PL 2884/2008, com emendas, do PL 6640/2009, do PL
1162/2011, com emenda, do PL 3449/2012, com emenda, do PL 7262/2014, com emenda, do PL 698/2007,
do PL 2977/2008, do PL 3008/2008, do PL 686/2011, com emenda, do PL 279/2003, do PL 3052/2004, do PL
4292/2008, do PL 6396/2009, do PL 5305/2013, do PL 6034/2013, do PL 7044/2014, do PL 1783/2015, com
emenda, do PL 7653/2014, com emendas, e do PL 2763/2015, apensados; do Substitutivo da Comissão de Fi‑
nanças e Tributação, com subemenda; e das Emendas apresentadas na Comissão de Viação e Transportes e na
Comissão de Defesa do Consumidor.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Altineu Côrtes, Delegado Waldir, Luiz Couto e Ronaldo Fon‑
seca, em 13/10/2015.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 124/12 – do Sr. José Carlos Araújo – que “altera a redação do § 4º do art. 7º e de
incisos do § 4º do art. 14 da Resolução nº 25, de 10 de outubro de 2001, com a redação dada pela Resolução
nº 2, de 27 de maio de 2011, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da
Emenda de Plenário nº 1/2012, na forma do Substitutivo apresentado.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Célio Silveira, Elmar Nascimento, Evan‑
dro Gussi e Max Filho, em 01/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2/15 – do Sr. Ricardo Barros – que “modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, a fim de permitir a veiculação de pesquisas eleitorais somente até quinze
dias antes das eleições”. (Apensado: PL 674/2015)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 674/2015, apensado.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015 e 06/10/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 06/10/2015.
Designado Relator Substituto, Deputado Arnaldo Faria de Sá, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em
19/05/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Veneziano Vital do Rêgo, pela inconstituciona‑
lidade deste e do PL 674/2015, apensado. Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Capitão Augusto,
Covatti Filho, Ronaldo Fonseca e Rubens Pereira Júnior, em 08/10/2015.
O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em separado em 29/09/2015 .
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 493/10 – do Sr. Eduardo Cunha – que “altera art. 63 da Constitui‑
ção Federal, impedindo a tramitação de projetos que impliquem em aumento de despesa no período eleitoral”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela admissibilidade.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015.
Designado Relator Substituto, Deputado Marcos Rogério, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em
14/9/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Manoel Junior, pela admissibilidade. Proferido o
Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 13/10/2015.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 264/13 – do Sr. Luiz Fernando Faria – que “acrescenta § 7º ao art.
198 da Constituição Federal, dispondo sobre a obrigatoriedade de participação da União, Estados e do Distrito
Federal, no custeio de medicamentos e despesas médicas hospitalares com origem em ordem judicial”.
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PARECER: pela admissibilidade.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 373/15 – do Sr. Delegado Éder Mauro – que “acrescenta inciso V ao art. 302 do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para tipificar mais uma hipótese de flagrante, o
denominado “flagrante provado””. (Apensados: PL 446/2015 e PL 984/2015)
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
446/2015 e do PL 984/2015, apensados, com Substitutivo.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Índio da Costa, pelo Deputado José Fogaça. Vista conjunta aos De‑
putados Alessandro Molon, Bruno Covas, Célio Silveira, Elmar Nascimento, Fausto Pinato, Marcos Rogério e
Ronaldo Fonseca, em 08/09/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 22/09/2015 e 23/09/2015.
Designado Relator Substituto, Deputado Veneziano Vital do Rêgo, que acatou, na íntegra, o Parecer apresenta‑
do, em 24/9/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Indio da Costa, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 446/2015 e do PL 984/2015, apensa‑
dos, com Substitutivo. Encerrada a discussão. Apresentado Requerimento de Adiamento de Votação por cinco
sessões pelo Deputado Pedro Uczai, Vice-Líder do PT. Encaminharam o Requerimento de Adiamento de Vo‑
tação por cinco sessões, a favor e contra, os Deputados Wadih Damous e Ronaçdo Fonseca, respectivamente.
Verificação de votação do Requerimento de Adiamento de Votação por cinco sessões solicitada pelo Deputado
Wadih Damous, Vice-Líder do PT, em razão do resultado, em votação simbólica, proclamado pela Mesa: “Rejei‑
tado o Requerimento de Adiamento de Votação por cinco sessões”. Passou-se à votação pelo processo nomi‑
nal. Encerrada a Reunião em virtude da falta de quórum durante a verificação de Votação do Requerimento de
Adiamento de Votação por cinco sessões, em 13/10/2015.
Os Deputados Marcos Rogério, Wadih Damous e Rodrigo Pacheco apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 5.069/13 – do Sr. Eduardo Cunha e outros – que “acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas espe‑
cíficas para quem induz a gestante à prática de aborto.
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Evandro Gussi (PV-SP), pela constitucionalidade, juridi‑
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Cristiane Brasil, Rodrigo Pacheco e Wa‑
dih Damous, em 10/09/2015.
Discutiram a Matéria: Dep. Evandro Gussi (PV-SP), Dep. Chico Alencar (PSOL-RJ), Dep. Bacelar (PTN-BA), Dep. Al‑
ceu Moreira (PMDB-RS), Dep. Padre João (PT-MG), Dep. João Campos (PSDB-GO), Dep. Ronaldo Fonseca (PROS‑
-DF) e Dep. Pastor Eurico (PSB-PE). Suspensa a discussão em face do encerramento da Reunião em virtude do
início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. Asseguradas as inscrições para discussão dos
Deputados: Marcos Rogério, Maria do Rosário, Capitão Augusto, Erika Kokay, Wadih Damous, Flavinho, Givaldo
Carimbão, Cristiane Brasil, Pr. Marco Feliciano e Décio Lima, em 17/09/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 09/09/2015 e 23/09/2015 .
Os Deputados Chico Alencar, Ivan Valente, Rubens Pereira Júnior, Cristiane Brasil e Luciano Ducci apresentaram
votos em separado .
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SUBSTITUTO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 696/03 - que “dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professores nas áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Federal ao PL
696/2003.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 13/10/2015 .
PROJETO DE LEI Nº 7.544/14 – do Sr. Ricardo Izar – que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de
1940 – Código Penal – para instituir o crime de incitação virtual ao crime”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.907/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Félix Mendonça Júnior, pelo Deputado Bruno Covas. Discutiram a Ma‑
téria: Dep. Felipe Maia (DEM-RN), Dep. Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS) e Dep. Osmar Serraglio (PMDB-PR).
Encerrada a discussão. Vista conjunta aos Deputados Bruno Covas e Covatti Filho, em 07/10/2015 .
PROJETO DE LEI Nº 1.322/11 – do Senado Federal – Gleisi Hoffmann – (PLS 49/2011) – que “altera os arts. 88
e 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para vedar a
suspensão condicional do processo e a ação penal condicionada à representação nos crimes cometidos com
violência doméstica ou familiar contra a mulher, e o art. 16 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), para estabelecer prioridade às ações penais que especifica”. (Apensado: PL 2451/2011)
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: 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 PL
2451/2011, apensado.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Fausto Pinato, João Campos, Marcos Rogério, Nelson Mar‑
chezan Junior, Pastor Eurico, Pr. Marco Feliciano e Rodrigo Pacheco, em 28/04/2015.
Discutiu a Matéria o Dep. Marcos Rogério (PDT-RO). Suspensa a discussão em virtude da Retirada de Pauta da
matéria, de ofício, a pedido da Relatora. Asseguradas as inscrições para discussão dos Deputados: Rodrigo Pache‑
co, Fausto Pinato, Alexandre Leite, Betinho Gomes, Erika Kokay, Décio Lima e Capitão Augusto, em 06/05/2015.
O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em separado, em 06/05/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.050/04 – do Senado Federal – Tião Viana – (PLS 344/2003) – que “dispõe sobre a obrigato‑
riedade de equipar com desfibriladores cardíacos os locais e veículos que especifica”. (Apensado: PL 4443/2004)
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
4443/2004, apensado, da Emenda nº 1/2004 da Comissão de Seguridade Social e Família e da Emenda apre‑
sentada ao Substitutivo, com Substitutivo.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 13/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 688/07 – do Senado Federal – Sérgio Cabral – (PLS 27/2004) – que “altera o art. 50 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, para criar o Cadastro Nacional de Adoções, constituído do registro de crianças
e adolescentes em condições de serem adotadas e de pessoas interessadas na adoção”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Se‑
guridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 – do Senado Federal – Francisco Dornelles – (PLS 411/2009) – que “altera as Leis nºs
4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de março de 2007, para estender
o direito a crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição dos bens que especifica, para prever a inci‑
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dência da taxa Selic sobre valores objeto de ressarcimento e para permitir que a pessoa jurídica exportadora
compense créditos dessas contribuições com a Contribuição para a Seguridade Social a seu cargo”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa, com emendas.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.014/13 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 491/2011) – que “determina a rea‑
lização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação (Lite)”. (Apen‑
sados: PL 6382/2013 e PL 6841/2013)
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, das Emendas aprovadas pela Comissão de Desenvolvimento Ur‑
bano, do PL 6382/2013 e do PL 6841/2013, apensados.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Capitão Augusto, Evandro Gussi e Ronaldo Fonseca, em
06/10/2015.
Os Deputados Décio Lima e Fausto Pinato apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 7.910/14 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de pro‑
vimento efetivo e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CAPITÃO AUGUSTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Capitão Augusto, pelo Deputado Delegado Éder Mauro. Vista conjunta
aos Deputados Covatti Filho, Delegado Waldir e Efraim Filho, em 07/10/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 273/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – que “dispõe sobre o incentivo ao sistema orgânico de pro‑
dução agropecuária, ao financiamento de projetos de conversão a este sistema e à certificação de produtos
orgânicos, alterando a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro 2003”. (Apensados: PL 1694/2007 e PL 3827/2008)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.831, de 2003.
RELATOR: Deputado BETINHO GOMES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; do PL 1694/2007, com emenda, e
do PL 3827/2008, apensados; e do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen‑
volvimento Rural, com Subemenda.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 08/09/2015 e 10/09/2015.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Betinho Gomes, pelo Deputado Pedro Cunha Lima. Vista ao Deputado
Luiz Couto, em 22/09/2015.
Discutiu a Matéria o Dep. Padre João (PT-MG). Encerrada a discussão. Verificação de votação do Parecer do Rela‑
tor solicitada pelo Deputado Ságuas Moraes, 1º Vice-Líder do PT, em razão do resultado, em votação simbólica,
proclamado pela Mesa: “Aprovado o Parecer do Relator”. Passou-se à votação pelo processo nominal. Encerrada a
Reunião em virtude da falta de quórum durante a verificação de votação do Parecer do Relator, em 29/09/2015.
O Deputado Padre João apresentou voto em separado, em 30/09/2015 .
PROJETO DE LEI Nº 6.788/13 – do Sr. Leopoldo Meyer – que “regula a fabricação, a importação, a exportação,
a comercialização, o armazenamento, o tráfego, a posse e a utilização de armas e munições que permitam o
disparo de balas de borracha”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Jerônimo Goergen, pelo Deputado Bruno Covas. Vista à Deputada
Maria do Rosário, em 08/09/2015.
Discutiram a Matéria: Dep. Capitão Augusto (PR-SP), Dep. Marcos Rogério (PDT-RO) e Dep. Luiz Couto (PT-PB).
Suspensa a Discussão em virtude da retirada de pauta, de ofício, por acordo, em 22/09/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015.
O Deputado Capitão Augusto apresentou voto em separado, em 15/09/2015 .
PROJETO DE LEI Nº 1.226/95 – do Sr. Hermes Parcianello – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” e a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, que “dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias”, nos dispositivos que
menciona”. (Apensados: PL 332/2003, PL 1640/1996, PL 1733/2003, PL 1940/1996 e PL 4365/2004)
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EXPLICACAO DA EMENTA: Limita o valor das multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação a
1% (um por cento) do valor da prestação, incluindo as taxas de condomínio.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela injuridicidade deste, do PL 1640/1996, do PL 1940/1996, do PL 332/2003, do PL 1733/2003 e do
PL 4365/2004, apensados, e da Emenda da Comissão de Defesa do Consumidor.
PROJETO DE LEI Nº 2.805/08 – do Sr. Silas Câmara – que “dispõe sobre a divulgação à população de informações
sobre os Fundos Constitucionais”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na forma do Substitutivo da Comis‑
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Bonifácio de Andrada, pelo Deputado Luiz Couto. Vista ao Deputado
Capitão Augusto, em 22/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.421/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “inscreve o nome de Euclides Rodrigues Pimenta da
Cunha no Livro dos Heróis da Pátria”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Homenagem ao escritor Euclides da Cunha.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.624/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 8.078, de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências, e a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, para estabelecer procedimentos no caso de convocação do veículo para sanar defeitos de fabricação”.
(Apensados: PL 7355/2010, PL 7643/2010, PL 7879/2010, PL 500/2011, PL 676/2011 e PL 1142/2011)
EXPLICACAO DA EMENTA: Obrigando as montadoras a informarem ao DENATRAN o número dos chassis de
veículos convocados para recall, exigindo que o proprietário sane as falhas verificadas para obter o licencia‑
mento do veículo.
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL 7355/2010, do PL 7643/2010,
do PL 7879/2010, do PL 500/2011, do PL 676/2011 e do PL 1142/2011, apensados, e do Substitutivo da Comis‑
são de Viação e Transportes, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 7.200/10 – do Sr. Ricardo Berzoini e outros – que “altera o § 1º do art. 42 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para dispor sobre a ampliação da participação dos profissionais de saúde na perícia da
Previdência Social”.
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 1.446/11 – do Sr. Chico Alencar – que “altera a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece a competência exclusiva para o ensino da Sociologia aos licenciados em
Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda adotada pela Comis‑
são de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 2.329/11 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” o trecho
da Rodovia BR-408 situado no Estado de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.616/12 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de
1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências”,
para incluir o art. 60-A, com o objetivo de dispor sobre a gratuidade na baixa de empresas que não apresentem
qualquer atividade por, no mínimo, 3 (três) anos”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.778/12 – da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre as embalagens destinadas ao acon‑
dicionamento de produtos hortícolas “in natura””.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da Emenda nº 1 da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com subemenda, e do Substitutivo da Comis‑
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são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com subemendas; e pela inconstitucionalidade da
Emenda nº 2 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
PROJETO DE LEI Nº 5.000/13 – do Sr. Washington Reis – que “institui a Política Nacional de Transporte Rodovi‑
ário de Combustíveis, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emenda nº 1/2013 apresentada na Comissão de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 5.035/13 – do Sr. Antonio Bulhões – que “altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
que “Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias”, para que o rateio das despe‑
sas condominiais seja feito de acordo com o número de unidades da edificação”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.587/13 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta § 3º ao art. 81 da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária”, com o objetivo de disciplinar a extensão da falência às sociedades coligadas e controladas pela
sociedade falida”.
RELATOR: Deputado ALTINEU CÔRTES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com Subemenda Substitutiva.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Marcos Rogério e Nelson Marchezan Junior, em
13/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.554/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “eleva a manifestação popular denominada Ro‑
deio Crioulo à condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil”. (Apensado: PL 1767/2015)
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL 1767/2015, apensado, e das
Emendas da Comissão de Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 2.554/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “acrescenta parágrafo único ao art. 598 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o prazo de contrato de prestação de serviços quando feito entre empresas.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Ricardo Tripoli, pelo Deputado Ronaldo Fonseca. Vista ao Deputado
Padre João, em 13/10/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.272/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acresce dispositivo à Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.350/07 – do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra
hepatites A e B e campanha educativa para a Hepatite C” (Apensado: PL 2099/2011)
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PROJETO DE LEI Nº 6.314/09 – do Sr. Fábio Faria – que “dispõe sobre o exercício da profissão de bugreiro”. (Apen‑
sado: PL 3535/2012)
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.

236

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

PROJETO DE LEI Nº 1.951/11 – do Sr. Manato – que “obriga empresas fabricantes ou importadoras de óleo mineral a
inserir nos rótulos e embalagens a advertência “Este produto, quando ingerido, pode causar pneumonia lipoídica””.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PROJETO DE LEI Nº 5.089/13 – da Sra. Liliam Sá – que “dispõe sobre a vedação de descarte de lixo em praias,
rodovias, rios, ruas, praças e logradouros públicos”. (Apensado: PL 6228/2013)
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PROJETO DE LEI Nº 5.602/13 – do Sr. Henrique Fontana – que “ Confere o título de “Capital Nacional de Uva
Moscatel “ à cidade de Farroupilha, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PROJETO DE LEI Nº 7.507/14 – dos Srs. Jorginho Mello e João Rodrigues – que “denomina “Elevado Vitório Cella”
o elevado que liga a Rodovia BR 282 com o Acesso a BR 480, no trecho denominado acesso Plínio Arlindo de
Nês, no município de Chapecó/SC”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 7.629/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado Casemiro Vitório Colombo” o
elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Rio Ponte Grande, no município de Lages/SC”
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 7.630/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado Carlos Joffre do Amaral” o ele‑
vado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Luiz de Calmões, no município de Lages/SC”.
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 7.631/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado José Paschoal Baggio de Castro”
o elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Duque de Caxias, no município de Lages/SC”
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 8.200/14 – do Sr. Alexandre Leite – que “altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de diretrizes e bases da educação nacional, para vedar a promoção automática no ensino fundamental e médio”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROJETO DE LEI Nº 965/15 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Viaduto Arivaldo Angelo Pancera” o via‑
duto transversal localizado à BR-282 no Município de Catanduvas, que liga os Bairros Centro-Oeste e Sayonara
ao Centro da Cidade de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 1.942/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “obriga os livreiros a dar ampla divulgação
a obras literárias brasileiras nos locais que especifica”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 60/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera o art. 1º da Lei nº 6969, de 10 de dezembro
de 1981 (dispõe sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais)”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 2.053/15 – do Sr. Roberto Balestra – que “dispõe acerca da constituição de imóvel rural ou
fração deste como patrimônio de afetação, institui a cédula imobiliária rural, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ODELMO LEÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.568/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “altera a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999,
para determinar a perda da eficácia de medidas cautelares concedidas monocraticamente em ações diretas de
inconstitucionalidade que impugnem emendas à Constituição, quando não forem referendadas pela maioria ab‑
soluta dos membros do Supremo Tribunal Federal até a segunda sessão ordinária subsequente de seu Plenário”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.935/13 – do Sr. Alceu Moreira – que “denomina “Viaduto Atalíbio Foscarini” o viaduto
construído no cruzamento da rodovia BR-116 com a rua Rincão, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
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PROJETO DE LEI Nº 7.083/14 – do Sr. Alceu Moreira – que “dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas
artesanais em estabelecimento familiar rural e altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 98/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “confere o título de “Capital Nacional do Tropeirismo” à
cidade de Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.430/15 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “acrescenta o inciso XIII ao Artigo 3º da Lei Fede‑
ral nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de
Parceria, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 416/11 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui do Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.901/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “acrescenta o art. 221-A à Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 – Código de Processo Civil, para estipular a suspensão dos prazos no processo quando a única advo‑
gada de alguma das partes der à luz, ou quando o único advogado de uma das partes se tornar pai”. (Apensa‑
dos: PL 2881/2015, PL 2959/2015 e PL 3039/2015)
RELATOR: Deputado DELEGADO ÉDER MAURO.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 6.382/09 – do Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 317/2005) – que “dispõe sobre a ta‑
rifa telefônica nas ligações interurbanas a provedores de Internet”. (Apensado: PL 198/2003 (Apensados: PL
211/2003, PL 3076/2004 (Apensado: PL 5387/2013) e PL 4422/2008))
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 600/11 – do Sr. Augusto Coutinho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”, para isentar os idosos de contribuição aos
Conselhos e demais entidades de fiscalização profissional”.
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 8.223/14 – do Sr. Pedro Chaves – que “denomina “Rodovia Abadio Pereira Cardoso”, o trecho
da BR-060 entre a cidade de Goiânia e o entroncamento com a BR-452 e GO-174, no Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.689/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “institui o Dia Nacional do Psicólogo”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.255/15 – do Sr. Esperidião Amin – que “inscreve o nome de Joaquim Francisco da Costa
no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
COMISSÃO DE CULTURA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 14h30
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A – Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2016 (PL Nº 07/2015-CN):
Discussão e votação das Sugestões de Emendas à LOA/2016 apresentadas na Comissão, para definição das
Emendas a serem apresentadas pela Comissão de Cultura ao Projeto de Lei Orçamentária para 2016 (PL nº
07/2015-CN).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 35/15 Dos Srs. Pompeo de Mattos e Félix Mendonça Júnior – que “requer Audiência Pública
para efeitos de ser elevado o Rodeio Crioulo bem como suas respectivas expressões artístico-culturais e cam‑
peiras, à condição de manifestação da cultura nacional”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.436/08 – do Sr. Ivan Valente – que “declara como Patrimônio Histórico, Cultural e Ambien‑
tal do Brasil o rio Ribeira de Iguape e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: pela rejeição.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 8.196/14 – do Senado Federal – José Agripino – (PLS 348/2013) – que “institui o Dia Nacio‑
nal do Patrono da Construção Civil e dos Profissionais da Engenharia Civil”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.819/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “declara o Município de Soledade – RS, “Capital Na‑
cional das Pedras Preciosas””.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.850/12 – do Sr. Geraldo Resende – que “denomina Campus João Totó Câmara o Campus
do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, localizado em Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.750/14 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, re‑
construção ou montagem de museus, bibliotecas e teatros públicos da União, nos casos de extinção ou de‑
molição de unidade existente”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.480/15 – do Sr. Hélio Leite – que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, obrigando
as emissoras de rádio AM e FM a divulgarem gratuitamente informações sobre eventos culturais”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.052/15 – do Sr. Julio Lopes – que “institui o Dia Nacional do Profissional de Logística”.
RELATOR: Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.088/15 – da Sra. Tia Eron – que “inscreve o nome de Dandara dos Palmares e de Luiza
Mahin no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.727/15 – do Sr. Nilson Pinto – que “denomina “Aeroporto de Carajás/ Pará – Comandante
Pedro Mendonça Filho” o Aeroporto de Carajás/Pará”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
PROJETO DE LEI Nº 2.978/15 – do Sr. Evandro Gussi – que “declara a cidade de Tupã, no Estado de São Paulo,
Capital Nacional da Fotografia”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS.
PROJETO DE LEI Nº 3.006/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera dispositivo da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
PROJETO DE LEI Nº 3.009/15 – do Sr. José Priante – que “fica a Festa do Sairé, realizada no distrito de Alter do
Chão, município de Santarém, Estado do Pará, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, de
acordo com o Artigo 215 e o Artigo 216 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
PROJETO DE LEI Nº 3.024/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “dispõe sobre antecipação de comemoração de fe‑
riados com o objetivo de trazer benefícios para a economia nacional e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 3.048/15 – do Sr. Rogério Rosso – que “declara as Obras do Maestro Cláudio Santoro Patri‑
mônio Cultural Imaterial do Brasil”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
A – Discussão e deliberação das sugestões de emendas da Comissão ao PLN 7/2015 (Lei Orçamentária Anual 2016)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 68/15 Dos Srs. Alexandre Leite e Professora Dorinha Seabra Rezende – que “ Solicita que
seja convidado o Senhor Romeu Donizete Rufino, Diretor-Geral da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elé‑
trica, a comparecer a esta comissão para prestar informações sobre o reajuste da tarifa de energia elétrica nos
estados do Tocantins e de São Paulo realizados pelas concessionárias Energisa e Eletropaulo”.
REQUERIMENTO Nº 69/15 Do Sr. Chico Lopes – que “requer criação de Subcomissão Especial da Comissão de
Defesa do Consumidor para tratar de aumneto abusivo das tarifas e taxas bancárias, em especial, as aplicadas
nos últimos 3 anos”.
REQUERIMENTO Nº 71/15 Do Sr. Aureo – que “ Requer a realização, por esta Comissão, de Audiência Pública, a
fim de discutir a adulteração de sistemas de emissão de poluentes dos veículos da Volkswagen”.
REQUERIMENTO Nº 72/15 Do Sr. Aureo – que “requer convite de representantes da ABEMF, da Smiles e da Mul‑
tiplus para audiência pública na Câmara dos Deputados”
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REQUERIMENTO Nº 74/15 Do Sr. Vinicius Carvalho – que “requer a realização de reunião de Audiência Pública
conjunta com a Comissão de Educação para debater a qualidade dos cursos de bacharel em direito no Brasil”
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regula a constituição e o funciona‑
mento das entidades certificadoras de manejo florestal”. (Apensados: PL 7820/2010 e PL 253/2015)
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PARECER: pela incompetência da Comissão para se manifestar sobre o PL 2534/2007 e o PL 253/2015, apensa‑
do, e pela aprovação do PL 7820/2010, apensado, com emenda.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 170/14 – do Sr. Sérgio Brito – que “requer que a Comissão de De‑
fesa do Consumidor realize, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), ato de fiscalização e controle
visando verificar os procedimentos fiscalizatórios realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – An‑
visa, no cumprimento de sua atribuição de averiguar a qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos
disponibilizados no mercado brasileiro”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação, nos termos do Plano de Execução e Metodologia de Avaliação.
PROJETO DE LEI Nº 1.862/07 – do Sr. Jurandy Loureiro – que “dispõe sobre a etiquetagem de produtos nacionais
ou estrangeiros, alertando o consumidor sobre os graus de impacto ambiental”. (Apensados: PL 5199/2009, PL
5305/2009 (Apensado: PL 7114/2010 (Apensado: PL 2472/2011 (Apensado: PL 4194/2012))), PL 7919/2010, PL
430/2011 e PL 1474/2011)
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 5199/2009, do PL 7919/2010, do PL 430/2011, e do PL 7114/2010, apen‑
sados, e pela aprovação do PL 5305/2009, do PL 1474/2011, do PL 2472/2011, e do PL 4194/2012, apensados,
com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.166/11 – do Sr. Aureo – que “dispõe sobre a comercialização de programas de computa‑
dor e jogos eletrônicos”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Todos os programas de computador e jogos eletrônicos comercializados no Brasil
virão acompanhados de um código de barras que permitirá ao consumidor obter uma nova cópia no caso em
que a mídia usada para armazená-los for danificada.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subsitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co‑
municação e Informática.
PROJETO DE LEI Nº 137/15 – do Sr. João Derly – que “obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo
dos ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos embalados na ausência do consumidor”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Chico Lopes, em 26/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 292/15 – do Sr. Valmir Assunção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras
do serviço de telefonia expandirem a cobertura do serviço para todos os distritos dos municípios abrangidos
em sua área de outorga”. (Apensados: PL 378/2015 (Apensado: PL 1549/2015) e PL 991/2015)
RELATOR: Deputado ELMAR NASCIMENTO.
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 378/2015, 991/2015 e 1549/2015, apensados, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e Eros Biondini, em 12/08/2015.
O Deputado Eros Biondini apresentou voto em separado em 26/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 613/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para obri‑
gar as operadoras de telefonia a proceder à religação de chamadas perdidas a central de atendimento do serviço”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI Nº 1.412/15 – da Sra. Maria Helena – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
“Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, para dispor sobre a aplicação da multa civil”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Ricardo Izar, em 23/09/2015.
O Deputado Ricardo Izar apresentou voto em separado em 29/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.917/15 – do Sr. Marcelo Squassoni e outros – que “dispõe sobre a portabilidade da conta
de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847, de 15 de março de 2004, 9.648, de
27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Medida Provisória nº
2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.982/15 – do Sr. Kaio Maniçoba – que “veda a discriminação de clientes bancários que já
estiveram em situação de inadimplência junto à instituição financeira”.
RELATOR: Deputado IRMÃO LAZARO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.092/15 – do Sr. Augusto Coutinho – que “acrescenta novos §§ 2º e 3º ao art. 31 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, para
disciplinar as informações devidas ao consumidor relativas a majorações de preços de serviços continuados,
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.123/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “inclui novo § 4º ao art. 40 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, para proibir a de cobrança de taxa de visita
técnica ou de qualquer despesa do consumidor com a finalidade de elaboração de orçamento”.
RELATOR: Deputado FABRICIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Aureo, em 23/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.246/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “dispõe sobre a prorrogação do vencimento
das faturas cobradas por fornecedores de serviços continuados”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.953/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “altera o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para incluir o Poder Legislativo das três esferas de governo entre os legitimados para propor ação de
defesa coletiva dos consumidores, na forma que especifica”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 2.993/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “dispõe sobre os aplicativos de mensagens multi‑
plataforma na Internet”. (Apensado: PL 3003/2015)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.090/15 – do Sr. Augusto Coutinho – que “acrescenta-se o seguinte parágrafo único ao arti‑
go 31 da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, que obriga
o fornecedor a informar a quantidade de itens de produtos colocados em promoção, na forma que especifica”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Discussão e deliberação das sugestões de emendas da Comissão ao PL nº 7/2015 – Lei Orçamentária Anual 2016.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
Tema: Educação Inclusiva: educação especial e educação em classe comum.
Convidados:
1. ENICÉIA GONÇALVES MENDES
Doutora em Psicologia pelo IP-USP. Professora associada da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR.
Presença confirmada ;
2. ROSITA EDLER CARVALHO
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Psicologia pela Fundação Getú‑
lio Vargas e em Políticas Públicas pela Escola Superior de Guerra. Presença confirmada ;
3. ROSANA GLAT
Doutora em Psicologia Social e da Cultura pela Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Psicologia com ênfase em
Análise aplicada do Comportamento e Deficiência Intelectual pela Northeastern University of Boston. Presença confirmada ;
4. MARIA APARECIDA ANDRÉS RIBEIRO
Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados. Presença confirmada .
Requerimento nº 21/15, de autoria dos Deputados Eduardo Barbosa e Aelton Freitas.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.081/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,
para estabelecer, como requisito para concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de As‑
sistência Social (CEBAS) atuante na área educacional, a demonstração de cumprimento dos dispositivos da
legislação relativa às pessoas com deficiência e à acessibilidade”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
REUNIÃO ORDINÁRIA LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
Apreciação das sugestões de emendas ao Projeto de Lei nº 7/2015 – CN (PLOA/2016)
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B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 49/15 Do Sr. Luiz Lauro Filho – (PL 2741/2015) – que “requer realização de Audiência Pú‑
blica – no âmbito dessa Comissão, em Brasília, no intuito de subsidiar parecer – para que seja debatido o PL
2741/2015, que “Define o marco regulatório da Política Brasileira de Conteúdo Nacional””.
REQUERIMENTO Nº 50/15 Do Sr. Augusto Coutinho – (PL 595/2015) – que “requer a realização de Audiência
Pública a fim de debater o registro das sociedades civis no novo Código Civil – PL 595/2015”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 130/15 – do Sr. Dagoberto – que “altera a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, que confere tratamento especial às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Mandetta apresentou voto em separado em 13/10/2015.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123/15 – do Sr. Covatti Filho – que “altera a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, para dar aos micro e pequenos empresários, e empreendedores individuais, condi‑
ções de crédito nos termos no Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.541/12 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “obriga as indústrias processadoras
de laranja in natura a adquirirem percentual mínimo de matéria-prima junto a produtores rurais, quando tive‑
rem recebido financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”. (Apensa‑
do: PL 4693/2012)
EXPLICACAO DA EMENTA: Percentual mínimo de 40% (quarenta por cento).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4693/2012, apensado.
O Deputado Helder Salomão apresentou voto em separado em 11/08/2015.
Vista à Deputada Keiko Ota, em 09/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.892/15 – do Sr. Renzo Braz – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do CPF ou
do CGC do consumidor nos documentos fiscais ou equivalentes”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.033/06 – do Sr. Arolde de Oliveira – que “acrescenta o artigo 19-A à Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências””.
EXPLICACAO DA EMENTA: Obriga os fabricantes de aparelhos receptores de rádio e de televisão a disponibi‑
lizar equipamentos que possuam saída de áudio compatível com fones de ouvido, com ajuste independente
de volume.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PARECER: pela rejeição da emenda do Senado Federal ao PL 7033/2006.
PROJETO DE LEI Nº 551/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre a vedação da abertura do capital so‑
cial de empresa pública e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.315/15 – do Sr. Enio Verri – que “altera a Lei nº 10.703, de 18 de julho de 2003, que dis‑
põe sobre o cadastro de celular pré-pagos, determinando a apresentação de documentos com foto no ato da
campra de chips”
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 595/15 – do Sr. Covatti Filho – que “altera a redação do cabeço do art. 1º; do art. 10 e do
Inciso I do art. 12 e acrescenta o Inciso VI ao art. 37, da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe
sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências””.
EXPLICACAO DA EMENTA: Trata do registro público de Cooperativas.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição das Emendas 1, 2 e 3/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.678/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “acrescenta parágrafos ao art. 12 da Lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, para dispor sobre o valor da bolsa para estagiários”. (Apensado: PL 1766/2015)
RELATOR: Deputado MARCOS REATEGUI.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 1766/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.167/15 – do Sr. João Rodrigues – que “mantém as garantias, legal e contratual, de veículo
automotor, independentemente da realização de revisão em oficina credenciada pelo fabricante”
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.529/15 – do Sr. Adail Carneiro – que “dispõe sobre a renovação das frotas das empresas
prestadoras de serviço de locação de veículos”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.985/15 – do Sr. Alex Manente – que “torna obrigatória a divulgação da qualificação dos
fornecedores em lojas físicas, virtuais e embalagens”
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 338/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “disciplina a oferta de peças e componentes de veí‑
culo automotor de via terrestre ao consumidor”. (Apensado: PL 1154/2015)
RELATOR: Deputado LUIZ LAURO FILHO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1154/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 365/15 – do Sr. Marco Antônio Cabral – que “dá nova redação ao §7º do art. 3º da Lei nº 9.294,
de 15 de Julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §4º do art. 220 da Constituição Federal”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Trata de advertência, em embalagens de bebidas com teor alcoólico superior a trinta
graus Gay Lussac, sobre os malefícios da bebida.
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.113/15 – da Sra. Carmen Zanotto – (PL 1094/2015) – que “ Dispõe sobre a proibição de
comercialização de bebida ou outro produto em recipiente de vidro, nas boates e casas noturnas e dá outras
providências”. (Apensado: PL 1578/2015)
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1578/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.139/15 – do Sr. Sarney Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca no Município
de São Luís, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.339/15 – do Sr. Chico Lopes – que “altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para
condicionar a exportação de petróleo do Pré-Sal ao atendimento do mercado interno por derivados básicos
refinados no País”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.521/15 – do Sr. Luiz Lauro Filho – que “dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres e dá outras provi‑
dências”.
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo adotado pela CPD.
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PROJETO DE LEI Nº 2.195/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “institui o Programa Nacional para o Fortalecimento
da Mineração de Pequeno Porte (PRONAMP), e cria o Fundo de Apoio à Mineração de Pequeno Porte (FAMP)”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.001, de 1990.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 15/10/2015)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.250/15 – do Sr. Roberto Britto – que “acrescenta o art. 114-A na Lei 9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – para obrigar os fabricantes de bicicletas a gravarem número de série em
local de fácil visibilidade, bem como obrigar os comerciantes a informar referido número em documentos fiscais”
RELATOR: Deputado MARCOS REATEGUI.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.082/15 – do Sr. Evair de Melo – que “dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Pro‑
dução de Frutas in Natura e de Produtos Derivados”
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 3.102/15 – do Sr. Luis Tibé – que “dispõe sobre os preços da alimentação em aeroportos”
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 341/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “proíbe a renovação automática de contratos de
prestação de serviços”.
RELATORA: Deputada JOZI ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 648/15 – do Sr. Luiz Nishimori – que “cria Área de Livre Comércio no Município de Guaíra,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MARCOS SOARES.
PROJETO DE LEI Nº 3.016/15 – do Sr. Laercio Oliveira – que “modifica o art. 2º da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.062/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta inciso ao art. 157 da Consolidação das
Leis do Trabalho, para estabelecer a obrigatoriedade de adoção e de aplicação de tecnologias de eliminação
ou de redução da insalubridade e da periculosidade do trabalho”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.636/15 – do Sr. Ronaldo Lessa – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(CLT) para dispensar microempresas, firmas individuais, empresas de pequeno porte e pessoas físicas do de‑
pósito recursal”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.762/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta”. (Apensado: PL 1950/2015)
RELATOR: Relator a Designar.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 11h
A – Deliberação das Emendas a serem apresentadas pela CDU à Lei Orçamentária Anual – LOA/2016
(PLN 07/2015).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 80/15 Da Sra. Moema Gramacho – que “requer a realização de audiência pública, no âmbito
desta Comissão, para discutir as reivindicações dos movimentos em defesa do direito à moradia no Distrito Fe‑
deral; e as providencias adotadas pelo GDF para assegurar políticas públicas de habitação de interesse social”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.681/15 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sis‑
tema Carcerário Brasileiro – que “exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em
local afastado do centro urbano”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 7210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.
RELATOR: Deputado TENENTE LÚCIO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dá nova redação ao inciso IV do art. 5º da Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009, que “dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fun‑
diária de assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá outras providências””. (Apensados: PL 4329/2012,
PL 6201/2013 (Apensado: PL 8064/2014), PL 7491/2014 e PL 2015/2015)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que o Poder Público local deverá garantir a implantação ou ampliação
dos equipamentos e serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público.
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6201/2013, do PL 7491/2014, do PL 2015/2015, e do PL 8064/2014, apen‑
sados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4329/2012, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Paulo Ferreira e Roberto Britto, em 05/12/2012.
PROJETO DE LEI Nº 524/15 – do Sr. Carlos Gomes – que “estabelece limites para emissão sonora nas atividades
em templos religiosos”.
RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.040/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de políti‑
ca tarifária do serviço de transporte público coletivo a concessão de desconto para pagamento realizado por
meio eletrônico”.
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Carlos Marun, em 16/09/2015.
O Deputado Carlos Marun apresentou voto em separado em 30/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.534/15 – do Sr. Chico D’Angelo – que “determina a instalação de fraldários nos banheiros
de uso público masculinos”. (Apensado: PL 1754/2015)
RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1.754/2015, apensado, com substitutivo.
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E – Aposição da placa que dá ao Plenário 16, do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Zezéu Ribeiro.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.697/15 – do Sr. Caio Narcio – que “estabelece isenção de Imposto sobre a Renda e Proven‑
tos de Qualquer Natureza para empresas de transporte público urbano intramunicipal que ofereçam transporte
gratuito aos estudantes dos ensinos fundamental e médio”.
RELATOR: Deputado ZÉ CARLOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.196/15 – do Sr. Goulart – que “acrescenta novo artigo à Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001, que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política ur‑
bana e dá outras providências”, para estabelecer diretrizes sobre a utilização de aparelhos sonoros em veículos
automotores em vias públicas urbanizadas”. (Apensado: PL 2667/2015)
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES.
PROJETO DE LEI Nº 2.860/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009, para estabelecer que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) garantirá o pagamento aos
agentes financeiros de prestação mensal de financiamento habitacional, em caso de redução temporária da
capacidade de pagamento”.
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.078/15 – do Senado Federal – Ana Rita – (PLS 242/2014) – que “altera a Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009, para estabelecer que o percentual mínimo do orçamento do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV) a ser destinado a financiamentos imobiliários para famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais) não seja inferior a 15% (quinze por cento)”.
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
PROJETO DE LEI Nº 3.093/15 – da Sra. Simone Morgado – que “altera a Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009,
que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), entre outros assuntos, para tratar da incorpo‑
ração de custos diferenciados para empreendimentos na Amazônia Legal”.
RELATOR: Deputado FLAVIANO MELO.
PROJETO DE LEI Nº 3.131/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que
dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar o desligamento da
iluminação noturna dos edifícios comerciais”.
RELATORA: Deputada DÂMINA PEREIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.722/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “acrescenta novo art. 4º-A à Lei nº 10.998, de 15 de de‑
zembro de 2004, que “Altera o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social”, para os fins de discipli‑
nar o direcionamento de montante mínimo de recursos a serem aplicados nas habitações de interesse social”.
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 14h
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A – Audiência Pública:
TEMA: Atividade alusiva aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para avaliação do Sistema Na‑
cional de Atendimento Socioeducativo-SINASE.
EXPOSITORES:
– Sr. ROGÉRIO SOTTILI, Secretario Especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Ra‑
cial e dos Direitos Humanos; (presença a confirmar)
– Sr. CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA – Coordenador do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo‑
-SINASE da Secretaria de Direitos Humanos;
– Sr. ROGER RAUPP RIOS – Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, Porto Alegre/RS;
– Sra. CASIMIRA BENGE – Coordenadora do programa de proteção à criança do Unicef no Brasil;
– Sras. ENID ROCHA ANDRADE SILVA e RAISSA MENEZES DE OLIVEIRA – Pesquisadoras do IPEA e autoras da
Nota Técnica O Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da Maioridade Penal;
– Sra. MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS – Conselheira, representante da Sociedade Civil junto ao CONANDA.
Requerimento nº 102/2015 – de iniciativa do Deputado Paulo Pimenta.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 10h
A – Reunião Deliberativa:
Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2016.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 138/15 Do Sr. Sergio Vidigal – que “requer a realização de Audiência Pública da Comissão
de Educação para discutir o Projeto de Lei nº 708, de 2015, e seus apensados, que tratam do combate à vio‑
lência escolar”.
REQUERIMENTO Nº 139/15 Do Sr. Giuseppe Vecci – que “requer a realização de Audiência Pública da Comissão
de Educação para debater acerca de fontes de financiamentos para os estudantes da educação superior pri‑
vada no País. Convidados: Diretor Executivo do SEMESP; Presidente da ANACEU; Presidente da FENEP; Diretor
Executivo do ABRAES e Representante do Ministério da Educação”
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE LEI Nº 5.369/09 – do Sr. Vieira da Cunha – que “institui o Programa de Combate ao “Bullying””.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela rejeição da EMS 5369/2009.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 8.174/14 – do Sr. Thiago Peixoto – que “altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005, de 25 de ju‑
nho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.291/14 – dos Srs. Iara Bernardi e Margarida Salomão – que “altera os arts. 54 a 57 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”.
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 53/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio
Ambiente nas escolas de ensino fundamental e médio”.
RELATORA: Deputada ANA PERUGINI.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Rogério Marinho, em 26/08/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 178/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação de Universidade Federal
do Leste do Maranhão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PARECER: pela aprovação, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 179/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “dispõe sobre a criação de Universidade Federal
do Oeste do Maranhão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PARECER: pela aprovação, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 203/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e
dá outras providências”.
RELATORA: Deputada BRUNNY.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 560/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre critério para a concessão de bolsas
pelas agências federais de fomento à pesquisa”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 662/15 – do Sr. Cabo Daciolo – que “altera o Artigo 1º, da Lei nº 9.780, de 23 de novembro
de 1999, que “Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, para acrescentar os
parágrafos 8º e 9º, obrigando as Instituições de Ensino que aderirem ao Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior – FIES, a aceitarem os limites impostos pelo operador do fundo”.
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 885/15 – do Sr. Mário Heringer – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de Kit
básico de Higiene pessoal nas escolas públicas e dá outras””.
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.023/15 – do Sr. Pastor Franklin – que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, de
1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a definição de diretrizes e critérios para a
elaboração do calendário escolar da educação básica”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.460/15 – da Sra. Flávia Morais – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimen‑
tos de ensino, públicos e privados, em funcionamento no território nacional, manterem aparelho desfibrilador
externo automático”.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.808/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, de for‑
ma a alterar o § 3º do art. 8º”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Mantem o mecanismo do Fundeb para as matrículas das pré-escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.874/15 – do Sr. Victor Mendes – que “altera a redação do parágrafo único do art. 3º e os
artigos 5º e 7º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.945/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “acresce o art. 44-A à Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade
do ensino de primeiros socorros nos cursos e programas da educação superior”
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
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PROJETO DE LEI Nº 2.084/15 – do Sr. Alexandre Leite – que “altera o art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para premiar as escolas públicas bem colocadas nos
jogos escolares organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, nos termos do art. 56, § 2º, da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998, e garantir incentivos para o seu aperfeiçoamento esportivo”.
RELATOR: Deputado BETINHO GOMES.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.732/15 – do Sr. Luciano Ducci – que “altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, deter‑
minando a instalação, pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de lixo
eletrônico”.
RELATOR: Deputado PEDRO CUNHA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 2.402/15 – do Sr. André Figueiredo – que “altera a Lei nº 11.507, de 20 de julho de 2007, que
“Institui o Auxílio de Avaliação Educacional – AAE para os servidores que participarem de processos de avaliação
realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP ou pela Fundação
CAPES; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.357, de 19 de ou‑
tubro de 2006, e 11.458, de 19 de março de 2007; cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramen‑
to Superiores – DAS; cria, em caráter temporário, funções de confiança denominadas Funções Comissionadas
dos Jogos Pan-americanos – FCPAN; trata de cargos de reitor e vice-reitor das Universidades Federais; revoga
dispositivo da Lei no 10.558, de 13 de novembro de 2002; e dá outras providências”, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARGARIDA SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 3.129/15 – da Sra. Clarissa Garotinho – que “altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.144/15 – da Sra. Marinha Raupp – que “altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
para permitir a execução do PRONATEC às instituições prestadoras oficiais dos serviços de assistência técnica
e extensão rural, associadas à Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ASBRAER)”.
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.083/15 – do Sr. Roberto Alves – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe‑
deral da Região Metropolitana de Campinas e dá outras providências”.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “regulamenta a profissão de Naturólogo”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PROJETO DE LEI Nº 1.545/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou
responsáveis legais acerca das faltas injustificadas dos educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de
psicólogos nas escolas públicas de educação básica”. (Apensado: PL 1695/2015)
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PROJETO DE LEI Nº 1.871/15 – do Sr. Heuler Cruvinel – que “proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula
dos estabelecimentos de educação básica”
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.690/15 – do Sr. Hélio Leite – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras
– Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.976/15 – do Sr. Jony Marcos – que “obriga as instituições de ensino a não cobrarem taxas
para aplicação de provas em caso de atestado médico ou falta por motivo de força maior”.
RELATOR: Deputado SÁGUAS MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 2.890/15 – do Sr. Davidson Magalhães – que “dispõe sobre a reserva de vagas para o ingres‑
so na pós-graduação nas universidades e instituições federais de ensino superior e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.
PROJETO DE LEI Nº 2.936/15 – do Sr. João Rodrigues – que “altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971,
para determinar a obrigatoriedade do ensino dos Símbolos Nacionais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SERFIOTIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.973/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “acrescenta inciso ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, para conferir ao juiz poderes para determinar a matrícula dos dependentes de mulheres
vítimas de violência doméstica ou familiar, em escolas próximas do novo domicílio, em caso de necessidade
de afastamento do lar”.
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 3.012/15 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência
das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento para proteção às mulheres bolsistas em função de
maternidade”.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PROJETO DE LEI Nº 3.042/15 – do Sr. Mandetta – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para am‑
pliar os recursos disponíveis para a educação especial”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PROJETO DE LEI Nº 3.079/15 – do Sr. Victor Mendes – que “acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para dis‑
por sobre critério que prioriza a regionalidade de domicílio do candidato nos processos seletivos de ingresso
nos cursos das instituições federais de ensino”.
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES.
PROJETO DE LEI Nº 3.103/15 – do Sr. Silas Brasileiro – que “dispõe sobre a fixação obrigatória dos telefones
úteis e de emergência de sua respectiva jurisdição, estadual, distrital ou municipal, nas instalações de acesso
comum dos estabelecimentos de ensino médio, de educação profissional técnica de nível médio, de educação
técnica e de educação superior”.
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.
COMISSÃO DO ESPORTE
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO FUTEBOL BRASILEIRO.
LOCAL: Sala da Comissão do Esporte, Anexo II, Ala C, sala 2
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião:
Discussão sobre a preparação do Fórum Legislativo do Futebol.
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Deliberação das emendas da Comissão ao PLOA 2016.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 15h
A – Audiência Pública:
“Debater os desafios para criação de equipes femininas de futebol profissional”
Requerimentos nºs 34 e 36/2015
Iniciativa: Deputada Flávia Morais
Convidados:
– Rogério Hamam, Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos dos Torcedores do Ministério do Esporte; *
– Mariléia dos Santos (Michael Jackson), Coordenadora Geral de Futebol Profissional do Ministério do Esporte;
– Marco Aurélio Cunha, Coordenador de Futebol Feminino da Confederação Brasileira de Futebol – CBF;
– Bruna Benites, Capitã licenciada da Seleção Brasileira de Futebol Feminino;
– Miraildes Maciel Mota (Formiga), Jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino; *
– Rafaelle Leone Carvalho Souza, Jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino; *
– Carlos Alberto de Souza, Presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino;
– Danilo Zero dos Santos, Diretor de Futebol da Ferroviária Futebol Feminino;
– Célio Lino de Oliveira, Técnico de Futebol Feminino da Sociedade Esportiva do Gama;
– Marcos Planela Barbosa, Coordenador-Geral de Futebol Feminino do Esporte Clube Pelotas/RS.
*presença NÃO confirmada
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 15/10/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.083/15 – dos Srs. Danrlei de Deus Hinterholz e Rogério Rosso – que “estabelece normas
de acesso dos torcedores em estádio de futebol, cria o Cadastro Único do Torcedor e a Carteira Nacional do
Torcedor”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
Discussão e votação das emendas a serem apresentadas pela Comissão à LOA 2016 (PL nº 7/2015-CN)
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 1/15 – do Sr. Renzo Braz – que “solicita Apoio Finan‑
ceiro à Fundação Getúlio Vargas”
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 2/15 – do Sr. Benito Gama – que “solicita apoio fi‑
nanceiro à Fundação Getúlio Vargas”
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 3/15 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita apoio
financeiro à Fundação Getúlio Vargas”
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 4/15 – do Sr. Leonardo Picciani – que “solicita Apoio
Financeiro à Fundação Getúlio Vargas”
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SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 5/15 – do Sr. Giuseppe Vecci – que “trata da Promo‑
ção da Educação Fiscal”.
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 6/15 – do Sr. Giuseppe Vecci – que “solicita Apoio
Financeiro ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada”
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 7/15 – do Sr. Giuseppe Vecci – que “trata da reserva
para compensação de proposições legislativas que criem despesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas
à deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame de compatibilidade e
adequação orçamentária da legislação”.
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 8/15 – do Sr. Giuseppe Vecci – que “solicita Apoio
Financeiro à Fundação Getúlio Vargas”.
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 9/15 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “solicita Apoio
Financeiro à Fundação Getúlio Vargas”.
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 10/15 – do Sr. Miro Teixeira – que “trata da reserva
para compensação de proposições legislativas que criem despesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas
à deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame de compatibilidade e
adequação orçamentária da legislação”
SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 11/15 – do Sr. Lucio Vieira Lima – que “solicita apoio
financeiro à Fundação Getúlio Vargas”
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 10h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 4.354/08 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 16/2007) – que “altera o Código
de Processo Civil para modificar o procedimento na execução contra a Fazenda Pública e na execução coerci‑
tiva de alimentos”.
RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Edmilson Rodrigues, em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 574/10 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “dá nova redação ao parágrafo
único do art. 1º da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui municípios de Pernambuco e Bahia.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/11 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e dispõe sobre a manutenção de obras e respeito às logomarcas preexistentes”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 105/11 – do Sr. Zeca Dirceu – que “acrescenta art. 37-A à Lei Complemen‑
tar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que “estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Veda a utilização do número de habitantes como critério para autorização de con‑
tratação de operação de crédito externo pelos Municípios.
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015

254

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 232/12 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “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: Estabelece a incidência do ISS quando da inserção de textos, desenhos e outros ma‑
teriais de publicidade em qualquer meio.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 245/13 – do Sr. Marcus Pestana – que “dispõe sobre a criação de sistema
integrado de compras da saúde com a formação de um registro nacional de preços para os Municípios, Esta‑
dos e hospitais filantrópicos”
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 476/11 – do Sr. Nilson Leitão – que “susta a aplicação da alínea a e do
inciso I da alínea b do item 19 da Seção 1 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), na redação dada
pela Resolução nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Susta a aplicação das alíneas do Manual de Crédito Rural (MCR) que dispõe sobre as
vedações à concessão de crédito rural a produtores de cana-de-açúcar.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 549/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle e re‑
dução do esgotamento sanitário”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, com submenda.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.707/12 – do Sr. Eduardo da Fonte – que “regulamenta o funcionamento das agências clas‑
sificadoras de risco (Agências de Rating) no Brasil e estabelece a responsabilidade civil e penal pela emissão
de classificação de riscos”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera dispositivo da Lei nº 6.385, de 1976.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 691/07 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 351/2004) – que “altera a Lei nº 9.998, de
17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para deter‑
minar a aplicação de recursos em educação e em ciência e tecnologia”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO ROSSO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 691/2007 e do Substitutivo
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI, com emenda.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
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Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015 e 02/09/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Pauderney Avelino, em 23/09/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 16/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.344/09 – do Senado Federal – Fátima Cleide – (PLS 395/2008) – que “insere o art. 24-A na
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obri‑
gar as escolas públicas e privadas de educação básica a comprovar a existência de áreas cobertas destinadas
à prática de educação física, esportes e recreação”. (Apensados: PL 5384/2009, PL 6272/2009, PL 7331/2010, PL
1006/2011 e PL 1158/2011)
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.344/009 na forma
do Substitutivo da Comissão Educação e Cultura, com subemendas; e pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária dos PL’s nºs 5.384/2009, 6.272/2009, 7.331/2010, 1.006/2011 e 1.158/2011, apensados.
Retirado de pauta de ofício por 15 dias, em 19/08/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimentos dos
Deputados Pauderney Avelino e Luiz Carlos Heinze, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 531/11 – do Senado Federal – Marisa Serrano – (PLS 520/2009) – que “autoriza o Poder Exe‑
cutivo a criar o Programa de Centros Olímpicos”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo
da Comissão de Turismo e Desporto.
Vista ao Deputado Enio Verri, em 19/08/2015.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/09/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Pauderney Avelino, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 19/08/2015 e 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.133/12 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 556/2007) – que “dispõe sobre a
concessão de financiamento às entidades detentoras de autorização para a exploração de Serviço de Radio‑
difusão Comunitária”.
RELATORA: Deputada TIA ERON.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.011/13 – do Senado Federal – Antonio Carlos Valadares – (PLS 315/2012) – que “altera a
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para vedar a exigência de valor mínimo para depósito ou retirada de
recursos de caderneta de poupança”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.423/13 – do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 143/2012) – que “altera a Lei nº 6.088,
de 16 de julho de 1974, para incluir o vale do Rio Vaza-Barris na área de atuação da Companhia de Desenvol‑
vimento do Vale do São Francisco (Codevasf ), e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Não Deliberado, em 07/10/2015
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.876/10 – da Sra. Gorete Pereira – que “altera a Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, que
dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Prorroga por prazo indeterminado a transferência de recursos para pagamento de
pessoal, encargos sociais, benefícios e contribuição à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social dos em‑
pregados transferidos do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza.
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/2011 apresentada na CFT.
Vista ao Deputado Afonso Florence, em 11/12/2013.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015 e 02/09/2015
Retirado de pauta a pedido da relatora, em 30/09/2015
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.413/13 – do Sr. Jorginho Mello – que “dispõe sobre a concessão do Selo Estabelecimento
Sustentável”.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Vista ao Deputado Enio Verri, em 23/09/2015.
Parecer lido, em 23/09/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 30/09/2015
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 113/11 – do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a comunicação ao contribuinte do acesso
a seus dados cadastrais e fiscais por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 11.457, de 2007.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alexandre Leite, em 30/09/2015
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 661/07 – do Sr. Wellington Fagundes – que “dispõe sobre a anistia de dívidas de consumi‑
dores de energia elétrica contraídas no âmbito do Programa “Luz no Campo”, instituído pelo Decreto de 2 de
dezembro de 1999”. (Apensados: PL 1513/2007, PL 2263/2007 e PL 6306/2009)
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 661/2007 e dos
PL’s nºs 1.513/2007, 2.263/2007 e 6.306/2009, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 661/2007 e
pela rejeição dos PLs nºs 1.513/2007, 2.263/2007 e 6306/2009, apensados.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Júlio César, em 19/08/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 19/08/2015
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 23/09/2015
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 846/11 – do Sr. Hugo Leal – que “dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo de gradua‑
ção, pós-graduação, pesquisa e extensão e dá outras providências”. (Apensado: PL 1620/2011)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que as bolsas de estudo para cursos de graduação, pós-gradução, exten‑
são e pesquisa, concedidas a alunos e docentes por entidades públicas ou privadas de fomento, não integram
o salário ou rendimento do trabalho e devem receber isenções tributárias.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
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PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 846/2011, com
emenda, e pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 1620/2011, apensado; e,
no mérito, pela aprovação do PL nº 846/2011, com emenda.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Júlio César, em 19/08/2015
Retirado de pauta pelo Relator, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 19/08/2015 e 23/09/2015
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.777/11 – do Sr. Missionário José Olimpio – que “dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa Dinheiro Direto na Escola à instalação, melhoria e manutenção de laboratórios para estudo de ciên‑
cias e ensino técnico em escolas públicas da rede pública de educação básica”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comis‑
são de Educação e Cultura.
Vista ao Deputado Afonso Florence, em 16/10/2013.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015 e 02/09/2015
Retirado de pauta pelo Relator, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 – do Sr. Mendonça Filho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento de ope‑
rações de concentração econômica pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015 e 02/09/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 6.442/13 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “dá nova redação ao art. 25 da Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, para ampliar o horário em que pode ser estabelecido o período de 8h30m em que deve ser
concedido desconto nas tarifas de energia elétrica ao irrigante e ao aquicultor”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 6.442/2013 e do Substitu‑
tivo da Comissão de Minas e Energia; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 6.442/2013 e na forma do Substi‑
tutivo da CME.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Vista ao Deputado Assis Carvalho, em 16/09/2015.
Retirado de pauta pelo Relator, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – do Sr. Silas Câmara – que “cria a obrigação de instalação de gerador de energia
em hospitais do SUS”. (Apensado: PL 6627/2009)
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.810/2008, do PL
nº 6.627/2009, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 6.866/10 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “concede isenção de tributos a alimentos e dá ou‑
tras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, com emenda; e, no mérito, pela aprovação
Não Deliberado, em 07/10/2015
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PROJETO DE LEI Nº 7.646/10 – do Sr. Júlio Delgado – que “estabelece a contratação obrigatória de seguro de
responsabilidade civil por danos materiais causados a terceiros pelos transportadores rodoviários de carga”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.
RELATOR: Deputado WALTER ALVES.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 889/11 – do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para
incluir a construção de equipamentos esportivos comunitários entre os projetos aptos a receber incentivos fiscais”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.285/11 – do Sr. Felipe Bornier – que “cria o Banco de Prótese Mamária”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.644/11 – do Sr. Alberto Filho – que “define as diretrizes da Política Brasileira de Ecologia
Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da Ama‑
zônia, e outros Biomas Nacionais, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.182/12 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezem‑
bro de 1976, introduzido pela Lei nº 10.303, 31 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre as Sociedades por Ações””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Define como alienação de controle de companhia aberta a transferência, efetuada
mediante incorporação por meio de troca de ações.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.632/12 – do Sr. Sarney Filho – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, que “dis‑
põe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá outras
providências””.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas da Comis‑
são de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.439/13 – do Sr. Marcos Montes – que “altera dispositivo da Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, que “Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas
para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado JOAQUIM PASSARINHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Não Deliberado, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.559/15 – do Sr. William Woo – que “altera o art. 15 da Lei 4.502 de 30 de novembro de
1.964 com o objetivo de conceituar “praça” para os fins que especifica”.
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não caben‑
do pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Não Deliberado, em 07/10/2015
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.516/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “”Dá equivalência escolar do Ensino Médio em
relação ao Ensino Técnico profissionalizante.””
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 2.891/11 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “dispõe sobre incentivos ao fortalecimento
da atenção primária, secundária e terciária de saúde e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 7.965/14 – do Sr. Valmir Assunção – que “modifica a redação dos artigos 3º e 10 da Lei nº
4.829, de 5 de novembro de 1965, para incluir como objetivo específico do crédito rural a produção de produ‑
tos agropecuários destinados à alimentação humana”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 1.681/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “obriga as instituições financeiras a disponibilizarem, nos seus
terminais eletrônicos, papel-moeda suficiente para atendimento de seus clientes, inclusive nos finais de semana”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.258/15 – do Sr. Mário Heringer – que “altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
“Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e
dá outras providências”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.281/15 – do Sr. Jutahy Junior – que “altera o art. 9º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”.
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.411/15 – do Sr. Carlos Melles – que “autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
econômica a produtor rural, nas condições que estabelece”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 2.862/15 – do Sr. Otavio Leite – que “estabelece diretrizes para a atuação de empresas em
investimento coletivo (crowdfunding), organizadas em sítio próprio na rede mundial dos computadores – in‑
ternet, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 7.336/10 – do Sr. Manoel Junior – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, de
forma que o ajuste à complementação da União ao Fundeb seja realizado em três parcelas quadrimestrais, no
exercício subsequente”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PROJETO DE LEI Nº 6.470/13 – da Sra. Mara Gabrilli – que “altera a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
incluir o financiamento de iniciativas e projetos voltados à pessoa com deficiência entre as finalidades do Fun‑
do de Defesa de Direitos Difusos – FDD”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.433/15 – do Sr. Edinho Bez – que “cria programa de incentivo à adoção de tecnologias
redutoras de risco agroclimático”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-15
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.360/11 – do Sr. Rodrigo de Castro – que “altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 1998;
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes de recursos
e itens de cobertura do Fundo Nacional de Segurança Pública; e destacar, aos municípios, parte dos recursos
para aplicação direta em projetos locais de segurança pública”. (Apensado: PL 1557/2011)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 202/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta parágrafo único ao artigo 15 da Lei nº
8.383, de 30 de dezembro de 1991 dá outras providências”.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 10h
A – Discussão e votação das emendas da CFFC ao Orçamento da União 2016;
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 104/15 Do Sr. Nilson Leitão – que “solicita seja convocado o Ministro de Estado da Educa‑
ção, Senhor Renato Janine Ribeiro, no âmbito desta Comissão, para prestar esclarecimentos acerca da auditoria
da Controladoria Geral da União – CGU que revelou supostas irregularidades no Programa Universidade para
Todos – Prouni”.
REQUERIMENTO Nº 154/15 Do Sr. Valtenir Pereira – que “requer que seja convocado o Ministro de Estado do
Esporte George Hilton, para falar sobre o convênio 786574/2013, oriundo de emenda parlamentar, cujo objeto
é a realização do Regional de Moto Cross em municípios de Mato Grosso MT”.
REQUERIMENTO Nº 155/15 Do Sr. Leo de Brito – que “requer a realização de Audiência Pública para discussão
do tema: “Debate quanto os desafios enfrentados pelas Cooperativas na prestação de serviços à Administra‑
ção Pública brasileira’’’’”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 152/13 – do Sr. Eduardo da Fonte – que “requer que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, com auxílio dos órgãos técnicos do Congresso Nacional e, eventualmente,
do Poder Executivo, realize ato de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no
Tribunal de Contas da União, quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade de seus
atos administrativos que não envolvam a atividade finalística do TCU”.
RELATOR: Deputado HISSA ABRAHÃO.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação.
Vista ao Deputado Edinho Bez, em 01/07/2015.
O Deputado Edinho Bez apresentou voto em separado em 07/07/2015.
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 10h

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

261

A – Reunião Deliberativa:
Discussão e votação das emendas da Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária para 2016 – PL 7/2015-CN
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 62/15 Da Sra. Simone Morgado – que “requer a realização de audiência pública para deba‑
ter as dificuldades que o setor de turismo vem enfrentando na Amazônia Legal brasileira”.
REQUERIMENTO Nº 63/15 Da Sra. Marinha Raupp – que “requer a realização de Seminário no Estado de Ron‑
dônia e demais Estados da República Federativa do Brasil para debater fontes de financiamento para a cultu‑
ra, assim como a disseminação da Cultura e a Indústria criativa no Brasil a ser realizado por esta Comissão em
conjunto com a Comissão da Cultura – CCULT e a Subcomissão Permanente sobre Fontes de Recursos para
Incentivo à Cultura – SUBREC”.
REQUERIMENTO Nº 64/15 Do Sr. Silas Câmara – que “requer audiência pública com as presenças da Ministra
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministra do Meio Ambiente, para tratar da Portaria Interministerial
N. 192 de 5 de Outubro de 2015”.
REQUERIMENTO Nº 65/15 Do Sr. Silas Câmara – que “requer audiência pública com as presenças do Ministro
Transporte, Presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Ministra do Meio Ambien‑
te, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, Prefeito Municipal de Humaitá, no
Estado do Amazonas e o Presidente do Sindicato de Transporte interestadual do Estado do Amazonas, para
tratar sobre a interdição das obras da BR 319”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 154/15 – do Sr. Miguel Haddad – que “altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, para estabelecer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor sobre previsão de
destinação de recursos para prevenção e combate a desastres naturais e incêndios”.
RELATOR: Deputado ALAN RICK.
PARECER: pela aprovação.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.450/15 – do Sr. Glauber Braga – que “altera a Lei nº 12.608, de 2012, que institui a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, para dispor sobre o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento
de Desastres”.
RELATOR: Deputado CABO DACIOLO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.863/15 – do Sr. Macedo – que “altera o art. 16 da Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007,
que “Dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT””
EXPLICACAO DA EMENTA: Aumenta o percentual de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí‑
fico e Tecnológico (FNDCT) destinado às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
RELATOR: Deputado ALAN RICK.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.043/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de se‑
tembro de 1989, que regulamenta os fundos constitucionais, para incluir na área considerada como semiárido
os municípios localizados no Baixo Parnaíba, no Estado do Maranhão”
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Marinha Raupp, em 16/09/2015.
A Deputada Marinha Raupp apresentou voto em separado em 22/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.096/15 – do Sr. João Arruda – que “cria área de livre Comércio no Município de Barracão,
no Estado do Paraná, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela rejeição.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.004/15 – do Sr. Jhc – que “cria a Zona Franca Tecnológica de Palmares”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 3.095/15 – do Sr. Domingos Neto – que “define políticas públicas voltadas para redução das
desigualdades regionais, visando à pesquisa de métodos e meios de combate à desertificação e melhor convi‑
vência com a semiaridez e estabelecendo preferência para instalação de centros universitários”.
RELATOR: Deputado CACÁ LEÃO.
PROJETO DE LEI Nº 3.097/15 – do Sr. Domingos Neto – que “estabelece critérios para a caracterização de Mu‑
nicípios em estado de vulnerabilidade social e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 14h30min
A – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS EMENDAS DA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2016 (LOA/2016)
B – Sugestões:
SUGESTÃO Nº 22/15 – do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais – SINDGUARDAS/MG
– que “sugere a realização de Audiência Pública para discutir a PEC 18/2011, que Dá nova redação ao inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para autorizar o trabalho sob o regime de tempo parcial a partir dos
quatorze anos de idade”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento apresentado.
Vista ao Deputado Glauber Braga, em 07/10/2015.
SUGESTÃO Nº 29/15 – do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira – que “solicita à Comissão
de Legislação Participativa a realização de Seminário Nacional para expor as implicações do Meio Circulante
junto à sociedade”.
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
PARECER: pela aprovação da Sugestão nº 29/2015, na forma do Requerimento aprovado.
Vista ao Deputado Arnaldo Jordy, em 07/10/2015.
SUGESTÃO Nº 31/15 – da SOS Segurança Dá Vida – que “requer a realização de Audiência Pública sobre Guardas
Municipais e Segurança Pública, porte de armas e revogação do Estatuto do Desarmamento”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento que apresenta.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 10h
A – EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 7/2015-CN – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL /2016
– Apreciação das propostas de emendas apresentadas pelos parlamentares membros da Comissão
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 80/15 Do Sr. Assis do Couto – que “requer a realização, pela Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, de reunião de audiência pública para debater as ações realizadas em atendi‑
mento à Decisão 38 COM 7B.82, do Comitê do Patrimônio Mundial do Unesco, em relação ao Parque Nacional
do Iguaçu”.
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REQUERIMENTO Nº 81/15 Do Sr. Nilto Tatto – que “solicita que seja revisto o despacho inicial da mesa ao PL
1117 de 2015 pelos motivos que se segue”.
REQUERIMENTO Nº 82/15 Do Sr. Edmilson Rodrigues – que “”Requer que seja realizada Audiência Pública da Co‑
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a Nova Cartografia Social na Amazônia””
REQUERIMENTO Nº 83/15 Do Sr. Augusto Carvalho – que “requer a realização de Audiência Pública para dis‑
cutir o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde, por ocasião do transcurso do “Dia Mundial de
Combate ao Uso de Agrotóxico””.
REQUERIMENTO Nº 84/15 Dos Srs. Átila Lira e Rodrigo Martins – que “requer que esta Comissão de Meio Am‑
biente e Desenvolvimento Sustentável solicite ao Presidente da Câmara dos Deputados seja constituída Comis‑
são Externa, com parlamentares membros deste Órgão Técnico, com o objetivo de verificar “in loco” a tragédia
ocorrida no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, para acompanhar as providências que estão sendo ado‑
tadas em relação aos maus tratos dos animais, o derramamento de óleo e as consequências sociais ao povo
ribeirinho da região, provocados pelo naufrágio do navio, com cerca de 5.000 bois”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.729/04 – do Sr. Luciano Zica e outros – que “dispõe sobre o licenciamento ambiental, re‑
gulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras providências”. (Apensados: PL
3957/2004, PL 5435/2005 (Apensado: PL 5918/2013), PL 5576/2005 (Apensado: PL 2941/2011), PL 1147/2007, PL
2029/2007, PL 1700/2011, PL 358/2011, PL 5716/2013, PL 6908/2013 e PL 8062/2014 (Apensado: PL 1546/2015))
EXPLICACAO DA EMENTA: Dispõe que para a instalação de obra, empreendimento ou atividade potencialmen‑
te causadora de degradação do meio ambiente, será exigido Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), com
ampla publicidade; regulamentando a Constituição Federal de 1988.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3957/2004, do PL 5435/2005, do PL 1147/2007, do PL 358/2011, do PL
1700/2011, do PL 5716/2013, do PL 6908/2013, do PL 8062/2014, do PL 5918/2013, e do PL 1546/2015, apen‑
sados, e pela rejeição do PL 5576/2005, do PL 2029/2007, e do PL 2941/2011, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Jordy e Nilto Tatto, em 07/10/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 108/15 – do Sr. Josué Bengtson – que “susta a aplicação da Resolução
nº 303, de 20 de Março de 2002, do Conselho Nacional Do Meio Ambiente – CONAMA”.
RELATOR: Deputado STEFANO AGUIAR.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Eduardo Bolsonaro, em 30/09/2015.
Retirado de pauta a Requerimento do Deputado, Eduardo Bolsonaro, em 07/10/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 118/15 – do Sr. Adilton Sachetti – que “autoriza, nos termos do § 3º do
art. 231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos recursos hídricos, mediante realização prévia dos Estu‑
dos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, dos projetos de engenharia e dos demais Estudos
Ambientais, na hidrovia do Rio Paraguai, localizada no trecho da foz rio Apa, no Estado do Mato Grosso do Sul,
até a cidade de Cáceres, no Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Carlos Melles, Rodrigo Martins e Sarney Filho, em 07/10/2015.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.905/10 – do Sr. Carlos Melles e outros – que “cria o Monumento Natural do Rio Samburá,
que passa a compor o mosaico de unidades de conservação da Serra da Canastra, nos termos do art. 26 da Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
Retirado de pauta de ofício, para solicitar Nota Técnica ao ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, em 30/09/2015

264

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

PROJETO DE LEI Nº 3.688/12 – do Sr. Irajá Abreu – que “dispõe sobre instrumentos de política pública de pre‑
venção de vazamentos na exploração petrolífera”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Eduardo Bolsonaro, em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.176/15 – do Sr. Antonio Balhmann – que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para
disciplinar a prescrição de produtos destinados ao tratamento de culturas com suporte fitossanitário insuficiente”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retirado de pauta devido a ausência do Relator, em 07/10/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.344/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “institui o Fundo Nacional de Apoio à Re‑
gião do Cantão – Funcantão, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Relator 1 da CINDRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.562/15 – do Sr. Celso Jacob – que “ Disciplina o trânsito por propriedades privadas para o
acesso a sítios naturais públicos”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Nilto Tatto, em 09/09/2015.
Retirado de pauta, a pedido do Relator, em 16/09/2015
Retirado de pauta devido a ausência do Relator, em 07/10/2015
Não Deliberado, devido a ausência do Relator, em 30/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.156/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, para incluir os parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas itinerantes de educação para o uso sustentável de
recursos hídricos e energéticos”.
EXPLICACAO DA EMENTA:
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Bolsonaro e Sarney Filho, em 07/10/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.068/15 – do Sr. Sérgio Brito – que “dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental
de Canavieiras, localizada nos Municípios de Canavieiras, Belmonte e Una, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.969/13 – do Sr. Sarney Filho – que “institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso
Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 486/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre o registro de bombas
para extração de água de aquífero subterrâneo”.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON.
PROJETO DE LEI Nº 2.990/15 – do Senado Federal – Donizeti Nogueira – (PLS 326/2015) – que “altera o art. 2º da
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, para incluir o apro‑
veitamento de águas pluviais como um de seus objetivos”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 10h
A – SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 07/2015-CN – LOA/2016
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 78/15 Do Sr. Samuel Moreira – que “requer à Comissão de Minas e Energia seja encaminha‑
do Requerimento de Informações complementares ao Tribunal de Contas da União referentes à Proposta de
Fiscalização e Controle nº 5, de 2003”.
REQUERIMENTO Nº 79/15 Do Sr. Mendonça Filho – que “requer seja convidado o Sr. Aldemir Bendine, presi‑
dente da Petrobras, a fim de prestar esclarecimentos sobre a contratação de escritórios de advocacia para a
realização de investigações internas”.
REQUERIMENTO Nº 80/15 Do Sr. Edio Lopes – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir a ex‑
ploração e produção do Potássio no Brasil”.
REQUERIMENTO Nº 81/15 Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de Reunião de Audiência Pública
conjunta com as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Integração Nacional, De‑
senvolvimento Regional e da Amazônia para discussão do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) da AHE (Apro‑
veitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós), em face do Parecer Técnico Elaborado pela Comissão Especial
constituída pela Prefeitura de Itaituba/PA”.
REQUERIMENTO Nº 82/15 Do Sr. Marcelo Álvaro Antônio – que “requeiro com fundamento no art. 255 do Regimen‑
to Interno, a realização de Audiência Pública, para discutir o equilíbrio econômico dos empreendimentos leiloa‑
dos pela EPE/ANEEL, visando atender a transmissão e geração nas suas diversas modalidades de energia elétrica”.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.636/14 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera a redação do art. 21º, 61º e 83º; acrescenta §§
1º, 2º e 3º ao texto do a art. 80º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética
e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCIO MOSQUINI.
PROJETO DE LEI Nº 999/15 – do Sr. Valadares Filho – que “acrescenta dispositivo à Lei 12.873, de 24 de outubro
de 2013, para perfuração de poços comunitários em comunidades rurais de baixa renda”.
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 10h
A – Discussão e votação das sugestões de emendas da Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária para
2016 (LOA/16) – PL 007/2015-CN
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 108/15 Do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer a realização de audiência pública para de‑
bater a atual situação do MERCOSUL desde a adesão da Venezuela e do processo de adesão da Bolívia como
membro pleno, bem como o estágio atual das negociações com a União Europeia”.
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REQUERIMENTO Nº 109/15 Do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer a realização de audiência pública com a pre‑
sença do Ministro ALDO REBELO, para debater sobre o Orçamento da Defesa, as estratégias para a Defesa na‑
cional, e a revisão dos documentos norteadores da Defesa”.
REQUERIMENTO Nº 110/15 Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “requer sejam convidados o Sr., Aldo Rebelo, Ministro da
Defesa, para expor em audiência pública os planos, programas e projetos de sua gestão à frente do Ministério”.
REQUERIMENTO Nº 107/15 Do Sr. Cabo Daciolo – que “requer que seja convidado o Excelentíssimo Senhor Aldo
Rebelo, Ministro da Defesa, e os Excelentíssimos Senhores General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas, Comandante do Exército, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, Comandante da Aeronáutica, e
Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Comandante da Marinha, para participar de audiência
pública nesta Comissão, com o objetivo de discutir o sucateamento das Forças Armadas, o futuro das Forças
Armadas, o reajuste salarial, o Decreto nº 8.515, de 3 de setembro de 2015, e a Medida Provisória 2.215, de 2001”.
REQUERIMENTO Nº 3.203/15 Do Sr. Julio Lopes – que “requer a aprovação de moção de repúdio ao mural que
difama o Brasil no Salão do Automóvel de Frankfurt”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/15 – da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul – que
“aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Re‑
sidência Permanente com o Objetivo de Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, assinado em Brasília em 9 de
julho de 2013”.
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
PARECER: pela aprovação do PDC 153, de 2015, com Substitutivo.
PRIORIDADE
MENSAGEM Nº 378/14 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa Rica sobre Cooperação Jurídica Interna‑
cional em Matéria Civil, assinado em Brasília, em 4 de abril de 2011”.
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 39/15 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto de
Acordo da Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, concluída em Viena, em
23 de agosto de 1978”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 163/15 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Texto da Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Fa‑
mília, bem como o do Protocolo sobre a Lei Aplicável às Obrigações de Prestar Alimentos, concluídos na Haia,
em 23 de novembro de 2007”
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 169/15 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal Democrática do Nepal, assinado em Brasília, em 3 de agosto de 2011”.
RELATOR: Deputado EZEQUIEL FONSECA.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 49/15 – do Sr. Celso Russomanno – que “susta o § 2º do art. 7, da Por‑
taria nº 676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, que regulamenta o reembolso de bilhete aéreo adquirido me‑
diante tarifa promocional”
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.600/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “altera o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setem‑
bro de 1995, para restringir a vedação da aplicação dessa lei, no âmbito da Justiça Militar, apenas aos casos de
crimes propriamente militares”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 6
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Sugestões de emenda ao PL 7/15-CN (Lei Orçamentária Anual para 2016).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 116/15 Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer, no âmbito da Comissão de Seguran‑
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, por meio dos trabalhos realizados pela Subcomissão Permanente
para tratar do Combate ao Crime Organizado, convidar o Comandante da Aeronáutica ou seu representante
para falar do entendimento da Aeronáutica sobre a Lei nº 9.614/98”.
REQUERIMENTO Nº 117/15 Do Sr. Pastor Eurico – que “requer no âmbito da Subcomissão Permanente para
tratar do combate ao Crime Organizado, que sejam ouvidos os Secretários de Segurança dos Estados de Per‑
nambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte”.
REQUERIMENTO Nº 119/15 Do Sr. Osmar Terra – que “requer a realização de Audiência Pública no âmbito da
Subcomissão Especial Destinada a Discutir, Elaborar e Acompanhar Políticas Públicas sobre Drogas – SUBDRO‑
GAS, para debater as formas de tratamento da dependência de Drogas”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 7.063/14 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de
2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências”. (Apensado: PL 1.001/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Aumenta a pena de reclusão e de banimento dos estádios, em casos de tumulto e
violência.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 1.001/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 8.239/14 – do Sr. João Campos – que “altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que
trata de isenção da identificação criminal do civilmente identificado”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Major Olimpio e Moroni Torgan, em 23/9/2015.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 8.229/14 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “institui o Dia Nacional da Legítima Defesa”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 518/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 5.553, de 6 dezembro de 1968,
para dispor sobre o procedimento para segurança de cópia de documento de identificação”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 629/15 – do Sr. Vitor Valim – que “dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 1.601/15 – do Sr. Hélio Leite – que “determina que seja pontuado, para efeito do exame de
títulos em concursos públicos voltados para cargos relacionados à área de segurança pública no âmbito da União,
serviço militar obrigatório prestado nos termos do art. 143 da Constituição Federal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela aprovação.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 09h30min
Apresentação da Secretária de Orçamento Federal, Sra. Esther Dweck, sobre emendas ao Projeto de Lei Orça‑
mentária 2016.
A – Reunião Deliberativa:
Apreciação das Sugestões de Emendas da Comissão de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei Orçamen‑
tária 2016 (PLN 7/2015).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 226/15 Da Sra. Carmen Zanotto – que “nos termos regimentais, solicitamos a Vossa Excelên‑
cia, ouvido o Plenário desta Comissão, seja aprovada a realização de Seminário, para discutir questão referente
a saúde materno-infantil com temas que envolvam o alcance das metas pactuadas pelo Brasil no Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS 3 – (Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em
todas as idades) e subsidiar o parlamento no enfrentamento dos desafios dos Objetivos de Desenvolvimen‑
to Sustentável – ODS, por meio do debate entre parlamentares e especialistas, a ser realizado em dezembro”.
REQUERIMENTO Nº 227/15 Dos Srs. Adelmo Carneiro Leão e Erika Kokay – que “requer a realização de audiên‑
cia pública desta Comissão de Seguridade Social e Família em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos
e Minorias para debater as condições de vida e acesso da população de Fernando de Noronha/PE a direitos,
com foco nas gestantes residentes da ilha”.
REQUERIMENTO Nº 228/15 Do Sr. Adelmo Carneiro Leão – que “requer a realização de Audiência Pública visan‑
do a discussão sobre os efeitos da Fosfoetanolamina no tratamento do Câncer”
REQUERIMENTO Nº 229/15 Do Sr. Mandetta – que “requer informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca
do desenvolvimento do Programa NutriSUS – Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronu‑
trientes (vitaminas e minerais)”.
REQUERIMENTO Nº 230/15 Do Sr. Mandetta – que “requer informações ao Ministro de Estado da Saúde, acerca
da falta de equipamentos de radioterapia no país”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 126/15 – da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – (MSC
387/2014) – que “aprova o texto da Decisão Nº 2/12 do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da
União de Nações Sul-Americanas, que decide aprovar o Estatuto do Instituto Sul-Americano de Governo em Saú‑
de, no âmbito do Conselho de saúde Sul-americano, adotada na Cúpula de Lima, em 30 de novembro de 2012”.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.622/13 – do Sr. Carlos Sampaio – que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal) para tipificar o crime de feminicídio; modifica o § 11 do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para aumentar a pena da lesão corporal decorrente de violência
doméstica, se o crime constituir violência de gênero contra as mulheres e acrescenta o art. 132-A ao Decreto‑
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar a violência psicológica contra a mulher;
e altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) para incluir o fe‑
minicídio entre os crimes considerados hediondos”. (Apensado: PL 7490/2014)
RELATORA: Deputada SHÉRIDAN.
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e pela rejeição do PL 7490/2014, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Flavinho e Mário Heringer, em 16/09/2015.
O Deputado Flavinho apresentou voto em separado em 29/09/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 8.043/14 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo
sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa.
– que “acrescenta o § 5º ao art. 217-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica o estupro de vulnerável independentemente do consentimento da vítima
ou desta já ter mantido relações sexuais anteriores.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal – Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 1º do art.
19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, para acres‑
centar ao Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos de uso continuado não sujeitos a
controle especial, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. (Apensados:
PL 3054/2008, PL 960/2011 (Apensados: PL 3383/2012 e PL 691/2015), PL 4746/2012 e PL 2578/2015)
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3054/2008, do PL 960/2011, do PL 4746/2012, do PL 2578/2015, do PL
3383/2012, e do PL 691/2015, apensados.
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19/10/2011.
PROJETO DE LEI Nº 6.747/10 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 449/2007) – que “altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir a participação dos pais em reuniões escolares como condição adi‑
cional para recebimento dos benefícios do “Programa Bolsa Família””.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.815/10 – do Senado Federal – Aloizio Mercadante – (PLS 128/2004) – que “dá nova redação
ao art. 255 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), acerca do poder fami‑
liar e da classificação indicativa do Estado”. (Apensados: PL 591/2011 e PL 4418/2012 (Apensado: PL 628/2015))
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece a pena para o estabelecimento que exibir filme, trailer, peça, amostra,
classificado como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo desacompanhados dos
pais ou responsáveis.
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 4418/2012, do PL 591/2011, e do PL 628/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 3.696/12 – do Senado Federal – Pedro Taques – (PLS 323/2011) – que “acrescenta parágrafo
único ao art. 3º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para limitar a exigência de laudos de avaliação para
pessoas com deficiência adquirentes de automóveis com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI)”. (Apensado: PL 1042/2015)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 1042/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 5.019/13 – do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS 109/2012) – que “institui o Fundo
Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas (FNAMA), acrescenta § 3º ao art. 49 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.566/13 – do Senado Federal – Eduardo Suplicy – (PLS 231/2012) – que “acrescenta § 3º ao
art. 2º da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001, para garantir recursos para atividades voltadas para o de‑
senvolvimento tecnológico de medicamentos, imunobiológicos, produtos para a saúde e outras modalidades
terapêuticas destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas”.
RELATOR: Deputado JORGE SOLLA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Mandetta, em 23/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.853/13 – do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 241/2008) – que “altera o art. 10 da
Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, para incluir, entre os beneficiários do Projovem Adolescente Serviço So‑
cioeducativo, os jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos em situação de rua”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 6.856/13 – do Senado Federal – Ana Rita – (PLS 680/2011) – que “altera o art. 14 da Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir grupos formais e informais de mulheres da agricultura familiar
entre aqueles com prioridade na aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do Programa Nacional de Ali‑
mentação Escolar (Pnae), e para estabelecer que pelo menos 50% (cinquenta por cento) da venda da família
será feita no nome da mulher”.
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.151/08 – do Sr. Cleber Verde – que “acrescenta alíneas ao art. 11, inciso VII, para conceder
aos garimpeiros e feirantes a condição de segurado especial e altera o art. 143 para estipular o tempo de con‑
cessão, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”. (Apensado: PL 7340/2010)
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7340/2010, apensado, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Elcione Barbalho, Eleuses Paiva e Jô Moraes, em 13/06/2012.
PROJETO DE LEI Nº 570/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre o acolhimento aos usuários do Siste‑
ma Único de Saúde – SUS – que necessitam de tratamento em local diverso de seu domicílio”. (Apensados: PL
4187/2012 e PL 4266/2012)
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4187/2012, e do PL 4266/2012, apensados.
O Deputado Pompeo de Mattos apresentou voto em separado em 08/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – do Senado Federal – Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acrescenta §
4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-maternidade
em caso de micro e pequenas empresas com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL 125/2011)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL 125/2011, apensado, na forma do Substitutivo da CDEIC.
PROJETO DE LEI Nº 1.886/11 – do Sr. Décio Lima – que “obriga as salas de cinema, empresas que produzem e
comercializam aparelhos de televisão, computadores e outros equipamentos que transmitam ou utilizem ima‑
gem em tecnologia 3D a alertarem sobre a possibilidade de danos à saúde pela sua utilização”.
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO.
PARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Benedita da Silva, em 09/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.123/11 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, restabelecendo exclusão, da base de cálculo da contribuição do empregador rural pessoa física, das re‑
ceitas que especifica”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Jorge Solla, em 23/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.759/11 – do Sr. Edson Pimenta – que “altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade
na tramitação dos processos judiciais”. (Apensados: PL 5206/2013 (Apensado: PL 6972/2013) e PL 1829/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.741, de 2003.
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela aprovação deste, e pela aprovação parcial do PL 5206/2013, apensado, na forma do substitutivo,
e pela rejeição do PL 1829/2015, e do PL 6972/2013, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 3.530/12 – do Sr. Irajá Abreu – que “concede incentivo fiscal às empresas de médio e grande
porte que alocarem recursos para a construção de centros de referência na recuperação de dependentes químicos”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Redução de até 50% do imposto de renda da pessoa jurídca.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.082/12 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera o art. 186, da Lei nº 8.112, 11 de dezem‑
bro de 1990 e o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Acrescenta doenças ao rol de doenças especificadas em lei.
RELATOR: Deputado CARLOS MANATO.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 4.183/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre o diagnóstico e atendimento clínico
aos portadores de depressão nas unidades de saúde componentes do Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Sergio Vidigal apresentou voto em separado em 08/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 5.060/13 – da Sra. Erika Kokay – que “institui o Dia Nacional da Doença de Huntington”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.547/13 – da Sra. Flávia Morais – que “altera dispositivos do art. 50 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”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Torna obrigatória a consulta pela autoridade judicial dos cadastros estaduais e na‑
cional de crianças e adolescentes nos processos de adoção.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 6.036/13 – do Sr. Mário Heringer – que “dispõe sobre a restrição do uso de agentes aroma‑
tizantes ou flavorizantes em bebidas alcóolicas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Serfiotis, Benedita da Silva, Darcísio Perondi, Dr. João, Odorico Mon‑
teiro e Pompeo de Mattos, em 13/05/2015.
A Deputada Flávia Morais apresentou voto em separado em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.098/13 – do Sr. Laercio Oliveira – que “dispõe sobre a prestação dos serviços de controle
integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.144/13 – do Sr. Laercio Oliveira – que “dispõe sobre a forma de aplicabilidade dos percen‑
tuais referidos no art. 93, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nas empresas de segurança privada”.
RELATOR: Deputado DANILO FORTE.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Danilo Forte (PMDB-CE), pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.587/13 – do Sr. Fábio Faria – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “Dis‑
põe sobre os Planos de Benefícios de Previdência Social e dá outras providências”, para incluir condição para o
recebimento do auxílio-doença pelo dependente químico”.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.047/14 – do Sr. Paulo Freire – que “cria o Programa Família Acolhedora na Família Exten‑
sa, conforme art. 227 da Constituição Federal e arts. 4º, 25 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vi‑
sando propiciar o acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial”.
(Apensado: PL 7562/2014)
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7562/2014, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.771/14 – do Sr. Alexandre Leite – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre os serviços de administração de dietas enteral e parenteral”.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.051/14 – do Sr. Pastor Marco Feliciano – que “modifica o art. 47 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer prioridade de tramitação aos processos
de adoção nos quais os adotandos forem irmãos, negros ou tiverem mais de quatro anos de idade”.
RELATOR: Deputado TAKAYAMA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 34/15 – do Sr. Sergio Vidigal – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências” para tornar obrigatória a manutenção
de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 37/15 – do Sr. Sergio Vidigal – que “estabelece a obrigatoriedade das farmácias de todo País
que participam do Programa Federal “Farmácia Popular”, a afixarem em suas dependências a relação de remé‑
dios contemplados por esse Programa”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 49/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que
dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde
causados pelos pesticidas sobre a saúde humana”. (Apensados: PL 371/2015 e PL 461/2015)
RELATOR: Deputado MARX BELTRÃO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 371/2015, e do PL 461/2015, apensados.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentou voto em separado em 15/09/2015.
Adiada a votação por cinco sessões, em 23/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 113/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para garantir o envio de correspondência informando que o segurado atingiu os re‑
quisitos mínimos para aposentadoria por idade ou tempo de contribuição”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 347/15 – da Sra. Rosangela Gomes – que “acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, para tornar obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da
mulher vítima de agressão doméstica ou familiar e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada DÂMINA PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 762/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “estabelece a obrigatoriedade de advertência acerca
da presença de substâncias potencialmente cancerígenas nos rótulos de produtos para consumo humano ou
animal”. (Apensado: PL 1125/2015)
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JÁCOME.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1125/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.386/15 – do Sr. Sérgio Reis – que “ Altera o art. 42 da Lei nº 10.741, de 1997, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, a fim de obrigar as empresas de transporte a manter funcionários treinados para au‑
xiliar o idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo”.
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.853/15 – do Sr. Manoel Junior – que “institui o dia 12 de junho como o Dia Nacional de
Conscientização da Cardiopatia Congênita”.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.994/15 – da Sra. Mariana Carvalho – que “altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, para incluir a emissão e apresentação de carteira de identidade para crianças a partir de seis anos
como condicionalidade para o pagamento do Bolsa-Família”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.999/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “proíbe o uso de equipamento de proteção indivi‑
dual, por profissionais da área da saúde, fora do ambiente laboral”.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.029/15 – da Sra. Cristiane Brasil – que “institui a Política Nacional do Cuidado e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-15
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.940/11 – do Sr. Ronaldo Benedet – que “altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22
de dezembro de 1988 – Isenção de IRPF para Deficientes”.
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.
PROJETO DE LEI Nº 1.621/15 – do Sr. Walter Alves – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apro‑
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para promover medidas de proteção e prevenção do
tétano para trabalhadores da construção civil, da agricultura e do processamento de resíduos sólidos”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.834/15 – do Senado Federal – Paula Paim – (PLS 309/2012) – que “altera a Lei nº 12.213, de
20 de janeiro de 2010, para autorizar a pessoa física a realizar doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual do imposto de renda”.
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.054/13 – do Sr. Padre João – que “acrescenta parágrafo único ao art. 106 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para permitir que a apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, emitida e
registrada nos termos estabelecidos pelos órgãos federais competentes, constitua instrumento hábil de iden‑
tificação e dispensa o pescador artesanal da comprovação da arqueadura bruta da embarcação para efeito de
enquadramento como segurado especial do Regime Geral de Previdência Social”.
RELATOR: Deputado ODORICO MONTEIRO.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 87/15 Do Sr. Leonardo Monteiro – que “ Requer a realização de Audiência Pública na Co‑
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP, com a finalidade de debater o Projeto de Lei n°
450 de 2015”.
REQUERIMENTO Nº 88/15 Do Sr. Augusto Coutinho – que “solicita a realização de Audiência Pública com a pre‑
sença dos convidados arrolados, a fim de discutir o teor do Projeto de Lei nº. 3.981, de 2008, que “Dispõe sobre
a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, sobre o exercício da profissão de Jor‑
nalista, e dá outras providências””.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.103/10 – do Sr. Moreira Mendes – que “altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998,
excluindo receitas e transferências de estados, Distrito Federal e municípios, para efeito da base de cálculo da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP e reduzindo a alíquota da contribuição para os referidos entes federados”. (Apensados: PL 7537/2014,
PL 8226/2014, PL 2355/2015 e PL 2401/2015 (Apensado: PL 2501/2015))
EXPLICACAO DA EMENTA: Reduz a alíquota para 0,5% (cinco décimos por cento).
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição dos PLs nºs 7.537/14, 8.226/14, 2.355/15, 2.401/15
e 2.501/15, apensados.
Vista ao Deputado Eudes Xavier, em 04/06/2014.
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PROJETO DE LEI Nº 7.832/14 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 103/2013) – que “altera a Lei nº
10.790, de 28 de novembro de 2003, que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalha‑
dores punidos por participação em movimento reivindicatório, para ampliar o âmbito material, temporal e
pessoal da anistia”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.647/15 – do Procurador-Geral da República – que “dispõe sobre o subsídio do Procurador
Geral da República”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece que o subsídio mensal do Procurador-Geral da República será de R$
39.293,38 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) a contar de 1º de janeiro
de 2016.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.818/15 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções comissionadas
no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 436/14 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera a Lei Complemen‑
tar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que “fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do pará‑
grafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981”, para
tornar a caça, a apanha e o manejo de fauna ações administrativas dos Estados”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “estabelece a fixação na lei de diretrizes
orçamentárias parâmetros e limites para o crescimento das despesas não financeiras na União, nos Estados e
Distrito Federal e nos Municípios, limitando-as ao respectivo crescimento econômico”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.358/13 – do Sr. Domingos Sávio – que “susta a aplicação do Anexo 3, da
Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades sob céu aberto”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.350/15 – do Sr. Glauber Braga – que “concede anistia aos empregados e aos servidores
públicos civis do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, demitidos no período compreendido entre dezembro
de 1985 e dezembro de 1986, em razão de haverem participado de movimentos reivindicatórios”.
RELATOR: Deputado BEBETO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.694/15 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do
Sistema Carcerário Brasileiro – que “altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, para dispor sobre a execução
indireta de atividades desenvolvidas nos estabelecimentos penais, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PARECER: pela aprovação.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 401/91 – do Sr. Paulo Paim – que “define os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos
do direito de greve, previsto no parágrafo 1º do art. 9º da Constituição Federal, e dá outras providências” (Apen‑
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sados: PL 1802/1996, PL 2180/1996, PL 3190/2000, PL 424/2003, PL 1418/2003 (Apensados: PL 3879/2004 e PL
5069/2009), PL 7350/2006, PL 7051/2010, PL 7295/2010, PL 8010/2010, PL 3229/2012 (Apensado: PL 488/2015),
PL 3262/2012 e PL 7395/2014)
EXPLICACAO DA EMENTA: Regulamenta dispositivos da Constituição Federal de 1988.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 7.295/2010, apensado, com substitutivo; e pela rejeição dos PLs nºs
1.802/1996, 2.180/1996, 3.190/2000, 424/2003, 1.418/2003, 7.350/2006, 7.051/2010, 8.010/2010, 3.229/2012,
3.262/2012, 7.395/2014, 3.879/2004, 5.069/2009 e do 488/2015, apensados, e das Emendas e subemenda apre‑
sentadas nesta Comissão .
Vista ao Deputado Lucas Vergilio, em 02/09/2015.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 16/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 4.317/01 – do Senado Federal – Marina Silva – (PLS 183/2000) – que “altera o caput do art.
164 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a nova composição das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA e dá outras pro‑
vidências”. (Apensados: PL 5186/2001 (Apensado: PL 469/2011), PL 2939/2008, PL 4462/2012, PL 7206/2014 e
PL 7772/2014)
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui representantes das empresas e de seus empregados que prestem serviços
para a empresa que as contratou.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs Nºs 2939/08, 5186/01, 4462/12, 7206/14, 7772/14 e 469/11, apensados.
Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 07/05/2003.
O Deputado Sandro Mabel apresentou voto em separado em 22/05/2003.
PROJETO DE LEI Nº 5.659/09 – do Senado Federal – Romeu Tuma – (PLS 450/2008) – que “acrescenta dispositi‑
vo à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelecendo para o portador de hepatopatia grave o direito
à aposentadoria integral por invalidez permanente”.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.635/11 – do Senado Federal – Alvaro Dias – (PLS 660/2007) – que “dispõe sobre o exercí‑
cio da profissão de técnico em sistema de segurança e disciplina os cursos de treinamento e habilitação, bem
como a revenda de instrumentos e ferramentas utilizadas na profissão”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.067/11 – do Senado Federal – Sérgio Zambiasi – (PLS 203/2009) – que “acrescenta § 5º
ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir que a massa falida ou a entidade sindical com‑
petente possa fornecer declaração que comprove a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à saúde,
para fins de requerimento de aposentadoria especial, caso o empregador tenha sido declarado falido”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, In‑
dústria e Comércio.
Vista ao Deputado Bebeto, em 16/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.767/11 – do Senado Federal – Garibaldi Alves Filho – (PLS 423/2009) – que “altera a Lei nº
11.959, de 29 de junho de 2009, para equiparar a atividade pesqueira à atividade agropecuária e para dispor
sobre os contratos de trabalho dos pescadores profissionais na atividade pesqueira industrial”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 02/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 4.137/12 – do Senado Federal – Paulo Davim – (PLS 614/2011) – que “altera a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, para tornar obrigatória
a promoção de ações de imunização necessárias à proteção dos trabalhadores expostos ao risco de doenças
infectocontagiosas”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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PROJETO DE LEI Nº 4.884/12 – do Senado Federal – Marta Suplicy – (PLS 237/2012) – que “altera a Consolida‑
ção das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para dispor sobre licença
especial à gestante em situação de risco”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.922/14 – do Defensoria Pública da União – que “dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreiras e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da União, fixa o valor de suas remunerações e dá ou‑
tras providências”
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste e pela aprovação parcial das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas nesta Comissão,
com emenda; e pela rejeição da Emenda nº 3.
Vista ao Deputado Luiz Carlos Busato, em 25/03/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.618/05 – do Sr. Durval Orlato – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de vigia
e dá outras providências”. (Apensados: PL 7456/2006 e PL 7741/2010)
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição deste, dos PLs nºs 7.456/06 e 7.741/10, apensados, e do Substitutivo da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida – que “dispõe sobre a estabilidade provisória do trabalha‑
dor vítima de acidente de trabalho que apresenta redução na capacidade laboral”. (Apensados: PL 7217/2010
(Apensado: PL 2073/2011 (Apensado: PL 5180/2013)), PL 3797/2012 (Apensados: PL 3987/2012 e PL 4816/2012
(Apensados: PL 5221/2013 (Apensado: PL 7647/2014) e PL 7349/2014)), PL 727/2011 e PL 2537/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.213, de 1991.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7217/2010, 727/2011, 3797/2012, 2537/2015, 3987/2012, 4816/2012,
5221/2013, 349/2014 e do PL 7647/2014, apensados, e pela aprovação dos PLs 2073/2011 e PL 5180/2013,
apensados, com substitutivo,
Vista ao Deputado Policarpo, em 02/10/2013.
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado em 11/11/2013.
PROJETO DE LEI Nº 4.030/08 – do Sr. Otavio Leite – que “acrescenta os incisos VII, VIII e IX ao art. 21 e os arts. 32-A,
32-B e 32-C, à Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define
as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a
Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto – Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos
da Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências”. (Apensados: PL 4031/2008, PL 4033/2008,
PL 4032/2008 e PL 4034/2008)
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui os guias de turismo, as instituições de ensino universitário bem como os cursos
técnicos e de qualificação profissional em turismo, e os Turismólogos como prestadores de serviços turísticos.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs Nºs 4031/08, 4032/08, 4033/08 e 4034/08, apensados, nos termos do
Substitutivo e complementação de Voto da Comissão de Turismo.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 19/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 7.047/10 – do Sr. Efraim Filho – que “acrescenta parágrafo ao art. 899 do Decreto-Lei nº
5.452, de 1943, que aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e dá outras providências”. (Apensado:
PL 307/2011)
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Eco‑
nômico, Indústria e Comércio, e pela rejeição do PL 307/11, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 7.204/10 – do Sr. Ricardo Berzoini e outros – que “acrescenta § 6º ao art. 22 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, para dispor sobre a não exigência de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT na concessão
de benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho”. (Apensados: PL 7219/2010 e PL 7220/2010)
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs nºs 7.219/2010 e 7.220/2010, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Assis Melo e Luciano Castro, em 01/06/2011.
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PROJETO DE LEI Nº 7.352/10 – do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre o uso de correio eletrônico pelos órgãos
e repartições da Administração Pública Federal”.
EXPLICACAO DA EMENTA: As mensagens serão apenas de serviço sendo proibidas as de caráter pessoal.
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.747/10 – do Sr. Augusto Carvalho – que “altera as Leis nº 11.128, de 28 de junho de 2005;
nº 10.260, de 12 de julho de 2001; e nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Fixa prazo para a comprovação da quitação de tributos e contribuições pelas en‑
tidades mantenedoras da instituições de ensino superior do PROUNI; fixa novo prazo de carência nos finan‑
ciamentos e autoriza a renegociação de contratos; autoriza a movimentação de conta vinculada do FGTS do
trabalhador para o pagamento de dívida contraída junto ao FIES.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 7.766/10 – do Sr. Celso Maldaner – que “altera a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos
Estados e do Distrito Federal”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Permite o empréstimo consignado de recurso do fundo exclusivamente para seus
segurados.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 71/11 – do Sr. Otavio Leite – que “altera o art. 318 do Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT)”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Autoriza os professores a lecionar, por mais de um turno, em um mesmo estabele‑
cimento de ensino.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 329/11 – do Sr. Hugo Leal – que “altera o caput do art. 396 da Consolidação das Leis do Tra‑
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegurar à empregada o direito
a dois períodos de descanso de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou cuidar
de seu filho até que este complete seis meses”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda adotada na Comissão de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 359/11 – do Sr. Julio Lopes – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração Pública
integrante dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público exigir que os produtos, processos, sistemas construtivos, componentes e serviços de Construção Civil
ao serem adquiridos, estejam em estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional de Me‑
trologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão Desenvolvimento Econômico, Indús‑
tria e Comércio.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 383/11 – do Sr. Roberto de Lucena – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio am‑
biente, e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece como sanção restritiva de direitos a obtenção de subsídios, subvenções
ou doações da Administração Pública.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 569/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre prestação de serviço pelas concessioná‑
rias de serviço público de saneamento básico e de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 25/03/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 884/11 – do Sr. Luiz Fernando Machado – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Univer‑
sidade Federal do Litoral Norte – SP (UFLN)”. (Apensado: PL 1261/2011)
RELATOR: Deputado VALMIR PRASCIDELLI.
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do PL 1261/2011, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – do Sr. Cleber Verde – que “garante ao pescador profissional artesanal de cama‑
rões o recebimento do seguro-desemprego ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial” (Apensado:
PL 1263/2011)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.779, de 2003.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 1.263/2011, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de
Agricultura, Pecuária. Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
PROJETO DE LEI Nº 1.164/11 – do Sr. Lincoln Portela – que “acrescenta o § 3º e incisos ao art. 1º da Lei nº 11.770,
de 09 de setembro de 2008”. (Apensado: PL 1464/2011)
EXPLICACAO DA EMENTA: Estipula que a licença maternidade, em caso de nascimento prematuro, será esten‑
dida além dos 60 (sessenta dias) estabelecidos pelo Programa Empresa Cidadã.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 1.464/11, apensado, nos termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio.
PROJETO DE LEI Nº 1.748/11 – do Senado Federal – Valdir Raupp – (PLS 275/2011) – que “altera a Lei nº 7.064,
de 6 de dezembro de 1982, para dispor sobre os trabalhadores contratados ou transferidos por seus emprega‑
dores para prestar serviços no exterior”. (Apensado: PL 3360/2008 (Apensado: PL 4609/2009))
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 3.360/2008, apensado, e da emenda apresentada nesta Comissão,
com substitutivo; e pela rejeição do PL nº 4.609/2009, apensado.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 22/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.021/11 – do Sr. João Arruda – que “determina a disponibilização, pelos órgãos da administra‑
ção pública, de canal sem fio para acesso universal e gratuito à rede mundial de computadores pela população”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.385/11 – do Sr. Diego Andrade – que “concede às empresas de saneamento básico isen‑
ção do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da CO‑
FINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, do PIS – Programa de Integração Social, nas
condições que menciona”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.526/11 – do Sr. Romero Rodrigues – que “dá nova redação ao § 3º do art. 322 da Consoli‑
dação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre o pagamento de verbas rescisórias ao professor dispensado
sem justa causa ao fim do ano letivo”. (Apensado: PL 4817/2012)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4817/12, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.795/11 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a redação do caput do art. 844 da Consolida‑
ção das Leis do Trabalho para estabelecer o prazo de quinze minutos de tolerância para o comparecimento
das partes à audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vicentinho, em 12/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.168/12 – do Sr. Manato – que “esta lei estabelece a exigência de reconhecimento de firma
para validade de laudos médicos nos casos que especifica”. (Apensado: PL 6676/2013)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 6676/2013, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 26/08/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 3.427/12 – da Sra. Erika Kokay – que “dispõe sobre regras para execução de despesas oriun‑
das de emendas parlamentares, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, sobre a prestação de
contas desses recursos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.587/12 – do Sr. Izalci – que “acrescenta o art. 5º à Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para
criar a Caixa de Assistência dos Corretores de Imóveis (CACI)”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 4.140/12 – do Sr. Alexandre Leite – que “inclui um Capítulo II-A, no Decreto-lei nº 667, de 2
de julho de 1969, versando sobre garantias dos integrantes da polícia militar e dos corpos de bombeiros militar”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.321/12 – do Sr. Ricardo Izar – que “acrescenta o inciso VI ao artigo 31, da Lei nº 9.636, de
1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio
da União e dá outras providências”. (Apensado: PL 8264/2014)
EXPLICACAO DA EMENTA: Autoriza a doação de bens imóveis de domínio da União a entidades filantrópicas,
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e entidades sem fins lucrativos.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 8264/2014, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 4.624/12 – do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe sobre a criação do “Programa Segunda Sem
Carne” de não oferecer carne e seus derivados em estabelecimentos prestadores de serviços de refeição em
órgãos públicos ou autarquias, situados em todo o Território Nacional”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Sóstenes Cavalcante e Walney Rocha, em 05/08/2015.
O Deputado Lucas Vergilio apresentou voto em separado em 18/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 5.016/13 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº
9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece que os registros de propriedade particular de imóveis situados em ter‑
renos de marinha não são oponíveis à União.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Policarpo, em 05/11/2014.
PROJETO DE LEI Nº 5.339/13 – do Senado Federal – Alvaro Dias – (PLS 22/2012) – que “altera o art. 20 da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, para instituir a obrigatoriedade da publicação de dados relativos a projetos
culturais que tenham captado recursos mediante renúncia fiscal e que não tenham sido objeto de avaliação
final pelo Ministério da Cultura”. (Apensado: PL 4865/2012)
RELATOR: Deputado RONEY NEMER.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4865/2012, apensado, e da Emenda 1/2013, apresentada ao PL4865/2012
da CTASP, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.380/13 – do Sr. Carlos Sampaio – que “estabelece regras para compensação de horas su‑
plementares (banco de horas) do empregado doméstico, mediante acordo bilateral escrito entre empregado
e empregador, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 5.709/13 – da Sra. Erika Kokay – que “concede anistia aos servidores do Executivo Federal que
participaram da greve realizada pelo sindicato da categoria, de 18 de junho de 2012 a 31 de agosto de 2012”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.784/13 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 29, 52, 53 e 54 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943, a fim de estabelecer novas regras sobre a
Carteira de Trabalho e Previdência Social”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda 1/13 da CTASP, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI Nº 5.945/13 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Autoriza a execução extrajudicial dos créditos relativos à contribuição sindical.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.066/13 – do Sr. Sérgio Brito – que “dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-de‑
semprego, durante o período de entressafra, ao trabalhador na atividade de cata e de beneficiamento artesa‑
nal do coco da Bahia”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.917/13 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “altera a Lei nº 5.517 de 23 de outubro de 1968, que
dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medi‑
cina Veterinária, dando nova redação ao § 4º, do art. 33, do dispositivo”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 6.986/13 – do Sr. Ademir Camilo – que “acrescenta parágrafos ao art. 68 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o trabalho
aos domingos nos contratos de terceirização”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.512/14 – do Sr. Laercio Oliveira – que “anula débitos tributários oriundos de multas que
especifica”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Policarpo, em 12/11/2014.
PROJETO DE LEI Nº 7.782/14 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para autorizar a compensação de
indenização decorrente de acidente de trabalho”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda 1/2014 da CTASP, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.805/14 – do Sr. Vicente Candido – que “dá nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de se‑
tembro de 1997, para dispor sobre a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.948/14 – do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz – que “dispõe sobre o exercício profissional de
apicultor e meliponicultor e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.294/14 – do Sr. Fábio Ramalho – que “acrescenta parágrafo único ao art. 444 da Consoli‑
dação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a livre estipulação das relações contratuais de trabalho”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 88/15 – do Sr. Carlos Andrade – que “dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao
agricultor familiar rural e/ou extrativista que tenha suas terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais”.
(Apensado: PL 224/2015)
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 224/2015, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 07/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 450/15 – do Sr. Júlio Delgado – que “institui o Programa de Inclusão Social do Trabalhador
Informal (Simples Trabalhista) para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 3º da
Lei Complementar nº 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), de 14 de de‑
zembro de 2006, na forma que especifica”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste e das emendas 1/15 e 2/15 da CTASP.
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PROJETO DE LEI Nº 641/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera o parágrafo XV do Art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, constante do Art. 9º da Medida Provisória 2.164-41 de 24 de agosto de 2001”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Reduz para sessenta anos a idade do trabalhador para movimentação da conta vin‑
culada do FGTS.
RELATOR: Deputado BEBETO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 881/15 – do Sr. Renato Molling – que “altera o art. 1º da Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
que institui a gratificação de Natal para os trabalhadores, para dispor sobre o pagamento mensal do décimo
terceiro salário”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Revoga a Lei nº 4.749, de 1965.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.015/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que
“Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo”, para fixar o piso
salarial da categoria”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.080/15 – do Sr. Celso Jacob – que “dispõe sobre a reintegração no emprego dos funcio‑
nários do DATAPREV, Empresa de Tecnologia e informações da Previdência social, em exercício nos postos do
INSS (instituto Nacional de Seguro Social)”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.231/15 – do Sr. Vicentinho Júnior – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
incluir mecanismos de facilitação da contratação de pessoas com deficiência na iniciativa privada e medidas
de compensação a serem adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões alheias à von‑
tade do empregador”
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição da Emenda 1/2015 da CTASP.
PROJETO DE LEI Nº 1.306/15 – do Sr. Jarbas Vasconcelos – que “estabelece que a ocupação das diretorias finan‑
ceiras de empresas públicas e sociedades de economia mista federais é reservada a empregados das respec‑
tivas carreiras”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.563/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para dispor sobre concursos públicos para
provimento de cargo de docente de instituição pública de educação superior”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.149/15 – do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “modifica a Lei nº 9.537, de 1997, que
“dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências”,
relativamente ao serviço de Praticagem e outras matérias” (Apensado: PL 2591/2015)
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 2591/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.207/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “cria programa de incentivo de inserção dos egressos
jovens – PIIEJ – no mercado de trabalho, como aprendizes, a partir de alteração da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 16/09/2015.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 15/10/2015)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.242/15 – do Sr. Deley – que “altera a redação do art. 56 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”. (Apensados: PL 2391/2015, PL 2544/2015 e PL 2938/2015)
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
COMISSÃO DE TURISMO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 14h25min
A – Reunião Deliberativa:
Tema: “Debater a importância do turismo LGBT”
(Em atenção ao Requerimento 57/15 de autoria da Deputada Luizianne Lins)
Convidados:
– Sra. Symmy Larrat – Coordenadora-Geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (CONFIRMADA)
– Sr. Rafael Felismino – Coordenador-geral de acompanhamento e estruturação de produtos do Instituto Bra‑
sileiro de Turismo – Embratur (CONFIRMADO);
– Sra Rafaela Lehmann – Coordenadora-Geral Substituta de Programas de Incentivo a Viagens do Ministério
do Turismo (CONFIRMADA);
– Sra. Marta Dalla Chiesa – Presidente da Associação Brasileira de Turismo para gays, lésbicas e simpatizantes
– ABRAT (CONFIRMADA – por vídeo conferência);
– Sr. Carlos Tufvesson – Coordenador Especial da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de
Janeiro – CEDS/RJ (CONFIRMADO);
– Sr. Welton Trindade – Sócio Proprietário da Guia Editora (CONFIRMADO – por vídeo conferência).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 85/15 Do Sr. Alex Manente – que “requer que esta Comissão de Turismo realize uma diligência
em São Paulo/SP, com a finalidade de verificar o andamento das obras da Fábrica do Samba, em São Paulo/SP”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.380/15 – do Sr. Alex Manente – que “altera o art. 2º da Lei nº 11.774/2008, que altera a
legislação tributária federal, para dispor sobre a atividade de cruzeiros marítimos ou fluviais no território bra‑
sileiro e dá outras providências e revoga o parágrafo 17, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, que dispõe sobre
a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 14h30min
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A – Audiência Pública:
Tema: “Debater a importância do turismo LGBT”
(Em atenção ao Requerimento 57/15 de autoria da Deputada Luizianne Lins)
Convidados:
– Sra. Symmy Larrat – Coordenadora-Geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (CONFIRMADA)
– Sr. Rafael Felismino – Coordenador-geral de acompanhamento e estruturação de produtos do Instituto Bra‑
sileiro de Turismo – Embratur (CONFIRMADO);
– Sra Rafaela Lehmann – Coordenadora-Geral Substituta de Programas de Incentivo a Viagens do Ministério
do Turismo (CONFIRMADA);
– Sra. Marta Dalla Chiesa – Presidente da Associação Brasileira de Turismo para gays, lésbicas e simpatizantes
– ABRAT (CONFIRMADA – por vídeo conferência);
– Sr. Carlos Tufvesson – Coordenador Especial da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de
Janeiro – CEDS/RJ (CONFIRMADO);
– Sr. Welton Trindade – Sócio Proprietário da Guia Editora (CONFIRMADO – por vídeo conferência).
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 10h
A – Discussão e Votação das Emendas a serem oferecidas pela Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) para 2016.
B – Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 111/15 Do Sr. Adail Carneiro – que “requer a realização de Audiência Pública para tratar de
assuntos referentes à implantação de faixas ou pistas exclusivas para motocicletas em vias de grande circula‑
ção e fixar as velocidades máximas permitidas para esse tipo de veículo”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 896/07 – do Sr. Carlos Eduardo Cadoca – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a verificação da dosagem de alco‑
olemia e de entorpecentes nos casos que especifica”. (Apensados: PL 4664/2009 (Apensado: PL 6345/2013)
e PL 2553/2011)
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 2553/2011 e 6345/2013, apensados, e pela aprovação do PL 4664/2009,
apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Goulart, em 10/06/2015.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.580/13 – do Senado Federal – Acir Gurgacz – (PLS 29/2012) – que “acrescenta § 4º ao art. 99
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a aferição de peso
dos veículos de transporte coletivo de passageiros”. (Apensados: PL 6639/2013, PL 7214/2014 e PL 7308/2014
(Apensado: PL 57/2015))
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela rejeição deste, dos PLs 6.639/2013, 7.308/2014, e 57/2015, apensados, e pela aprovação do PL
7.214/2014, apensado.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.376/09 – do Sr. José Mentor – que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Possibilita ao proprietário indicar o principal condutor do veículo automotor.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 6.376-C, de 2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.479/12 – do Sr. Augusto Coutinho – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setem‑
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade de instalação de
medidor de combustível digital em veículos automotores”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.986/13 – do Sr. Roberto Britto – que “altera os incisos I dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensados: PL 5064/2013, PL 6746/2013,
PL 659/2015 (Apensado: PL 1074/2015) e PL 1018/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Obriga que seja impresso no capacete de segurança do motociclista ou seu passa‑
geiro o número do chassi do veículo em que circula.
RELATOR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 5064/2013, do PL 6746/2013, do PL 659/2015, do PL 1018/2015, e do PL
1074/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 5.026/13 – do Sr. Leopoldo Meyer – que “acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo sonoro indicativo de
marcha a ré como equipamento obrigatório dos veículos de carga e máquinas agrícolas”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.141/13 – do Sr. Camilo Cola – que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para
isentar da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comerciali‑
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível os produtos utili‑
zados em serviços públicos de transporte coletivo urbano municipal e transporte coletivo urbano alternativo”
(Apensados: PL 5804/2013, PL 6949/2013 e PL 954/2015)
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação deste, dos PLs 5.804/2013, 6.949/2013 e 954/2015, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.959/13 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, incluindo disposições específicas para veículos destinados a atividade agrícola”.
(Apensado: PL 8076/2014 (Apensado: PL 300/2015))
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ.
PARECER: pela rejeição deste, e dos PLs 8.076/2014 e 300/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 7.872/14 – do Sr. Lincoln Portela – que “acrescenta parágrafo único ao art. 116 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para instituir a contratação obrigatória de
seguros contra acidentes em relação a veículos oficiais”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 8.022/14 – dos Srs. Sandra Rosado e Keiko Ota – que “altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a apresentação de do‑
cumentos de porte obrigatório”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 8.269/14 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “regulamenta formas de participação popular
na melhoria e na organização do trânsito e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SAMUEL MOREIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 608/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
acrescentando os parágrafos 1º e 2º, para instituir a obrigatoriedade dos equipamentos medidores de veloci‑
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dade para veículos automotivos com registro fotográfico – radares – mostrar a velocidade registrada na pas‑
sagem”. (Apensados: PL 804/2015 e PL 920/2015 (Apensado: PL 1287/2015))
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PARECER: pela rejeição deste e do PL 804/2015, apensado, e pela aprovação do PL 920/2015 e do PL 1.287/2015,
apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.251/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que haja integração para fins de transferên‑
cia de documentação referente ao processo de habilitação entre diferentes órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.500/15 – do Sr. Rogério Rosso – que “altera as Leis nº 7.183, de 05 de abril de 1984, e nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986, para dispor sobre a obrigatoriedade da informação prévia aos passageiros
sobre os serviços executados, os riscos à saúde e segurança, as medidas de prevenção, e a obrigatoriedade de
atendimento médico de primeiros socorros durante voos em aeronaves comerciais, nacionais ou estrangeiras,
que operem em território brasileiro”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.603/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a distância mínima entre os aparelhos de fisca‑
lização eletrônica”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 16/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.102/15 – do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre iluminação pública em rodovias fede‑
rais sob regime de concessão”.
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.170/15 – do Sr. Tenente Lúcio – que “altera o art. 201 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, e acrescenta art. 73-A e § único da mesma lei, para agravar infração de trânsito, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.335/15 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a padronização das praças de pe‑
dágio para motocicletas”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.180/15 – do Sr. Fabio Reis – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que
“Institui o Código de Trânsito Brasileiro” para disciplinar o trânsito nas ciclovias e ciclofaixas”. (Apensado: PL
2728/2015)
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À
PARTILHA DE RECURSOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS
MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL (PACTO FEDERATIVO)
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Definição de novo roteiro de trabalho.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR PROPOSTAS COM
RELAÇÃO AO FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE SINDICAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 11h45min
A – Reunião Deliberativa:
I – Apresentação, pelo Relator, Deputado Bebeto, de Proposta de Roteiro de Trabalhos da Comissão; e
II – Deliberação de Requerimentos (entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da
reunião)
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1/15 Do Sr. Bebeto – que “requer a realização de Audiência Pública para debater o financia‑
mento da atividade sindical no Brasil, com representantes do (1ªMesa) TST, MPT, Força Sindical, Nova Central e
UGT; (2ª Mesa) MTE, TCU, OAB, CUT, Conlutas, CTTB, CGT e (3ª Mesa) CNA, CNC, CNI, CNT, CNS”.
REQUERIMENTO Nº 2/15 Do Sr. Bebeto – que “requer a realização de Seminários Regionais para debater o fi‑
nanciamento da atividade sindical no Brasil. Serão três seminários da Região Sudeste, dois na região Sul, dois
na região Nordeste e um na Região Norte”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR PROPOSTAS DE
UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 14h
A – Reunião de Instalação e Eleição:
I – Instalação da Comissão; e
II – Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 214-A, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, DESTINADA A “ACRESCENTAR § 5º AO
ART. 73 E § 4º AO ART. 131, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR AS
CONSULTORIAS JURÍDICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-10-15
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 214/03 – do Senado Federal – Ney Suassuna – (PEC 39/2001) –
que “acrescenta § 5º ao art. 73 e § 4º ao art. 131, ambos da Constituição Federal, para instituir as consultorias
jurídicas do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”.
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 453-A DE 2001, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS, QUE
“DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (PROPONDO A
VOLTA À REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 38 DA CONSTITUIÇÃO, APLICANDO AO SERVIDOR DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AS NORMAS PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO)
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião Deliberativa:
Discussão e Votação do Parecer, com Substitutivo, oferecido pelo relator, Deputado ZÉ SILVA.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 74-A, DE 2015, DO SR. CARLOS SAMPAIO E OUTROS, QUE
“ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE O
REGIME DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS, E
ACRESCENTA DISPOSIÇÕES AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARA OS CASOS EM MORA”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 12h
A – Reunião Deliberativa:
I – Definição do Roteiro de Trabalho;
II – Eleição dos Vice-Presidentes;
III – Deliberação de requerimentos (apresentados até as 18h da véspera da reunião).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1/15 Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – (PEC 74/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública
na Comissão Especial da PEC. 74/2015 – Acrescenta parágrafos ao artigo 100 da Constituição Federal, dispondo so‑
bre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais, e acrescenta disposições ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento para os casos em mora.
Convidados: Marcus Vinícius Frutado Coêlho, Presidente da OAB, e o Ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal”.
REQUERIMENTO Nº 2/15 Do Sr. Paulo Teixeira – (PEC 74/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública
na Comissão Especial da PEC 74-A, de 2015, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que “Acrescenta parágrafos ao ar‑
tigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de
condenações judiciais, e acrescenta disposições ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo
regime especial de pagamento para os casos em mora”. Convidado: Ministro do STF – Luiz Fux”
REQUERIMENTO Nº 3/15 Do Sr. Paulo Teixeira – (PEC 74/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública na
Comissão Especial da PEC 74-A, de 2015, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que “Acrescenta parágrafos ao artigo 100
da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condena‑
ções judiciais, e acrescenta disposições ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime
especial de pagamento para os casos em mora”. Convidado: Presidente da OAB – Marcus Vinicius Furtado Coelho”
REQUERIMENTO Nº 4/15 Do Sr. Paulo Teixeira – (PEC 74/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública
na Comissão Especial da PEC 74-A, de 2015, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que “Acrescenta parágrafos ao ar‑
tigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de
condenações judiciais, e acrescenta disposições ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo
regime especial de pagamento para os casos em mora”. Convidados: Prefeito de BH – Marcio Lacerda; Prefeito
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de SP – Fernando Haddad; Prefeito do RJ – Eduardo Paes; Prefeito de Santo André/SP – Carlos Alberto Grana;
Prefeito de Salvador/BA – Antonio Carlos Magalhães Neto; Presidente da CNM – Paulo Ziulkoski”.
REQUERIMENTO Nº 5/15 Do Sr. Paulo Teixeira – (PEC 74/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública
na Comissão Especial da PEC 74-A, de 2015, do Sr. Carlos Sampaio e outros, que “Acrescenta parágrafos ao ar‑
tigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de
condenações judiciais, e acrescenta disposições ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituin‑
do regime especial de pagamento para os casos em mora”. Convidados: Governador de SP – Geraldo Alckmin;
Governador do RJ – Luiz Fernando Pezão; Governador do RS – José Ivo Sartori”.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-10-15
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 74/15 – do Sr. Carlos Sampaio e outros – que “acrescenta parágra‑
fos ao artigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decor‑
rentes de condenações judiciais, e acrescenta disposições ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
instituindo regime especial de pagamento para os casos em mora”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 80-A, DE 2015, DO SR. VALTENIR PEREIRA E OUTROS, QUE
“ACRESCENTA O ARTIGO 132-A À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E OS PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º
AO ARTIGO 69 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ESTABELECENDO
AS PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS E REGULANDO A TRANSIÇÃO DAS ATIVIDADES
DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SISTEMA ORGÂNICO
DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 14h30min
I – Apresentação do Roteiro de Trabalhos da Comissão ;
II – Audiência Pública com a presença confirmada dos seguintes convidados:
FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS JÚNIOR, Presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e
do Distrito Federal (Reqs. 2, 3 e 4/15);
MARCELLO TERTO E SILVA, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Fe‑
deral – ANAPE (Reqs. 2 e 4/15);
MARCOS VICTÓRIO STAMM – Presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos – ABRAP (Reqs. 2, 4,
8 e 9/15); e
CARLOS JEHA KAYATH, Conselheiro Seccional da OAB do Pará (Req. 8/15).
III – Deliberação dos seguintes Requerimentos :
REQUERIMENTO Nº 10/15 Do Sr. Joaquim Passarinho – (PEC 80/2015) – que “requer a realização de audiência
pública para debater as mudanças constitucionais propostas pela PEC 080/2015 com os seguintes convidados:
MARCOS VITÓRIO STAMM, Presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos – ABRAP; MARCELLO TERTO
E SILVA, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e DF – ANAPE; e FRANCISCO WILKIE RE‑
BOUÇAS JUNIOR, Procurador-Geral do Estado do RN e Presidente do Colégio de Procuradores dos Estados e DF”.
REQUERIMENTO Nº 11/15 Do Sr. Sergio Souza – (PEC 80/2015) – que “requer a realização de audiência pública
no âmbito da Comissão Especial destinada a emitir parecer à PEC 80/2015, com os seguintes convidados: RE‑
NATO RODRIGUES VIEIRA, Procurador-Geral Federal; e MARCELO BRADO MAGALHÃES, Ex-Conselheiro Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil”.
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REQUERIMENTO Nº 12/15 Do Sr. Odorico Monteiro – (PEC 80/2015) – que “requer a realização de seminário no
Estado do Ceará, com a finalidade de discutir a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 80-A de 2015,
que trata da estruturação da Advocacia Pública e das Procuradorias Autárquicas e Fundacionais nos Estados
e Municípios, bem como regulamenta a transição das atividades de assistência, assessoramento e consulto‑
ria jurídica para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais, com os seguintes convidados: MARCOS VITÓRIO
STAMM, Presidente da ABRAP; VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO, Presidente da OAB-CE; MOACENY FELIX FI‑
LHO, Procurador Federal; e TÂNIA CARVALHO COUTINHO, Presidente da APAFECE”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 2015, DO SENADO FEDERAL, QUE
“DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A CRIAÇÃO, A INCORPORAÇÃO, A FUSÃO E O
DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ALTERA A LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião Deliberativa:
Deliberação de requerimentos apresentados até às 18 horas do dia anterior ao da reunião marcada.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 6/15 Da Sra. Mariana Carvalho – (PLP 137/2015) – que “requer a realização de seminário
dessa Comissão Especial, em Porto Velho – Rondônia”.
REQUERIMENTO Nº 7/15 Do Sr. Waldenor Pereira – (PLP 137/2015) – que “requer a realização de Seminário, em
Vitória da Conquista – Bahia, para discutir o PLP nº 137/2015, do Senado Federal que “dispõe sobre o procedi‑
mento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art.
18 da Constituição Federal, altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e dá outras providencias””.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1013, DE 2011,
DO SR. AUREO, QUE “DISPÕE SOBRE A FABRICAÇÃO E VENDA, EM TERRITÓRIO NACIONAL, DE
VEÍCULOS UTILITÁRIOS MOVIDOS A ÓLEO DIESEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, E APENSADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 12h
Reunião Deliberativa:
Deliberação de Requerimentos apresentados até às 18:00 da véspera da reunião.
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1/15 Do Sr. Bruno Covas – (PL 1013/2011) – que “requer a realização de audiência pública
com o objetivo de debater sobre a fabricação e venda de veículos movidos a diesel no território brasileiro com
o Sr. David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil”.
REQUERIMENTO Nº 2/15 Do Sr. Bruno Covas – (PL 1013/2011) – que “requer a realização de audiência pública
com o objetivo de debater sobre a fabricação e venda de veículos movidos a diesel no território brasileiro com
o Sr. Carlos Roberto dos Santos, Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental da CETESB”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1628, DE 2015,
DO SR. ANDRÉ MOURA, QUE “ALTERA A LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, PARA
REGULAMENTAR AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS, SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E SEUS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS,
ORIUNDOS DA REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006”.
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 14h
Deliberação de Requerimentos apresentados até às 18:00h da véspera da reunião.
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A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 5/15 Da Sra. Josi Nunes – que “requer a realização de Seminário Regional para debater o
Projeto de Lei nº 1.628, de 2015, no Estado do Tocantins”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2516, DE 2015,
DO SENADO FEDERAL, QUE “INSTITUI A LEI DE MIGRAÇÃO” (ALTERA O DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940
E REVOGA AS LEIS Nº 818, DE 1949 E 6.815, DE 1980), E APENSADOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: A Definir
HORÁRIO: 14h30min
Audiência Pública com os seguintes convidados:
– TÂNIA BERNUY, Diretora do CDHIC – Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (Reqs. 4 e 16/15)
– confirmada;
– ELIZA DONDA, Advogada da Missão Paz (Reqs. 5/15) – confirmada;
– CAMILA ASANO – Coordenadora de Política Externa da Conectas Direitos Humanos (Reqs. 6 e 7/15) – confirmada;
– LUÍZA LUZ SOUZA, Representante do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (Req. 5/15) – a confirmar;
– Representante do IBASE (Req. 7/15) – a confirmar;
– Representante da ANISTIA INTERNACIONAL (Req. 7/15) – a confirmar;
– JOÃO MARCOS BARRETO SOARES, Secretário da Junta de Missões Mundial da Convenção Batista Brasileira
(Req. 7/15) – a confirmar;
– PAULO AMÂNCIO, Coordenador do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) (Req. 15/15) – a
confirmar;
– LUIS VÁSQUEZ, Presidente da Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra (ASSEMPBOL) (Req.
17/15) – a confirmar; e
– Irmã ROSITA MILESI, Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos – IMDH (Req. 4/15) – a confirmar.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3968, DE 1997,
DO SR. SERAFIM VENZON, QUE “ISENTA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS
DO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PELO USO DE OBRAS MUSICAIS E LÍTERO-MUSICAIS
EM EVENTOS POR ELES PROMOVIDOS”, E APENSADOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 15h30min
A – Audiência Pública:
A – Audiência Pública
Tema: Debate sobre o PL 3968/97 e Direitos Autorais
Convidado:
– Sr. MARCOS ALVES SOUZA
Diretor de Direito Intelectual do Ministério da Cultura (confirmado)
(Req. nº 1/2015, da Deputada Jandira Feghali)
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COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À
LEI 8.666, DE 1993 (INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)
REUNIÃO
LOCAL: Sala de reuniões CCT – Anexo II sala 165-B
HORÁRIO: 15h30min
A – Outro Evento:
– Reunião de trabalho interna (restrita aos deputados membros) para tratar do relatório a ser apresentado pelo
Relator, Deputado Mário Heringer.
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO IN LOCO BEM COMO ACOMPANHAR E
FISCALIZAR OS FATOS RELATIVOS AO CANCELAMENTO DA CONSTRUÇÃO DAS REFINARIAS
PREMIUM I E PREMIUM II, RESPECTIVAMENTE NOS ESTADOS DO MARANHÃO E DO CEARÁ.
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
Convidado:
1 – Ministro ANDRÉ LUIZ MENDES, Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU. (*)
(Req. nº 29/15, do Dep. Raimundo Gomes de Matos.)
– Debate sobre o tema objeto dessa Comissão Externa.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS E
IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), ENTRE OS ANOS
DE 2005 E 2015, RELACIONADOS A SUPERFATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE
REFINARIAS NO BRASIL; À CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PELA PETROBRAS COM O FIM DE PRATICAR ATOS ILÍCITOS; AO SUPERFATURAMENTO
E GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DE TRANSPORTE, NAVIOS-PLATAFORMA E NAVIOS-SONDA; A IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA SETE BRASIL E NA
VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública para tomada de depoimento do Senhor:
– Aldemir Bendine, Presidente da Petrobras (Req. 1130/2015 – Deputados Luiz Sérgio, Antonio Imbassahy,
Celso Pansera, Fernando Monteiro e João Carlos Bacelar).
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
ORDEM DO DIA
Em 14 de outubro de 2015
PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/10/2015
(SUSPENSA PARA 14/10/2015)
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 14h
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A – Reunião Deliberativa:
Apreciação da Ata da seguinte Reunião:
. 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de outubro de 2015.
B – Relatórios:
RELATÓRIOS APRESENTADOS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
1 – ADENDO Nº 1/2015 AO PARECER PRELIMINAR APRESENTADO AO PROJETO DE LEI (CN) Nº 1/15 – do
Sr. Ricardo Teobaldo – que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2016 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO TEOBALDO.
2 – RELATÓRIO DO COMITÊ DE ADMISSSIBILIDADE DE EMENDAS (CAE) Nº 1/15 – “sobre exame de admis‑
sibilidade das emendas ao anexo VII – Prioridades e Metas ao PLDO 2016 – derivadas do processo de emenda‑
mento e de escolha pelas Bancadas nos termos do Ofício Circular Circular nº 126/2015/CMO”.
Coordenador do CAE: Deputado GENECIAS NORONHA.
VOTO: pela inadmissiblidade das emendas de nºs 23630001, 37550003, 37910002 e 37910003, e pela admissi‑
bilidade das demais emendas aprovadas ao Anexo VII, uma vez que contemplam projetos estruturantes cons‑
tantes do PPA e das últimas leis orçamentárias vigentes”.
3 – RELATÓRIO, ADENDOS 1, 2 e 3 E ERRATA APRESENTADOS AO PROJETO DE LEI (CN) Nº 1/15 – da Pre‑
sidência da República – que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2016 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO TEOBALDO
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo apresentado. Quanto às 3.027 emendas apresentadas, o Relator
ofereceu voto pela APROVAÇÃO de 423 emendas, pela APROVAÇÃO PARCIAL de 1.009, pela REJEIÇÃO de 1.591,
e, indicou pela INADMISSIBILIDADE as emendas de nºs 37910002, 37910003, 23630001 e 37550003.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício 2011
4 – AVISO (CN) Nº 13/12 – do Tribunal de Contas da União – que “encaminha ao Congresso Nacional, confor‑
me dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre as Contas da Presidente da
República referentes ao exercício de 2011, acompanhados das Declarações de Voto dos Ministros e do Parecer
Prévio conclusivo”, MENSAGENS (CN) 24/12 e 25/12 e OFÍCIOS (CN) Nºs 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12,
25/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12 e 30/12 , referentes às Contas do Presidente da República e demais Órgãos
e Poderes, relativas ao exercício de 2011.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
VOTO: pela APROVAÇÃO, com ressalvas, das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2011
e pelo ARQUIVAMENTO sem julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos
Projetos de Decreto Legislativo apresentados. Não foram apresentadas emendas ao Relatório e aos Projetos
de Decreto Legislativo.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Exercício 2014
5 – AVISO (CN) Nº 17/14 – do Tribunal de Contas da União – que “encaminha cópia do Acórdão nº 2378/2014
– TCU – Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao acompanhamento
dos Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2014, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei
Complementar nº 101/2000 bem como ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de
2000 (TC 015.015/2014-9)”, OFÍCIOS (CN) Nºs 18/14, 19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 25/14, 26/14 e 27/14 e
MENSAGENS (CN) Nºs 9/14 e 11/14, referentes ao primeiro quadrimestre de 2014.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
6 – AVISO (CN) Nº 6/15 – do Tribunal de Contas da União – que “encaminha, em cumprimento à Lei 12.919 de
2013, art. 115, Acórdão nº 138/2015, proferido pelo Plenário da Corte, sobre os Relatórios de Gestão Fiscal dos
Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, correspondentes ao 2º quadri‑
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mestre do exercício de 2014”; OFÍCIOS (CN) Nºs 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 36/14, 37/14, 38/14 e 39/14 e
MENSAGENS (CN) Nºs 16/14 e 17/14 , referentes ao segundo quadrimestre de 2014
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Exercícios 2011 a 2014
7 – AVISO (CN) Nº 13/11 – do Tribunal de Contas da União – que “encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº
12.309, de 9 de agosto 2010, combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011”
e AVISOS (CN) Nºs 9/14, 1/12, 10/12, 28/12, 4/13, 14/13, 19/13, 3/14, 10/14 ,16/14 e 1/15, referentes aos
2º e 3º quadrimestres de 2011, 1º, 2º e 3º quadrimestres dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, respectivamente.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
8 – MENSAGEM (CN) Nº 37/13 – da Presidente da República – que “encaminha, nos termos do art. 49 da Lei nº 12.708,
de 17 de agosto de 2012, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 2º bimestre de
2013”; MENSAGENS (CN) Nºs 63/13, 87/13 e 135/13, referentes aos 3º, 4º e 5º bimestre de 2013, respectivamente.
RELATOR: Senador ACIR GURGACZ.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo.
9 – MENSAGEM (CN) Nº 5/15 – da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento à Lei nº 13.080,
art. 52, Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 2º bimestre de 2015”.
RELATOR: Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
10 – MENSAGEM (CN) Nº 43/13 – da Presidente da República – que “encaminha, nos termos do art. 113 da Lei
n° 12.708, de 17 de agosto de 2012, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário,
referente ao primeiro quadrimestre de 2013” e MENSAGENS (CN) Nºs 90/13 e 3/14, referentes ao 2º e 3º qua‑
drimestre de 2013, respectivamente.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias, e dê por cumprida a meta de superávit primário do Governo Federal
para o exercício de 2013.
11 – MENSAGEM (CN) Nº 10/14 – da Presidente da República – que “encaminha, nos termos do art. 113 da Lei
nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário,
de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Pla‑
nejamento e Orçamento e Gestão” e MENSAGENS (CN) Nºs 15/14 e 3/15, referentes ao 2º quadrimestre de
2014 e exercício de 2014, respectivamente.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias, e dê por cumprida a meta de superávit primário do Governo Federal
para o exercício de 2014.
12 – MENSAGEM (CN) Nº 7/15 – da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento ao art.128
da Lei nº 13.080, de 2015, o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º quadri‑
mestre de 2015”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e solicite o comparecimento o mais breve possível do Secretário do Te‑
souro Nacional para explicar as medidas de ajuste para o cumprimento da meta fiscal, e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
13 – AVISO (CN) Nº 7/15 – do Tribunal de Contas da União – que “encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 71
da Constituição Federal, Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º trimentre de 2015”.
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo.
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C – Outros:
14 – MENSAGEM (CN) Nº 9/15 – da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento à Lei nº
12.780/2013, art. 29 e parágrafo único, Relatório de Prestação de Contas relativas aos Jogos Olímpicos e Para‑
olímpicos de 2016 referente aos Exercícios de 2013 e 2014”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
VOTO: no sentido de que esta Comissão tome conhecimento da Mensagem nº 9, de 2015 – CN (nº 294, de 2015,
na origem), que encaminha Relatório de Prestação de Contas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
de 2016, referente aos exercícios de 2013 e 2014, com informações relacionadas ao Evento acerca dos resulta‑
dos parciais das renúncias fiscais e do aumento da arrecadação, e determine a devolução do referido Relatório
para informar, no tocante ao exercício de 2013, os valores da renúncia fiscal efetivamente incorrida pela União.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (6 DIAS)
DECURSO: 5º DIA
ÚLTIMO DIA: 15/10/2015
* Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 697/15 – do Poder Executivo – que “abre crédito extraordinário, em favor dos Minis‑
térios da Justiça, das Relações Exteriores, dos Transportes, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de R$
950.246.149,00, para os fins que especifica”.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS À DESPESA E RECEITA (20 DIAS)
DECURSO: 14º DIA*
ÚLTIMO DIA: 20/10/2015
* Nova Redação do Art. 82 da Resolução nº 1, de 2006-CN.
Projetos de Lei
PROJETO DE LEI (CN) Nº 7/15 – da Presidência da República – que “estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2016”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 13/10/2015:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.958/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 179/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 182/2015
PROJETO DE LEI Nº 6.773/2006
PROJETO DE LEI Nº 1.715/2007
PROJETO DE LEI Nº 2.347/2007
PROJETO DE LEI Nº 6.299/2009
PROJETO DE LEI Nº 7.843/2010
PROJETO DE LEI Nº 1.014/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.526/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.702/2011
PROJETO DE LEI Nº 3.931/2012
PROJETO DE LEI Nº 5.732/2013
PROJETO DE LEI Nº 204/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.113/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.158/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.197/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 135/2015
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 149/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 150/2015
RECURSO Nº 73/2015
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 3.154/2015
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
PROJETO DE LEI Nº 4.282/2012
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
AVISO Nº 110/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 171/2015
Comissão de Desenvolvimento Urbano:
PROJETO DE LEI Nº 3.147/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.155/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.162/2015
Comissão de Educação:
PROJETO DE LEI Nº 3.143/2015
Comissão de Finanças e Tributação:
MENSAGEM Nº 379/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.149/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.179/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.189/2015
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia:
PROJETO DE LEI Nº 3.166/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.173/2015
Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI Nº 3.121/2015
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 3.159/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.167/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.181/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.184/2015
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 3.150/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.151/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.169/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.170/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.185/2015
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 57/2015
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 3.176/2015
Comissão do Esporte:
PROJETO DE LEI Nº 3.193/2015
(Encerra-se a sessão às 20 horas e 31 minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 153/2015 – do Sr. Alan Rick – Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a parcela de re‑
cursos destinada ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
Nº 154/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Dá nova redação ao § 3º do art. 31 da Constituição Federal.
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PROJETO DE LEI
Nº 3278/2015 – da Srª. Raquel Muniz – Insere inciso VI no art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Nº 3279/2015 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – Altera a Lei nº 9.503, de 1997, para dispor sobre incen‑
tivo à doação de sangue mediante eliminação de pontos computados na Carteira Nacional de Habilitação em
virtude de infração de trânsito.
Nº 3280/2015 – do Sr. Nilto Tatto – Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Po‑
lítica Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências
Nº 3281/2015 – do Sr. Nelson Marquezelli – Altera a Lei 13.033, de 24 de setembro de 2014, que “Dispõe
sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final; altera as Leis
nos 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 8.723, de 28 de outubro de 1993; revoga dispositivos da Lei no 11.097, de
13 de janeiro de 2005; e dá outras providências”.
Nº 3282/2015 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – Altera o art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº5. 452, de 1º de maio de 1943, para excluir a obrigatoriedade de aviso pré‑
vio do empregado em caso de obtenção de novo emprego.
Nº 3283/2015 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – Altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, para esta‑
belecer parâmetros para que países estrangeiros possam contrair crédito junto ao Banco Nacional de Desen‑
volvimento Econômico e Social – BNDES.
Nº 3284/2015 – do Sr. Carlos Bezerra – Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, “que dispõe
sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não”, para abranger a indenização por danos morais e permitir o reembolso
dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde pelos atendimentos privados realizados.
Nº 3285/2015 – do Sr. Antonio Bulhões – Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, no sentido de
estabelecer a obrigatoriedade de divulgação na internet de fotos de crianças, adolescentes e adultos desa‑
parecidos.
Nº 3286/2015 – da Srª. Carmen Zanotto – Denomina “Travessia Urbana Renato Nunes de Oliveira” a tra‑
vessia urbana de Lages na Rodovia BR 282 /SC, no segmento Km 214+340 se prolongando até o Km 220+060
em ambos os lados da via principal Rodovia Ulysses Guimarães.
Nº 3287/2015 – do Sr. Vicentinho Júnior – Dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia, revoga o De‑
creto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, altera a redação de dispositivo da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil.
Nº 3288/2015 – da Srª. Mariana Carvalho – Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para obrigar
os fabricantes de medicamentos que possam colocar em risco a saúde das pessoas a utilizar-se de embalagens
diferenciadas, para a prevenção de acidentes, de acordo com padrão aprovado em regulamento.
Nº 3289/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Acrescenta alínea ao artigo 6º da Lei 605 de 5 de janeiro de 1949,
que estabelece o abono de faltas ao trabalho em virtude de atestado de acompanhamento médico.
Nº 3290/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Dispõe acerca de critérios para isenções de pagamento de taxa
de inscrição em concursos públicos federais.
Nº 3291/2015 – do Sr. Bacelar – Institui causa excludente de ilicitude no delito de apologia de crime ou
criminoso
Nº 3292/2015 – do Sr. Pompeo de Mattos – Acrescenta parágrafo § 3º, ao art. 42, da Lei Federal nº 8. 213,
de 24 de julho de 1991, para garantir a concessão de aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural incapaz
de exercer a sua atividade.
Nº 3293/2015 – do Sr. Cabo Daciolo – Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que “Regulamenta
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa‑
ção – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195,
de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9
de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239/2015 – do Sr. Celso Russomanno – Susta os efeitos do art. 2º e seu parágrafo único do Decreto nº
6.077, de 10 de abril de 2007 por exorbitar o teor o art. 2º e 3º Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que disci‑
plina sobre o retorno dos anistiados, nas condições que menciona.
Nº 240/2015 – do Sr. Luis Carlos Heinze – Susta os efeitos da Portaria nº 531, de 5 de outubro de 2015,
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – que “declara como terras da Comunidade
Remanescente de Quilombo Mormaça”, a área situada no Município de Sertão, Estado do Rio Grande do Sul.”
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INDICAÇÃO
Nº 1076/2015 – do Sr. Ronaldo Martins – Sugere seja instituída a Semana nacional de combate ao seden‑
tarismo, a ser comemorada na semana que englobar o dia 7 de abril.
Nº 1077/2015 – do Sr. Assis Carvalho – Encaminha para análise e apreciação, proposta contendo identifica‑
ção de necessidades complementares levantadas junto às áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí.
Nº 1078/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Sugere a recuperação de uma estrada vicinal, com 12 km de ex‑
tensão, no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.
Nº 1079/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que sejam destinados recursos federais ao abastecimento
de medicamentos e insumos à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, além de
adequações nas estruturas físicas da instituição.
RECURSO
Nº 76/2015 – do Sr. Jair Bolsonaro – Recurso contra o não recebimento e o consequente arquivamento,
em 7 de outubro de 2015, da denúncia de sua autoria apresentada em desfavor da Excelentíssima Senhora
Presidente da República, Dilma Rousseff, pela suposta prática de crime de responsabilidade, protocolada no
dia 12 de março de 2015 e aditada em 27 de julho de 2015.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1291/2015 – do Sr. Rubens Bueno – Requer informações ao Ministro da Educação sobre a mudança
no projeto das creches e pré-escolas e o cumprimento pelo Brasil da expansão de vagas para crianças de 4 a
5 anos que expira em 2016.
Nº 1292/2015 – do Sr. Max Filho – Requer ao ministro das Cidades informações sobre arrecadação de
multas de trânsito e de mortos em acidentes de trânsito.
Nº 1293/2015 – do Sr. Flaviano Melo – Requer do Senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre
os frequentes desligamentos de energia elétrica no estado do Acre.
REQUERIMENTO
Nº 3263/2015 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
453-A de 2001, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que “dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição
Federal” (propondo a volta à redação originária do artigo 38 da Constituição, aplicando ao servidor da administra‑
ção indireta as normas para exercício de mandato eletivo) – Solicita prorrogação do prazo da Comissão Especial.
Nº 3264/2015 – do Sr. Mário Negromonte Jr. – Requer a revisão de despacho inicial aposto ao PL nº
7.057/2010, da Câmara dos Deputados, para que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprecie
sobre o mérito.
Nº 3265/2015 – do Sr. Flavio Nogueira – Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do art. 114, XIV do RICD,
inclusão na pauta da Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição nº 454, de 2009.
Nº 3266/2015 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1572, de 2011, do
Sr. Vicente Candido, que “institui o Código Comercial” – Solicita prorrogação do prazo da Comissão para pro‑
ferir parecer ao PL 1572, de 2011.
Nº 3267/2015 – do Sr. Carlos Bezerra – Requer a retirada do PL nº 420, de 2011, que Tipifica a litigância
de má-fé em juizados especiais.
Nº 3268/2015 – do Sr. Bacelar – Requer, a revisão do despacho de distribuição, a fim de incluir a Comis‑
são de Constituição e Justiça e de Cidadania entre a Comissões de mérito competentes para a apreciação do
Projeto de Lei nº740, de 2015.
Nº 3269/2015 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer o envio de voto de pesar pelo falecimento do Senhor
Laerte Alves de Melo, ocorrido dia 13 de outubro de 2015.
Nº 3270/2015 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer o envio de voto de pesar pelo falecimento da Senhora
Maria José da Rocha, ocorrido dia 13 de outubro de 2015.
Nº 3271/2015 – do Sr. Mendonça Filho – Requer urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 8.140, de 2014.
Nº 3272/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Requer a retirada de tramitação o Projeto de Lei Complementar
nº 156/2015 que “acrescenta um parágrafo ao art.12 do Decreto 27.048/49, que estabelece o abono de faltas
ao trabalho em virtude de atestado de acompanhamento médico “.
Nº 3273/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de emenda à Cons‑
tituição nº 555 de 2006, que “Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Nº 3274/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de emenda à Cons‑
tituição nº 186 de 2007, que “Acrescenta os §13 e §14, ao art. 37 da Constituição Federal”.
Nº 3275/2015 – do Sr. Hissa Abrahão – Requer Moção de Aplauso ao 146º Aniversário da cidade de Humaitá-AM
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PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
AVISO Nº 110, DE 2015
(Do Banco Central do Brasil)
Encaminha, ao Congresso Nacional, o demonstrativo das emissões do Real, referentes ao mês
de agosto de 2015, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.
DESPACHO: AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, AMBAS PARA CONHECIMENTO.
APÓS, ARQUIVE-SE.

Outubro de 2015
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DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I- A base monetária restrita e a emissão

A base monetária atingiu saldo méd io diário de R$229,4 bilhões em agosto, com declín io de
2% no mês, decorrente dos recuos de 10,2% nas reservas bancárias e 0 ,4% no papel-moeda
emitido. A expansão em doze meses alcançou I ,4 %.

299

300

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Entre os fluxos mensais dos fatores condicionantes da base monetária, deslacaram-sc os
ajusles nas operações com derivativos, com expansão de R$17,2 bilhões. As operações com
títulos públicos federais, que incluem a atuação do Banco Central no ajuste da liquidez no
mercado monetário, foram contracionistas em R$6,2 bilhões, e os depósitos de instituições
financeiras, que incluem os recolhimentos compulsórios, em 2,8 bilhões. O impacto referente
aos títulos públicos refletiu colocações líquidas de R$47,7 bilhões no mercado primário c
compras líquidas de R$41 ,5 bilhões, no mercado secundário.
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li -A base monetária ampliada

A base monetária ampliada alcançou R$3.948 bilhões em agosto, incremento de 1,5 % no mês
e de 17,7% em doze meses. O estoque dos títulos públicos federais fora da carteira da
Autoridade Monetária apresentou expansão de 1,3% no mês, decorrente da atualização da
dívida mobiliária federal em poder do públi co.
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111- Os meios de pagamento e o multiplicador

O saldo médio diário dos meios de pagamento restritos (M 1) atingiu R$299,6 bilhões em
agosto, após redução de 2% no mês, resultan te das retrações de 3,6% nos depósitos à vista c
de 0,5% no papel-moeda em poder do público. Em doze meses, o M l recuou 2,2%.
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O multiplicador monetário, considerados saldos médios diúrios, manlcvc-sc estável em agosto
em 1 ,31.
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IV- Os meios de pagamento amplos

O M2, que corresponde ao M 1 mais depósitos de poupança c Lílulos privados, contraiu-se

O, 1% em agosto, totalizando R$2,2 trilhões. O saldo dos depósitos de poupança manteve-se
estável na comparação com o mês anterior, somando R$650,6 bilhões, após resgates líquidos
de R$7,5 bilhões. O saldo dos títulos privados aumentou O, 1%, atingindo R$1 ,2 trilhão, a
despeito de resgates líquidos de R$6,7 bilhões em depósitos a prazo.
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O saldo do M3, que compreende o M2, as quotas de fundos de renda fixa e os títulos públicos
que lastreiam as operações compromissadas entre o público e o setor financeiro, elevou-se
0,2% no mês, atingindo R$ 4,5 trilhões. O saldo das quotas ele fundos de renda fixa cresceu
0,5%, somando R$2,2 trilhões, enquanto as operações compromissadas, cujo saldo alcançou
R$161,5 bilhões, aumentaram 1,3% em
c os títulos públicos de detentores

n~o

relaç~o

a julho. O M4, conceito que compreende o M3

financeiros, apresentou expansões de 0,3% no mês c de

9,4% em doze meses, totalizando R$5,3 trilhões.
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real

1.

O Conselho Monetário Nacional, conforme Voto n° Oll /99, aprovado em 28 de

janeiro de 1999, utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3°,

~

4°, incíso III da Lei n°

9069, de 29.6.95, alterou o parâmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu lastro em
reservas internacionais, passando a adotar a paridade cambial corrente.

2.

Com relação à e missão de moeda, o Artigo 4° daquela lei estabelece que:
"Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá
obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33%
(treze vírgula trinta e três por cento) para as emissões de REAL sobre o saldo
de 30 de setembro de I 994;

(11) limite de crescime nto percentual nulo no qua rto trimestre de 1994 péHa as
emissões de REAL no co nceito ampliado;

(lll) nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade
da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6° desta Lei estimará os
percentuais de alteração das emi ssões de REAL em ambos os conceitos
mencionados acima."

No mesmo Artigo 4°, em seu

~

2°, foi explicitado que o Conselho Monctéhio

Nacional , para atender a situações extraordinárias , poderá autorizar o Banco Central do Brasil
a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores res ullantes dos percenluais previstos.
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A Exposição de Motivos no 206, de 30.6.94, aprovada pelo Exmo. Sr.

Presidente da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário
Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissão necessários para
atender circunstâncias excepcionais.

4.

Em conformidade com o expresso no

*4° do artigo

4n da Lei n° 9.069, o Voto

CMN n° 84/94, que deu origem a Resolução n° 2 082, de 30.6.94, dispôs sobre os limites de
emissão e a manter forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro,
determinando que, para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas, o volume
de emissões realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base monctúria.

5.

O papel-moeda emitido corresponde a soma das unidades monetárias (reais)

que estão fora do Banco Central do Brasil.

6.

A s reservas bancárias expressam os depósitos compulsórios e possíveis

excessos em espécie sobre depósitos à vista não remunerados, mantidos pelo sistema bancário
no Banco Central do Brasil.

7.

A s operações com títulos federais referem-se ao resultado líquido das compras

c vendas de títulos públicos federais, bem como aos financiamentos tomados c concedidos
pelo Banco Central com lastro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Bras il c do
Tesouro N acional. O conjunto dessas operações v isa o controle da liquidez, a administração
das taxas de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida pública federal.

8.

As operações do setor externo referem-se, principalmente, às compras e vendas

de moeda estrangeira pelo Banco Central do J?sasil, as quais resu ltam dos movime ntos de
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exportação, importação, pügamentos e recebimentos de serviços c das entradas c saídas de
recursos de origem financeira, isto é, das aplicações e dos resgates dos investimentos de
estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos rendimentos obtidos nessas
aplicações.

9.

As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentações

de reservas monetárias entre o Banco Central c o sistema financeiro, decorrentes do
cumprimento de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais
como:

- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança;
- encaixes em espécie sobre depósitos a prazo;
- encaixes em espécie sobre depósitos à vista remunerados;
- enca ixes em espécie sobre fundos de investimento;
- assistênci a financeira de líquidez ;
- operações com derivativos;
-recolhimentos compulsórios sobre defici ências em aplicações de crédito ru ral ; c
- outras contas.

10.

As operações do Tesou ro Nacional refl etem os pagamentos e recebim entos de

recursos primários do Teso uro , não incluindo, por conseguinte, as operações com títul os de
emissão do Tesouro. Por di spositivo da Constituição - Artigo n° 164 ,
devem estar deposi tados no Ba nco Central do Brasil.

~

3° - esses recursos
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MENSAGEM N." 379, DE 2015
(Do Poder Executivo)
A viso n o 443/2015 - C. Civil
Encaminha proposta de alteração do Decreto Leg islativo nº 277, de
18 de dezembro
de 2014. que "Fi xa o subsídio para a Presidenta e o Vice-Presidente da
República e
para os Ministros de Estado e revoga os Decretos Legislativos nº
805, de 20 de
dezembro de 201 O, e 21 O, de 1º de março de 2013".

DESPACHO:
ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
M e nsagem n!.l 3 79

Senhores Membros do Congresso Nacional,

É de se recon hecer q ue as dificuldades impostas pelo m o me nto turbulento por
que passa a Economia Mundia l alteraram sobrem a nei ra as perspectivas do cenário econô mico
nacional , apresentando-se como necessária a adoção d e medidas de redução de gasto público
para garantir a reto mada do crescimento econômico com inclusão social em bases sólidas.
Nesse dia pasão , cabe ao Poder Exec utivo propor e ad o ta r as estratégia s de
adequação à realidade orçam e ntário-fina nceira que ora se apresenta, buscando igualmente que
se garanta a capacidade de atend im e nto da s demandas apresentadas pela Soc iedade Brasileira .
Foi com esse o bj etivo que iniciamos um processo d e estudo de racionalização e
redução de despesas no âmbito do Governo Fede raL Como d ecorrência d esse processo,
propusemos a redução de pastas, media nte fu são d e estruturas com obj e tivos complementares e
extinção de estruturas red unda ntes, com consequcnte extinção d e cargos . A proposta visa a
ga ra ntir um Governo mais leve, po ré m s into nizado com as políticas conduz ida s ao longo d a
última d écada, as quais garantiram ganhos e ava nços importantes no aspecto da redução d a
desigualdade econômi ca.
O Governo Federal promoverá bloqueio adic io nal de R$ 26 bilhões e m gastos
para 201 6. Serão c inco os g rupos de cortes: contingenciame nto de despesas discricio nárias,
redução do c rescimento de gastos o bri gató rios, redução dos s ubsídios fin anceiros, rev isão da
desoneração, aumento d e receitas. O esforço fi scal de 2016 representará R$ 134 bilhões, 2,3%
do PI B.
Entre as principais m edidas de ajuste , estão:
1) Adiamento do reajuste dos servido res para agosto de 20 16, gera ndo economia
d e R$ 7 bilhões;
2) Suspensão de a utori zação d e concursos nos três pode res, no ano qu e vem ,
gera ndo economi a d e R$ 1,5 bilhão, dependendo d e a lteração no Proj e to de Lei d e Diretrizes
Orçame ntária s pa ra 201 6 e aj ustes no Projeto de Lei O rçamentá ria Anua l, env iada em agosto
úl ti m o;

3) Extinção do a bono permanência, alcançando hoje 101 mil servidores, o que
re presentará economi a de I ,2 bilhão d e rea is por ano, dependendo d a aprovação de uma
Proposta de Emenda à Constit ui ção;
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4) Garantir impl ementação do teto de remunemção do serviço público, com
expectativa de economia de R$ 800 milhões por ano, mediant~,; env io de Projeto de Lei ao
Congresso;
5) Melhoria de gestão com redução do gasto de custeio, tais como renegociação
de aluguéis, limite mais restrito de gastos, red ução no número de cargos de confiança; e
6) Redução no número de Ministérios c racionalização das estruturas, com
redução de 30 Secretarias e 3.000 cargos comissionados, com impacto aproximado de R$ 200
milhões em 2016.

É nessa perspectiva que j ui gamos imprescindível que se discuta
remuneração dos agentes políticos no âmbito do Poder Executivo. A redução de
pessoa l, que se caracterizará pela contenção de gastos de modo geral, com
reajustes mais equânimes e suspensão de autorizações de novos concursos
exemplo, precisa também ser seguida pelos membros do Governo Federal.

o patamar de
despesas com
concessão de
públicos, por

Por isso, com o objetivo de continuar as ações do Poder Público no sentido de
adequar suas despesas à realidade orçamentária e financeira atual, sugerimos a Vossas
Excelêncins que submeta ao Congresso Nacional , o qual detém a prerrogativa constitucional
exclusiva de fixar os subsídios dos Ministros de Estado, do Vice-Presidente c do Presidente da
Repúbl ica, a proposta de alteração do Decreto Legislativo 11° 277, de 20 14, promovendo a
redução de I 0% (dez por cento) na sua remuneração.
Com isso, a partir da entrada em vigor da medida, a remuneração dos referidos
agentes públicos passará de R$ 30.934,70 (trinta mil , novecentos e trinta e quatro reais e setenta
centavos) para R$ 27.841 ,23 (vi nte e sete mil , oitocentos e quarenta e um reais e vinte e três
centavos).
A economia produzida com a ini ciativa, considerando a realidade de setembro de
20 15, será da ordem de R$ 1.690.670,16 (um milhão, seiscentos c noventa mil , seiscentos e
setenta reais c dezesseis centavos) anualizado. Tal economia somar-se-á a das demais
iniciati vas, configurando compromisso do Poder Executivo com uma gestão fi scal responsável.
É esta a sugestã.o que coloco à a lta apreciação de Vossas Exce lências c do
Congresso Nacional para serem levadas à consideração e deliberação dessas Casas.

Reitero a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e consideração.

Brasília,

5

de outubro de 20 15.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 150, DE 2015
(Do Senado Federal)
PEC nº 107/2015
Ofício (SF) nº 1.471/2015
Altera a alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para dispor que incide o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação na entrada de bem
proveniente do exterior, ainda que a importação seja relativa a operação de arrendamento
mercantil com ou sem possibilidade de transferência ulterior de propriedade.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Altera a alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para dispor que incide o im‑
posto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte inte‑
restadual e intermunicipal e de comunicação na entrada de bem proveniente do exterior, ainda que a impor‑
tação seja relativa a operação de arrendamento mercantil com ou sem possibilidade de transferência ulterior
de propriedade.
Art. 1º A alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguin‑
te redação:
“Art. 155. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IX – .........................................................................................................................................................................................
a) sobre a entrada de bem, ainda que relativa a operação de arrendamento mercantil com ou sem possibilidade de transferência ulterior de propriedade, ou de mercadoria importados do exterior por pessoa
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade,
assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 2015
(Do Sr. Geraldo Resende)
Altera o § 16 do art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para autorizar o parcelamento das dívidas tributárias das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL em até 180 (cento e oitenta) meses.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 16 do art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 21. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 16 Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais,
na forma e condições previstas pelo CGSN.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
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Art. 2º O Poder Executivo, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 5º e nos arts. 14 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei e o
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto
da lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.
Justificação
O objetivo deste Projeto de Lei Complementar é ampliar o prazo de parcelamento das dívidas tributárias
das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL de 60 (sessenta) para até 180 (cento e oitenta) meses.
Trata-se de uma medida necessária e justa em face da imensa crise econômica que assola o Brasil e que
determina o fechamento de milhares de postos de trabalho, especialmente nas micro e pequenas empresas.
Cabe ressaltar que o momento econômico é muito grave e, por isso, requer que o Poder Público tenha
muita compreensão e flexibilidade para minimizar os danos econômicos que atingem, sobretudo, os mais fra‑
cos e necessitados.
Nesse contexto, o alongamento do perfil das dívidas tributárias é um recurso válido e plenamente justi‑
ficável, levando-se em consideração a situação de crise econômica e a necessidade de preservação do empre‑
go e da renda dos trabalhadores.
Ante o exposto e tendo em vista a relevância desta matéria para a sobrevivência das micro e pequenas
empresas e para a manutenção dos postos de trabalho e a geração de emprego e renda, gostaria de contar
com o apoio dos nobres pares nesta Casa para a rápida aprovação do Projeto de Lei Complementar em tela.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. – Deputado Geraldo Resende
PROJETO DE LEI Nº 3.149, DE 2015
(Do Sr. Sóstenes Cavalcante)
Dispõe sobre a dedução, do imposto devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real ou presumido, de um salário mínimo mensal por funcionário egresso do sistema
prisional.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-2323/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a dedução, do imposto devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real ou presumido, de um salário mínimo mensal por funcionário egresso do sistema prisional.
Art. 2º Considera-se egresso do sistema prisional, para os efeitos desta Lei:
I – o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da extinção da pena;
II – o liberado condicional, durante o período de prova;
III – o favorecido pela suspensão condicional da pena, durante o período da suspensão.
Art. 3º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou no lucro presumido que contratar egresso
do sistema prisional poderá deduzir do imposto de renda devido o valor equivalente a um salário mínimo por
mês de efetivo trabalho desse empregado, por um período de dois anos após a contratação.
§ 1º No caso de contratação sob o regime de tempo parcial, o valor da dedução previsto no caput será
proporcional à respectiva jornada.
§ 2º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá ainda deduzir a remuneração do empre‑
gado como despesa operacional.
§ 3º O total das deduções previstas no caput, relativas a todos os egressos contratados, não poderá ex‑
ceder a quatro por cento do imposto de renda devido, observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei visa a incentivar a contratação de ex-detentos por meio da concessão de incentivos
fiscais aos contratantes.
Sabe-se da dificuldade de um egresso do sistema prisional conseguir um emprego, pois nossa sociedade
não consegue vê-lo com uma pessoa que errou, pagou por sua falta e agora procura recomeçar honestamente,
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mas sim como um delinquente em potencial. E como não consegue emprego, muitas vezes o ex-detento volta
a delinquir, fechando o círculo vicioso que resulta nas altas taxas de reincidência criminal registradas no Brasil.
Para combater esse mal, são muito importantes iniciativas como o Projeto Começar de Novo, promovido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva que órgãos públicos e a sociedade civil forneçam pos‑
tos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário. O programa
tem um interessante lema, que bem explica sua importância: “Nada pode mudar o passado de um ex-detento,
mas uma nova chance pode mudar o futuro”.
Nesse contexto, pensamos ser importante incentivar financeiramente as empresas a contratarem egres‑
sos do sistema penitenciário, ajudando na sua ressocialização.
Assim, este projeto de lei permite que a pessoa jurídica que contratar um ex-detento deduza um salário
mínimo por mês de efetivo trabalho, por um período de dois anos após a contratação.
Dessa maneira, a empresa receberá até doze salários mínimos de redução do seu imposto de renda de‑
vido, o que, em 2015, equivale a R$ 9.456,00 anuais.
Quando se compara esse valor ao custo anual de um preso no sistema penitenciário federal, que é de
cerca de R$ 40.000,00, percebe-se que a lógica de nossa proposta não é apenas de cunho social, mas também
econômico.
E, após os dois anos de efetivo emprego, o funcionário já estará integrado na empresa, tendo sido supe‑
rado o receio inicial de contratação, não sendo mais necessário o incentivo fiscal.
São essas as razões porque solicito o apoio de nossos Nobres Pares para o aprimoramento e aprovação
desta relevante proposição.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Sóstenes Cavalcante
PROJETO DE LEI Nº 3.153, DE 2015
(Do Sr. Cleber Verde)
Dispõe sobre atendimento especializado a deficientes auditivos e surdocegos em supermecardos e similares.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-2230/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º – Haverá, em todo supermercado de grande porte, hipermercado e atacadão, atendimento espe‑
cializado, por meio de intérprete de Língua Brasileira de Sinais LIBRAS para deficientes auditivos e guias-intérpre‑
tes para surdocegos, que prestarão tratamento diferenciado essas pessoas acerca das mercadorias oferecidas.
§ 1º – Haverá um número mínimo permanente de intérprete, suficiente para a prestação de aten‑
dimento presencial.
§ 2º – O atendimento presencial consiste em disponibilizar intérprete, sempre em locais devida‑
mente sinalizados, para auxiliar na comunicação das pessoas com deficiência auditiva e dos surdo‑
cegos, oferecendo-lhes ajuda adequada, com pleno acesso a todas as informações necessárias para
realizar suas compras.
Art. 2º As infrações desta lei são punidas com as seguintes sanções:
advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Presente projeto de lei dispõe sobre o atendimento especializado a deficientes auditivos e surdoce‑
gos em supermercados e similares
É na prática quotidiana que as pessoas, na sua maioria, costumam adotar três tipos de conduta em re‑
lação à pessoa portadora de deficiência. São concepções enraizadas na cultura da própria civilização atual. A
primeira e mais nefasta é a atitude de indiferença. É como se a pessoa portadora de deficiência não existisse.
Na perspectiva do indiferente a pessoa portadora de deficiência está excluída do convívio social, tratando-se
de um processo de exclusão que significa negar à pessoa o ‘substractum básico da cidadania que é o ‘direito
de ter direitos’. Quem não tem sequer o direito de ter direitos, não é cidadão! A segunda é a atitude de carida‑
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de. O caridoso se dirige ao portador de deficiência imbuído de interesses mais altruístas, a pessoa portadora
de deficiência não é sequer sujeito de direitos. A terceira é a atitude paternalista. O paternalismo assume, com
exclusividade, a responsabilidade pela direção das questões da pessoa portadora de deficiência. Não percebe
que tais questões devem envolver se não toda, ao menos um conjunto maior da sociedade, prioritariamente,
a própria pessoa portadora de deficiência. Na perspectiva do paternalista a pessoa portadora de deficiência,
apesar de ter direitos, não está capacitada para exercê-los e que, portanto precisa de um tutor, isto é, a pessoa
portadora de deficiência é absolutamente incapaz. Não é difícil enquadrar-se nestas situações que acabamos
de referir. A angústia desse reconhecimento parece ser o primeiro passo para uma reflexão mais séria sobre o
problema que estamos abordando porque a pessoa portadora de deficiência não quer ser segregada, a pessoa
portadora de deficiência exige direitos, a começar pelos contemplados na Constituição de 1988”.
Enfim, o presente projeto de lei tem por objetivo garantir aos portadores de deficiência auditiva e surdo‑
cegos o acesso a todas as informações necessárias para que possam realizar suas compras, sendo devidamente
orientado, para fins de proteção, atendimento diferenciado e prioritário.
Brasília, 30 de setembro de 2015. – Deputado Cleber Verde, PRB/MA
PROJETO DE LEI Nº 3.155, DE 2015
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, entre outras providências, para exigir sinalização informativa sobre itinerários e horários no serviço de transporte público coletivo.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTI‑
TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo ao art. 14 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, entre outras providências, para incluir, entre os direitos dos usuários
do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, a sinalização informativa sobre itinerários e horários no serviço de
transporte público coletivo, em todas as suas modalidades.
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 12.587, de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o
atual parágrafo único como § 1º:
Art. 14. .....................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
§ 2º O serviço adequado de que trata o inciso I do caput inclui a colocação de sinalização informa‑
tiva sobre itinerários e horários dos veículos em todos os pontos de parada e terminais de ônibus,
estações de metrô, pontos de parada ou terminais de qualquer outra modalidade do serviço de
transporte público coletivo. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, entre ou‑
tras providências, representou um grande passo para a melhoria da prestação do serviço de transporte público
coletivo, que passa a ser visto como parte integrante do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Definido como
o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante
os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município, esse Sistema engloba, entre seus elementos
de infraestrutura a sinalização viária e de trânsito, bem como equipamentos e instalações.
No que tange à Politica Nacional de Mobilidade Urbana, a norma estipula princípios, diretrizes e obje‑
tivos, entre os quais podem ser destacados, por especial interesse para o escopo desta proposta, o princípio
da eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Ora, como observar esse
princípio, se, muitas vezes, o usuário, ao chegar a um ponto de parada ou terminal de ônibus, não consegue
saber quais as linhas servem aquele ponto e quais os horários dos veículos?
Por esse motivo, estamos propondo à apreciação da Casa este projeto de lei, que pretende obrigar a
divulgação, em todos os pontos de parada e terminais de ônibus, estações de metrô, pontos de parada ou ter‑
minais de qualquer outra modalidade do serviço de transporte público coletivo, das informações sobre itine‑
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rários e horários dos veículos que servem às respectivas paradas ou terminais. A existência dessa informação
passaria a ser necessária para caracterizar a adequação na prestação do serviço, que é um direito do usuário,
nos termos do art. 14, inciso I, da Lei nº 12.587, de 2012.
O prazo para a entrada em vigor da exigência, estipulado em 90 dias, visa permitir que as administrações
públicas e as empresas prestadoras do serviço façam as adaptações necessárias nas respectivas infraestruturas
de mobilidade urbana em cada cidade.
Na certeza de que a medida, embora simples, contribuirá para uma significativa melhoria na qualidade
da prestação do serviço de transporte coletivo urbano, esperamos contar com o apoio de todos os nobres Pa‑
res para sua rápida aprovação e incorporação à norma legal.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Carlos Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 3.158, DE 2015
(Da Sra. Iracema Portella)
Tipifica a exposição pública da intimidade física ou sexual, modificando o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
DESPACHO: APENSE-SE À (AO) PL-6630/2013.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tipifica a exposição pública da intimidade física ou sexual, modificando o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
“Art. 233-A. Promover a exposição pública da intimidade física ou sexual de alguém:
Pena – reclusão, de um a dois anos.
§ 1º Se o crime é praticado pelos meios de comunicação social ou pela rede mundial de computadores:
Pena: reclusão, de dois a quatros anos.
§ 2º A pena é aumentada da metade se:
I – a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
II – a vítima possuir enfermidade ou deficiência mental; ou
III – o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou
curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância;
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A evolução humana brinda-nos com grandes comodidades, dentre as quais avulta a comunicação ins‑
tantânea, que, por um lado, fortalece laços, familiares, de amizade e comerciais, e, por outro, democratiza o
conhecimento.
Todavia, paralelamente, todas essas conquistas vêm instrumentalizando maquinações perversas, que,
servindo-se dos instrumentos tecnológicos, afetam um sem número de bens jurídicos.
Nesse cenário é que se apresenta esta proposição, tendente a pôr cobro a intimidade.
Tipifica-se o comportamento de expor publicamente qualquer material relativo à intimidade física ou
sexual. Aqui, tem-se por abrangida não apenas conteúdo em que as partes pudendas são apresentadas, mas,
também, a atividade sexual.
Reforça-se, assim, a disciplina que se iniciou com a chamada “Lei Carolina Dieckmann”, porquanto em
tal Diploma não se previu a específica incriminação concernente à divulgação do material em foco. Ademais,
na Lei nº 12.737, de 2012, ao cuidar da publicação indevida, restringiu-se a cuidar dos casos de invasão de dis‑
positivo informático.
A tutela, aqui, por outro vértice, é mais ampla.
Ante o exposto, roga-se o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta iniciativa, que tanto contribuirá
para o aprimoramento do arcabouço normativo pátrio.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputada Iracema Portela (PP-PI)
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PROJETO DE LEI Nº 3.166, DE 2015
(Do Sr. Pedro Chaves)
Institui o Fundo Nacional de Apoio à Região de Terra Ronca – Funter, e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA
AMAZÔNIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E; CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Nacional de Apoio à Região de Terra Ronca – Funter e trata das fontes e da
destinação de seus recursos.
Art. 2º Fica instituído o Fundo Nacional de Apoio à Região de Terra Ronca – Funter, que tem por finalidade:
I – promover o desenvolvimento da região de Terra Ronca, nos municípios de São Domingos e Guarani
de Goiás, no Estado de Goiás;
II – preservar a cultura local;
III – fomentar a qualificação dos trabalhadores locais;
IV – estimular produtos feitos pelas comunidades locais;
V – criar condições para a instituição de cooperativas locais; e
VI – viabilizar a cooperação entre os moradores e entidades públicas e privadas de turismo.
Art. 3º O Funter contará com receitas oriundas das seguintes fontes:
I – operações de crédito internas e externas, firmadas com entidades privadas, públicas, nacionais e in‑
ternacionais;
II – convênios firmados entre Estados da Federação;
III – dotações orçamentárias da União; e
IV – outras fontes previstas em lei.
Art. 4º O Funter destinará seus recursos a:
I – incentivar a cooperação técnica e financeira nacional e internacional com os organismos privados e
públicos de fomento ao turismo e de preservação da cultura da região de Terra Ronca;
II – fomentar a comercialização dos produtos locais;
III – promover capacitação dos cooperados que desenvolvam produtos e atividades turísticas na região
de Terra Ronca;
IV – realizar pesquisas locais para o desenvolvimento do turismo e de produtos da região de Terra Ronca;
V – fortalecer a cultura da região por meio do turismo; e
VI – apoiar o desenvolvimento da cultura da região de Terra Ronca e a disseminação de atividades que
promovam e protejam essa cultura.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Parque Estadual de Terra Ronca, com área aproximada de 57 mil hectares, está localizado nos muni‑
cípios de Guarani de Goiás e São Domingos. O Parque abriga um dos maiores sítios de cavernas e grutas da
América Latina, muitas delas ainda não mapeadas. A formação desse complexo se deve à ação dos rios que
nascem na Serra Geral, ganham volume sobre os maciços de quartzito e erodem o maciço de rochas calcárias
localizado dentro do Parque. O nome Terra Ronca deriva do rugido dos rios que atravessam as cavernas e do
burburinho das cachoeiras que se formam no seu interior.
A gruta mais conhecida é a que dá nome ao Parque, Terra Ronca, que se caracteriza pelo seu enorme
pórtico e pela grandiosidade dos salões. O vão de entrada atinge 96 metros de altura e 120 metros de largura,
com salões medindo 760 metros de comprimento e 100 metros de altura, onde ocorre anualmente a cerimo‑
nia religiosa de Bom Jesus da Lapa.
Destacam-se também: a gruta de São Mateus, uma das maiores do país e com impressionante variedade
de espeleotemas; a gruta Angélica, com uma das mais lindas ressurgências do Brasil, que pode ser contempla‑
da depois de uma travessia de sete horas por suas infindáveis galerias subterrâneas; e a gruta São Bernardo/
Palmeira, com salões repletos de curiosidades e em cujo interior unem-se dois rios.
A região é coberta pela vegetação do Cerrado, com suas várias fisionomias, e é cortada por vários rios.
Além das cavernas, Terra Ronca tem cachoeiras e uma formação de morros esculpidos pelo vento e pelas águas
que se parece com uma cidade de pedra.
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Esses atrativos e formações geológicas atraem espeleólogos, turistas, aventureiros e curiosos de todas
as partes do mundo, ávidos por conhecer as belezas naturais, os rios de águas cristalinas que formam lagos
subterrâneos e os enormes salões das cavernas.
Tudo isso faz do turismo uma atividade vital para o desenvolvimento social e econômico dos municípios
da região de Terra Ronca. Todavia, para que o turismo possa prosperar e efetivamente beneficiar as comuni‑
dades do lugar é necessário valorizar a cultura local, fortalecer a capacidade dessas comunidades para pro‑
duzirem artigos e produtos que atendam às demandas do mercado turístico, e capacita-las para prestarem os
serviços que caracterizam a atividade.
Com esses objetivos em mente estamos propondo a criação do Fundo Nacional de Apoio à Região de
Terra Ronca – Funter.
Esperamos contar com o apoio dos nossos ilustres Pares nessa Casa para a aprovação desta relevante
proposta e sua rápida transformação em lei.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Pedro Chaves
PROJETO DE LEI Nº 3.167, DE 2015
(Do Sr. Cabo Daciolo)
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de junho de 2009, que “dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, para assegurar que 10% (dez por cento) do programa sejam destinados
aos Militares das Forças Armadas e Agentes de Segurança Pública.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2922/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 11.977, de 7 de junho de 2009, que “dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o De‑
creto-Lei no3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de
24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Art. 2º O inciso II do art. 3º, da Lei nº 11.977, de 7 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“II – faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma das modalidades de ope‑
rações, observada a cota de 10% aos Militares das Forças Armadas e Agentes de Segurança
Pública e concederá subvenção econômica a esses beneficiários no ato da contratação de financiamento habitacional. (NR)”
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Minha Casa Minha Vida é um programa de governo que tem transformado o sonho da casa própria em
realidade para muitas famílias brasileiras. Não há, no Brasil, atualmente, uma Política de financiamento para casa
própria para os membros das Forças Armadas e Agentes de Segurança Pública. A maioria desse contingente se
vê forçado a comprometer grande parcela de seus salários com aluguéis, o que acaba por lhes impedir adquirir
a sua própria moradia. Além disso, um problema de segurança pública está afetando os pilares do programa.
Criminosos estão invadindo apartamentos e casas do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e expulsando as fa‑
mílias que têm direito ao imóvel.
O Jornal Nacional já mostrou um caso parecido, na cidade do Rio de Janeiro. No dia 23 de julho, trafican‑
tes foram flagrados em um terreno ao lado do condomínio Minha Casa Minha Vida, em Guadalupe, no subúr‑
bio. Eles montaram uma espécie de sala de estar, com sofá, cadeira e armas. De lá, controlavam quem entrava
e quem saía. Segundo os moradores, os traficantes expulsaram 40 famílias. Dias depois, a polícia prendeu três
pessoas com pistolas, radiotransmissores e drogas.
Assegurar que 10% (dez por cento) do programa sejam destinados aos Militares das Forças Armadas e
Agentes de Segurança Pública, inibirá a ação desses criminosos.
Ante o exposto, submetemos aos nobres pares a presente proposição, e contamos com o apoio para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Cabo Daciolo, Deputado Federal Sem Partido/RJ
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PROJETO DE LEI Nº 3.168, DE 2015
(Da Sra. Mariana Carvalho)
Altera a Lei nº 8.248, de 1991, para dispor sobre estágio remunerado em atividades fabris ou
intensivas em tecnologia da informação.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA E CONS‑
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 18 do art. 11 da Lei nº 8.248, de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 18 Observadas as aplicações previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo, até 2/3 (dois terços) do comple‑
mento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do faturamento mencionado no caput deste
artigo poderão também ser aplicados sob a forma de recursos financeiros em Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação, ou mediante a oferta de estágios remunera‑
dos em atividades fabris ou intensivas em tecnologia da informação, na forma de regulamento (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Neste momento de crise econômica, os empregos industriais vêm sendo ameaçados pelo esgotamen‑
to da demanda por bens de consumo no País. Além dos postos de trabalho que são extintos, causa especial
preocupação a suspensão de programas de estágio que são, para muitos jovens, a única porta de entrada no
mercado de trabalho.
A Lei de Informática assegura às empresas do setor o acesso a benefícios fiscais, desde que haja contra‑
partida na forma de pesquisa e desenvolvimento. Parte desta contrapartida deve ser oferecida na forma de
atividades desenvolvidas na própria empresa.
É razoável, neste contexto, que essas obrigações possam ser satisfeitas com a remuneração de estágios de
conteúdo tecnológico, assegurando a formação de quadros que representam o futuro da nossa indústria, a exem‑
plo da Medida Provisória nº 12/2010, que concedeu mais incentivos fiscais à indústria automobilística instalada nas
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, vinculados a projetos com investimentos e pesquisa de novos produtos
ou modelos de veículos automotivos. Este modelo vem sendo adotado pelo governo atual para diversos setores.
Em sendo aprovado esta proposição irá propiciar, aos alunos oriundos do ensino tecnológico, a chance
de ter acesso ao primeiro emprego.
Sala de Sessões, 30 de setembro de 2015. – Mariana Carvalho, Deputada Federal PSDB/RO
PROJETO DE LEI Nº 3.169, DE 2015
(Da Sra. Mariana Carvalho)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de
Saúde para as mulheres com câncer de mama metastático.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54
RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As mulheres portadoras de câncer de mama, receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saú‑
de, quando houver indicação clínica, o tratamento para o câncer de mama metastático.
§ 1º A autoridade sanitária competente regulamentará o uso do tratamento do câncer de mama metas‑
tático, por meio de protocolos clínicos.
§ 2º Os medicamentos para o tratamento do câncer de mama metastático fará parte da lista dos medicamen‑
tos de suprimento obrigatório pelos gestores de unidades de tratamento oncológico do Sistema Único de Saúde.
Art. 2º As despesas decorrentes da implementação desta lei serão financiadas com recursos do orçamen‑
to da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O então deputado Dr. Pinotti, protocolou o Projeto de Lei nº 3997/2008, indicava o nome do medicamen‑
to para o tratamento do câncer de mama, mas não tratava do câncer de mama metastático que tem no Brasil
constante e preocupante aumento na incidência da mortalidade de mulheres entre 30 e 69 anos.
Até o momento, nossos maiores esforços estão voltados à busca do diagnóstico precoce, que permite
uma intervenção mais oportuna, um prognóstico mais favorável que pode salvar muitas vidas, mas aproxima‑
damente 57 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama somente este ano, segundo o Instituto
Nacional do Câncer – INCA. Acrescenta-se a esse quadro o fato de que o tumor pode ser diagnosticado já em
estágio avançado, o que acontece com mais de 50% das pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde.
Entretanto, é fundamental que as pacientes, uma vez diante de uma doença metastática, recebam os
tratamentos mais adequados para seu tipo de tumor.
Recentemente houve um grande avanço medicamentoso com uma terapia genética especial para os
casos mais graves. Infelizmente as pacientes de câncer de mama do Sistema Único de Saúde não têm acesso
a esse tipo de tratamento, que pode mudar o destino de suas vidas.
Por essas razões estamos oferecendo este projeto de lei, que tem o objetivo de possibilitar o tratamento
adjuvante do câncer de mama, na rede pública, para pacientes neste estágio da doença.
Segundo o IBGE o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer na população feminina bra‑
sileira e o estágio metastático corresponde a 90% dos óbitos.
Pela relevância do caso para milhares de brasileiras acometidas de câncer de mama, esperamos a aten‑
ção e o apoio dos colegas deputados para a análise e aprovação desta proposição.
Sala de Sessões, 30 de setembro de 2015. – Mariana Carvalho, Deputada Federal PSDB/RO
PROJETO DE LEI Nº 3.173, DE 2015
(Do Sr. Pedro Chaves)
Institui o Fundo Nacional de Apoio à Região da Chapada dos Veadeiros – Funveadeiros, e dá
outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA
AMAZÔNIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E; CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Nacional de Apoio à Região da Chapada dos Veadeiros – Funveadeiros, e trata
das fontes e da destinação de seus recursos.
Art. 2º Fica instituído o Fundo Nacional de Apoio à Região da Chapada dos Veadeiros – Funveadeiros,
que tem por finalidade:
I – promover o desenvolvimento da região da Chapada dos Veadeiro nos municípios de Alto Paraíso de
Goiás , Cavalcante e Terezina de Goiás, no Estado de Goiás;
II – preservar a cultura local;
III – fomentar a qualificação dos trabalhadores locais;
IV – estimular produtos feitos pelas comunidades locais;
V – criar condições para a instituição de cooperativas locais; e
VI – viabilizar a cooperação entre os moradores e entidades públicas e privadas de turismo.
Art. 3º O Funveadeiros contará com receitas oriundas das seguintes fontes:
I – operações de crédito internas e externas, firmadas com entidades privadas, públicas, nacionais e in‑
ternacionais;
II – convênios firmados entre Estados da Federação;
III – dotações orçamentárias da União; e
IV – outras fontes previstas em lei.
Art. 4º O Funveadeiros destinará seus recursos a:
I – incentivar a cooperação técnica e financeira nacional e internacional com os organismos privados e
públicos de fomento ao turismo e de preservação da cultura da região da Chapada dos Veadeiros;
II – fomentar a comercialização dos produtos locais;
III – promover capacitação dos cooperados que desenvolvam produtos e atividades turísticas na região
da Chapada dos Veadeiros;
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IV – realizar pesquisas locais para o desenvolvimento do turismo e de produtos da região da Chapada
dos Veadeiros;
V – fortalecer a cultura da região por meio do turismo; e
VI – apoiar o desenvolvimento da cultura da região da Chapada dos Veadeiros e a disseminação de ati‑
vidades que promovam e protejam essa cultura.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A região da Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás, onde está situado o Parque Nacional da Chapa‑
da dos Veadeiros e a APA Estadual do Pouso Alto, é uma região com grande beleza cênica, dotada de grande
diversidade de flora e fauna, e com significativo potencial turístico.
A Chapada dos Veadeiros abrange os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Teresina de Goi‑
ás, em uma área de 21.337,541 km². Vivem na região cerca de 60 mil pessoas.
A Chapada dos Veadeiros é uma região de relevo acidentado, com altitudes que variam de 1200 a 1600
metros. A vegetação predominante é o cerrado de altitude – mais antigo que a Floresta Amazônica e a Mata
Atlântica – com matas ciliares, veredas com buritis e campos floridos de sempre-vivas, canelas de ema, ca‑
liandras, mimosas e outros que, principalmente a partir de janeiro, florescem atingindo seu apogeu em maio.
A Chapada dos Veadeiros é um importante divisor e berço de águas. É drenada por afluentes dos Rios
Maranhão e Paranã, formadores do Rio Tocantins que, por sua vez, busca ao norte, a Bacia do Rio Amazonas.
Embora a agropecuária seja ainda a principal atividade econômica na região, o turismo vem experimen‑
tando um desenvolvimento significativo nas últimas décadas e é a atividade com maior potencial de cresci‑
mento e geração de emprego e renda e a que melhor se coaduna com as características do ambiente da Cha‑
pada dos Veadeiros.
Nesse processo, é necessário assegurar as condições para que o desenvolvimento do turismo beneficie,
de fato, as populações locais. Para isso é necessário valorizar sua cultura, fortalecer a capacidade das comuni‑
dades locais para produzirem artigos e produtos que atendam às demandas do mercado turístico, e capacita‑
-las para prestarem os serviços que caracterizam a atividade.
Com esses objetivos em mente estamos propondo a criação do Fundo Nacional de Apoio à Região da
Chapada dos Veadeiros – Funveadeiros.
Esperamos contar com o apoio dos nossos ilustres Pares nessa Casa para a aprovação desta relevante
proposta e sua rápida transformação em lei.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Pedro Chaves
PROJETO DE LEI Nº 3.176, DE 2015
(Do Sr. Ademir Camilo)
Altera a redação do artigo 53 da Lei 3.857 de 22 de dezembro de 1960.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E: CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 53 da Lei 3.857 de 22 de dezembro de 1960 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 53. Os contratos celebrados com músicos internacionais e nacionais serão registrados no órgão
competente do Ministério do Trabalho, instruído do pagamento de contribuição no interesse das
categorias profissionais, a que se refere o artigo 149 da Constituição Federal no importe de 5% so‑
bre o valor do contrato e recolhimento da mesma, em nome da Ordem dos Músicos do Brasil e do
Sindicato local, em partes iguais.
Parágrafo único: No caso de contratos colocados com base, total ou parcialmente, em porcenta‑
gem da bilheteria, o recolhimento previsto será feito imediatamente após o término de cada evento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A disposição anterior que se referia a taxa teve sua alteração conceitual com o advento do Código Tri‑
butário Nacional (Lei 5172/66) que estabeleceu novo e definitivo perfil às taxas (arts. 77 a 80), recepcionado
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como Lei Complementar pela Constituição de 1967, pela E.C. nº 1/69 e pelo texto maior de 1988 (art. 145 inc.
II). Por outro lado, reza o art. 149 “caput” que:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”,
Dessa forma, instituindo natureza tributária às contribuições especiais no interesse das categorias.
Decidiu ainda o STF que as contribuições especiais – no caso, contribuições sobre o lucro das empresas
– não precisariam ser veiculadas por lei complementar (RE 146733-9 de relatoria do Ministro José Carlos Mo‑
reira Alves, Caderno de Pesquisas Tributárias vol. 17 Contribuições Sociais, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, p.
515/548), razão pela qual a lei 7689/88, que a instituiu, foi considerada constitucional.
Nesse sentido, esta contribuição no interesse de categoria profissional objetiva, não só para incentivar a evolu‑
ção da música no Brasil, como também promover estes profissionais da arte brasileira, visto que os maiores recursos
oficiais e privados destinados aos músicos estrangeiros e nacionais, principalmente das nações mais desenvolvidas,
não só lhes dá excelente qualidade, como uma visibilidade internacional mais expressiva do que atualmente os mú‑
sicos brasileiros possuem, provocando, mesmo em território nacional, uma desigual competitividade.
O princípio da igualdade, na sua concepção filosófica, é tratar desigualmente os desiguais, razão pela
qual a lei brasileira, por exemplo do Prouni, reservou para pessoas carentes 30% de vagas em Universidades,
tratando-as de maneira mais benéfica que as não carentes, numa aplicação do princípio da igualdade consa‑
grado na Lei Suprema no artigo 5º “caput” e inciso I.
Para tanto, peço o apoio dos ilustres pares no sentido de aprovar este Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Ademir Camilo, PROS/MG
PROJETO DE LEI Nº 3.178, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 para
determinar que reajustes de água e luz nunca possam ser maiores que o índice do INPC/IBGE,
proibindo, assim, aumentos abusivos.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E: CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Seja alterado o inciso V do art. 2º, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; para apresentar a re‑
dação que segue:
“Art. 2º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN deverão garantir o atendimento à totalidade
de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o
qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá sobre:
....................................................................................................................................................................................................
V – condições e limites para repasse do custo de aquisição de energia elétrica para os consumidores
finais, cujos reajustes de tarifa não poderão ser superiores ao INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços
ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurado no período”. (NR)
Art. 2º. Seja alterada a alínea a do inciso IV do parágrafo 2º do art. 11, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, para apresentar a redação que segue:
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços
públicos de saneamento básico:
....................................................................................................................................................................................................
IV – ............................................................................................................................................................................................
§ 2º ............................................................................................................................................................................................
IV – ............................................................................................................................................................................................
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a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, cujos reajustes de tarifa não poderão ser
superiores ao INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geo‑
grafia e Estatística, apurado no período”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O objetivo do presente projeto de lei é evitar aumentos abusivos das tarifas de água e energia elétrica.
Tais aumentos têm sido realizados de forma abusiva, penalizando principalmente as camadas mais pobres da
população.
Está prevista para ser aplicada, no mês de outubro próximo, a terceira alta na conta de água e esgoto no
Paraná neste ano. Com esta correção, os valores cobrados pela estatal que presta o serviço, a SANEPAR – Com‑
panhia de Saneamento do Paraná, terão uma correção acumulada de aproximadamente 22% no ano, mais do
que o dobro da inflação medida pelo IPCA, de 8,47% nos 12 meses até maio1.
No estado de São Paulo, a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, já au‑
mentou as tarifas de água e esgoto em 21,73% de novembro de 2014 até agora, ou seja, em menos de um ano2.
Estes dois estados apenas exemplificam o que ocorre no país todo, onde os reajustes das tarifas de for‑
necimento de água têm superado, em alguns casos, em mais de 200% a inflação oficial.
Nos serviços de fornecimento de energia elétrica, a situação é ainda mais grave. O aumento das tarifas
no Brasil, foi de quase 60% nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo-15
(IPCA-15), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3.
Estes aumentos absurdos acabam por ter um efeito contrário na receita destas empresas. Ao invés de
aumentar o faturamento, fazem-no diminuir. O calote nas contas de energia elétrica em maio deste ano au‑
mentou 13,94% em número de pessoas em comparação a igual período do ano passado, enquanto a inadim‑
plência média do consumidor avançou 6,7% no mesmo período e foi a maior marca desde dezembro de 2012,
segundo dados do SPC Brasil. A empresa, especializada em informações financeiras em todo país, constatou
que a região Centro-Oeste registrou a maior alta na inadimplência das contas de energia elétrica, com 34,4%4.
Esses aumentos abusivos, (principalmente de luz, que sempre influencia nos aumentos da conta de água)
são sempre justificados com o argumento de que os custos subiram muito, que o preço da energia estava de‑
fasado por conta das políticas governamentais, etc. Ocorre que a energia elétrica brasileira é uma das mais
caras do mundo. E já era assim, no tempo do “suposto” barateamento da energia, conforme pode ser verifica‑
do na cartilha elaborada pela Eletrobrás Roraima5. Nela é possível verificar que a energia brasileira é mais cara
do que a comercializada nos Estados Unidos, França, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda e muitos outros.
Frise-se, ainda, que o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado com
45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol6. Ou seja, temos uma
matriz energética que, não apenas é baseada em fontes renováveis, como também tem um dos menores cus‑
tos para ser gerada, comparando-se com as demais alternativas. Portanto, a alegação de que os aumentos são
necessários para se equilibrar os contratos com as concessionárias, não sobrevive a uma análise mais apurada.
Por fim, observamos que os aumentos abusivos das tarifas de água, esgoto e energia não beneficiam
ninguém. Nem a população, que sofre com os aumentos destes custos, tampouco as empresas, que veem os
altos índices de inadimplência consumir os reajustes.
Portanto, tendo em vista o dever de todos, em especial dos membros desta Nobre Casa, de zelar pelo
bem-estar social e pelo desenvolvimento de nosso país, vimos apresentar a presente preposição.
Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para aprovação da medida,
que busca evitar que a população brasileira seja submetida a aumentos abusivos nas tarifas de água e ener‑
gia elétrica, definidos ao bel prazer das concessionárias, com a anuência das agências que deveriam regular
os setores.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Deputado Marcelo Belinati, PP/PR
1 http://www.gazetadopovo.com.br/economia/sanepar-anuncia-reajuste-de-8-em-tarifas-de-agua-e-esgoto-5mq4pqagb05w2yxiffmud4x7h
2 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/tarifa-de-agua-fica-1524-mais-cara-partir-de-quinta-feira-em-sao-paulo.html
3 http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/06/com-aumento-nas-tarifas-calote-na-conta-de-luz-dispara.html
4 http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/06/com-aumento-nas-tarifas-calote-na-conta-de-luz-dispara.html
5 http://www.eletrobrasroraima.com/wp-content/uploads/2011/02/Cartilha-Compara%C3%A7%C3%A3o-Internacional-de-Tarifas-Abradee-2013.pdf
6 http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/matriz-energetica
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PROJETO DE LEI Nº 3.179, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Altera a legislação tributária federal, modificando o art. 8 ° da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para conceder ao contribuinte o direito ao abatimento integral dos gastos com
educação e compra de medicamentos no seu imposto de renda.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E; CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Sejam alteradas as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II, do artigo 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, com as seguintes redações:
“Art. 8° ......................................................................................................................................................................................
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames labora‑
toriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, qualquer espécie de medicamentos prescritos
por médicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré‑
-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos
de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); compra de livros, mate‑
riais e uniformes escolares, e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecno‑
lógico”, sem qualquer limite anual individual.
c) Os gastos por dependente podem ser deduzidos sem qualquer limite” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O objetivo do presente projeto de lei é possibilitar que o cidadão brasileiro faça abatimento na decla‑
ração do imposto de renda (IR), de todo e qualquer gasto com medicamentos e educação, seu e de seus de‑
pendentes. Tal providência busca assegurar direitos constitucionais de acesso à saúde e à educação, conforme
abaixo exposto.
A importância vital dos medicamentos
Impossível imaginar a medicina sem a existência de medicamentos. De que adiantaria o valoroso pro‑
fissional investigar as causas da enfermidade de seu paciente, após muito estudo identificá-las, se ao fim e ao
cabo pudesse apenas recomendar a este que apenas repousasse e rezasse ao Bom Deus por sua recuperação?
Pela breve explanação acima, resta evidente que os fármacos são parte fundamental de um tratamen‑
to médico. Não há que falar em assistência médica, sem incluir os medicamentos necessários para o perfeito
reestabelecimento do doente. Assim, como explicar que nosso sistema tributário permita a dedução do gasto
realizado com tratamentos médicos, exames, terapias e outros e não contemple o que foi despendido com
medicamentos?
Um documento elaborado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) Con‑
selho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC), traz a seguinte introdução, muito pertinente a este projeto:
“No Brasil, não são todos os cidadãos que, diante de um problema de saúde, conseguem obter os me‑
dicamentos necessários ao seu tratamento. Muitas pessoas, com a receita nas mãos, voltam para casa sem o
remédio. Mais tarde, com o estado de saúde agravado, recorrem a prontos-socorros e hospitais, o que pode
trazer riscos para a saúde e gerar gastos ainda maiores. Mesmo aqueles que conseguem comprar os medica‑
mentos sacrificam quantia importante da renda da família.
Além de pagar impostos que financiam o sistema de saúde, o brasileiro gasta muito dinheiro do próprio
bolso com saúde. O que muita gente não sabe é que todos deveriam ter acesso aos medicamentos por meio
do Sistema Único de Saúde (SUS). É um direito previsto na Constituição e em outras leis. Por isso, não deveria
depender do poder aquisitivo ou da “boa vontade” dos governos.”
Como bem destacado no texto, somente para destacar o caráter de gastos governamentais, a compra
de remédios, muitas vezes significa gastos menores ao governo, pois o tratamento correto das enfermidades
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evitará o agravamento destas com a consequente necessidade de atendimento nos hospitais e a perda da pro‑
dutividade do trabalhador, momentânea ou permanente. No caso dos idosos pode significar, além da morte,
a necessidade de cuidados especializados pelo resto da vida destes e do cuidado de um parente que terá de
deixar suas atividades produtivas.
Problema é maior entre os idosos
Os aposentados brasileiros, cada vez mais, veem seus benefícios serem engolidos com as despesas mé‑
dicas. De acordo com a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC, os gastos com remédios
e convênios levam 70% da aposentadoria, de pelo menos, metade dos aposentados.
Os gastos com medicamentos, utilizados pela população idosa, vem aumentando rapidamente devido
ao seu perfil epidemiológico, caracterizado pelas doenças crônico-degenerativas. No Brasil, há poucas infor‑
mações disponíveis na literatura sobre os gastos com medicamentos utilizados por idosos.
Num estudo realizado pela Dra. Marina Guimarães Lima, na UFMG, foram observados um gasto privado
médio de R$ 122,97 (US$ 38,91) e um gasto público médio de R$ 13,97 (US$ 4,42) com os medicamentos uti‑
lizados pelos idosos.
Do direito
Segundo nossa Constituição Federal, o direito à saúde é um direito fundamental da Sociedade, conforme
preceituado no art. 6º. Desta forma, caberia ao Estado fornecer todos os meios necessários para manutenção
da saúde da população, medicamentos inclusive. Ora, se é dever do Estado fornecer gratuitamente os medi‑
camentos de que a população necessita e ele não o faz, nada mais justo que ao menos permita que os gastos
com esses medicamentos sejam abatidos do imposto de renda.
A Constituição é clara quando afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me‑
diante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além da Constituição, a Lei do SUS estabelece que a atenção à saúde deve ser integral, ou seja, deve
abranger tudo aquilo que for necessário para prevenir e curar as doenças, inclusive os medicamentos. Assegura
também que todo cidadão tem direito de obter, gratuitamente, os medicamentos que necessita. Até porque
os cidadãos já pagaram antes por eles, por meio dos impostos. Portanto, as unidades da rede pública de saúde
devem, obrigatoriamente, fornecer aos pacientes os medicamentos receitados.
Assim, tendo em vista que o Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamentos à população
e que o acesso aos medicamentos necessários acaba representando economia de recursos do governo com
internações e aumento de produtividade do trabalhador que perde menos dias de trabalho, conceder a pos‑
sibilidade de abatimento total dos gastos com medicamentos no Imposto de Renda, não vai representar uma
perda de receita ao Governo, mas sim um ganho em curto prazo.
A importância da educação
A educação tem poder transformador. Ela vem antes do progresso e é fundamental para que ele aconte‑
ça. A trajetória de países como Coreia do Sul, China e Espanha demonstra claramente o alegado. Infelizmente,
nosso país começou muito tarde a se preocupar com o tema. Assim, na era da tecnologia e do conhecimento
estamos correndo atrás do prejuízo. O desafio é colossal, há muito a fazer e é preciso fazer já.
Se considerarmos países tão diferentes como Finlândia, Coreia e Espanha, veremos que têm alguma coisa
em comum. Obviamente, não são os costumes, língua ou localização. O que os aproxima hoje é a prioridade
absoluta que dão à educação. Estes países são bons exemplos de uma transformação radical no cenário eco‑
nômico mundial ao longo das últimas décadas: a revolução provocada pela educação.
Os países citados puseram em prática uma nova cartilha de políticas educacionais contínuas (o que per‑
mite que os governos mudem, mas não o compromisso de mantê-las) e focadas, passaram a selecionar com
mais rigor os professores, reformaram as leis educacionais e ampliaram o tempo de permanência na sala de
aula. Como resultado, os países três colhem intenso desenvolvimento social.
O caso da China também é emblemático. “A China imperial do século 14 atingiu níveis econômicos que
o império britânico só alcançaria três séculos depois”, lembra o economista Samuel Pessoa, da Fundação Ge‑
túlio Vargas. Uma característica marcante da sociedade chinesa dessa época foi a meritocracia. Na elite dos
mandarins – os altos funcionários públicos -, a aquisição do conhecimento era condição básica para ascender.
Hoje, projeções mostram que a China quintuplicará o número anual de graduados do ensino superior até 2015,
passando de 1 milhão para 5 milhões de pessoas – o dobro dos Estados Unidos.
O Brasil tem muito que melhorar
O relatório Panorama da Educação de 2014 da OCDE (o clube dos países ricos), apresentado ano passa‑
do em Paris, mostra que o investimento do Brasil no setor continua muito aquém do desejado. E bem distante
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da média das nações mais desenvolvidas. Segundo os dados coletados pela organização, o país é o penúltimo
entre 35 pesquisados no que toca a investimento por aluno nos ensinos fundamental, médio e superior.
A educação faz muita diferença, porque é uma dimensão da vida em sociedade que afeta todas as de‑
mais. Qualidade da representação política, distribuição de renda, desenvolvimento econômico, justiça social,
entre outros, todos são afetados pela educação. Talvez o impacto mais visível seja sobre a renda. Segundo um
estudo realizado em 2007 pelo economista Marcelo Néri, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o sa‑
lário médio de um médico pós-graduado chega a ser 22 vezes maior que o de um analfabeto.
Melhorar o nível de educação de um país incide até mesmo sobre o planejamento familiar. Aos 50 anos,
uma mulher que completou ao menos o ensino básico tem, em média, um filho a menos do que o conjunto
das mulheres dessa faixa etária. Esse filho será criado com melhores condições e terá grandes chances de con‑
tribuir ativamente para o desenvolvimento do país.
A competição econômica, a globalização e o surgimento de uma civilização baseada no conhecimento
fazem com que o papel fundamental da educação saia do plano da retórica, circule nos gabinetes de governo,
invada as rodas de empresários e passe a integrar a agenda de todo cidadão.
Por fim, o direito à educação é um preceito de nossa Carta Magna, descrito no mesmo artigo 6º supra‑
mencionado. Sendo um direito inerente ao povo brasileiro, não se concebe que seu exercício seja taxado pelo
Estado. Seria a mesma coisa que cobrar impostos para poder permanecer vivo ou para ser livre. Ora se o go‑
verno tem a obrigação de proporcionar educação de qualidade para todos, não se afigura razoável que se res‑
trinja a restituição dos gastos do cidadão que investiu em sua qualificação. Não se pode perder de vista que o
cidadão melhor educado, vai contribuir mais para o progresso de seu país.
E por todo o exposto, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para aprovação da medida,
que busca dar mais efetividade aos direitos constitucionais à saúde e educação, permitindo reduzir os gastos
tributários do cidadão que cuida de sua saúde e investe em sua educação e no futuro do Brasil .
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Marcelo Belinati, Deputado (PP/PR)
PROJETO DE LEI Nº 3.181, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Institui o código de ética da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do Art. 21, XIV da Constituição Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONS‑
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Disposições gerais
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. 1° Esta Lei institui o Código de Ética da Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros Mi‑
litar do Distrito Federal.
Art. 2º O Código de Ética da Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal tem por finalidade instituir o regime disciplinar, tipificar e mensurar as transgressões disciplinares, esta‑
belecer normas relativas à amplitude e à aplicação das sanções disciplinares, à classificação do comportamento
do Policial e Bombeiro Militar e à interposição de recursos contra a aplicação da pena.
Parágrafo Único: São também tratadas neste código de ética, recompensas atribuídas aos Policiais e
Bombeiros Militares.
 Fontes:
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/educacao/conteudo_307179.shtml
http://www.dgabc.com.br/Noticia/527745/reajuste-de-remedios-reduz-poder-de-compra-de-idosos
http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf/114_cartilha_direito_medicamentos.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/LFSA-7TBNPZ/tesemarinaguimaraeslima01.12.2008.pdf?sequence=1
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-o-penultimo-em-ranking-internacional-de-investimento-por-aluno‑
-13873118#ixzz3dRKtTgh6
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Art. 3° A camaradagem e o companheirismo tomam-se indispensáveis à formação e ao convívio do Po‑
licial e Bombeiro Militar, devendo existir as melhores relações sociais entre os militares.
§ 1° Incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade entre seus subordinados.
§ 2° As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração, obrigatórias entre os Policiais e Bom‑
beiros Militares devem ser dispensadas, em reciprocidade, aos militares das Forças Armadas e aos cidadãos
em geraI.
Art. 4° A civilidade é parte da educação militar e como tal, de interesse vital para a disciplina cons‑
ciente.
§ 1° Todo Policial e Bombeiro Militar são obrigados a todas as provas de civilidade e respeito para com,
seus superiores, iguais ou subordinados, em conformidade com as normas legais e regulamentares.
§ 2° O superior hierárquico deve tratar os subordinados com educação e justiça, interessando-se pelos
seus problemas, e o subordinado deve tratar com respeito e deferência os seus superiores hierárquicos.
Art. 5° Para efeito deste código de ética, Organização Militar Estadual (OME) é a denominação genérica
dada a fração de tropa, repartição, estabelecimento ou a qualquer outra unidade administrativa ou opera‑
cional da Policia ou Bombeiro Militar, também denominadas neste código de ética, Unidades Policiais ou de
Bombeiros Militares.
§ 1° Para efeito deste código de ética, o termo Comandante, consiste na denominação genérica dada ao
Policial ou Bombeiro Militar estadual investido de cargo de comando, direção ou chefia de OME.
CAPITULO II
Dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina
Art. 6° A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da Polícia e do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.
Art. 7° A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da Organização Mi‑
litar Estadual, Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em postos ou graduações, conforme
preceitua o estatuto militar estadual.
Parágrafo Único: o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
Art. 8° A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, do código de ética,
das demais normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de
cada um dos componentes do organismo militar.
§ 1° São manifestações essenciais de disciplina:
I – a correção de atitudes;
II – a rigorosa observância das prescrições legais e regulamentares;
III – a dedicação integral ao serviço, durante seus períodos ordinários ou extraordinários;
IV – a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da Instituição;
V – a obediência pronta às ordens legais;
VI – a consciência das responsabilidades;
VII – o zelo para preservação dos padrões de qualidade profissional, objetivando melhoria e credibilida‑
de da opinião pública;
VII – as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres morais e éticos.
§ 2 A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente por todos os militares.
Art. 9° As ordens não manifestamente ilegais devem ser prontamente cumpridas.
§ 1° Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advirem.
§ 2° Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total
entendimento e compreensão.
§ 3° Quando a execução de ordem puder importar em responsabilidade criminal ou disciplinar para o
executante, poderá o mesmo exigir sua confirmação por escrito, cabendo a autoridade que a emitiu atender
a solicitação, em situações de urgência a ordem por escrito poderá ser entregue após o seu cumprimento.
§ 4° Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida, a responsabilidade pelos
excessos e abusos que tenha cometido.
CAPÍTULO III
Da Ética Militar
Art. 10. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõe conduta moral e profis‑
sional irrepreensível a todo o integrante da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, o qual deve observar os
seguintes princípios de ética militar, enquanto no exercício da atividade profissional ou em razão dela:

328

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;
II – exercer, com rigoroso cumprimento dos princípios da Administração Pública, as atribuições que lhe
couberem em decorrência do cargo;
III – respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, instruções e ordens das autoridades competentes;
V – ser justo e imparcial na apreciação dos atos praticados por subordinados, bem como na sua avaliação;
VI – zelar pelo preparo profissional de si próprio e incentivar seus subordinados a mesma prática, em prol
do cumprimento da missão comum;
VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação;
VIII – ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem escrita ou falada;
IX – abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos da Polícia ou Bombeiro Militar,
quando a matéria exigir sigilosa de qualquer natureza;
X – cumprir seus deveres de cidadão;
XI – respeitar as autoridades civis;
XII – observar as normas de boa educação;
XIII – garantir a assistência moral e material do lar ou para isso contribuir;
XIV – preservar e praticar quando já na inatividade, os princípios da disciplina e do respeito militar;
XV – abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidade pessoal de qualquer natureza
ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVI – abster-se do uso das designações hierárquicas:
Em atividades liberais, comerciais ou industriais;
Para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos sigilosos políticos ou militares;
No exercício de cargo de natureza civil, inclusive na Administração Pública;
Em atividades religiosas;
Em circunstâncias prejudiciais à imagem da Instituição;
XVII – zelar pelo bom nome da Polícia e Bombeiro Militar e de cada um de seus integrantes;
XVIII – ter compromisso com os resultados de sua missão de policial e bombeiro militar.
CAPÍTULO IV
Da esfera de ação e competência para a aplicação
Art. 11. Estão sujeitos a este código de ética os Policiais e Bombeiros Militares enquanto em atividade.
§ 1° O Policial e bombeiro Militar passa a estar subordinado ao regime disciplinar deste código de ética
a partir da data que, oficialmente, se der sua inclusão na Policia ou Bombeiro Militar.
§ 2° Ficam sujeitos ao regime disciplinar deste código de ética, os Policiais e Bombeiros Militares agre‑
gados, nas condições estabelecidas pelo Estatuto, assim como de natureza ou de interesse militar, na forma da
legislação específica ou peculiar.
§ 3° O disposto neste código de ética aplica-se, no que couber, aos Capelães Militares.
§ 4° Os alunos Policiais e Bombeiros Militares em atividade pedagógica de formação, adaptação, aper‑
feiçoamento e especialização ficam sujeitos às normas específicas previstas neste código de ética.
§ 5° Não estão sujeitos a este Código de ética os Policiais e Bombeiros Militares investidos de cargo ele‑
tivo público, por ato praticado em seu exercício e respaldado pela imunidade parlamentar.
Art. 12. A competência para aplicar as punições disciplinares é conferida ao cargo e não grau hierárquico,
sendo competente para aplicá-las:
I – O Governador do Estado, a todos que estiverem sujeitos a este código de ética .
II – O Comandante Geral e o Chefe da Casa Militar, aos que estiverem sob seu comando ou chefia.
III – o Subcomandante GeraI e Chefe do Estado Maior Geral. Comandante do Comando de Policiamento,
Diretores e Corregedor Geral, aos que estiverem sob suas chefias, direção ou comando.
IV – O Subchefe do Estado Maior Geral, Chefe de Seção do Estado Maior Geral, Ajudante Geral, Coman‑
dante de Unidade Policial ou de Bombeiro Militar, aos que estiverem sob suas chefias ou comando.
V – O Subcomandante de Unidades, chefe de Seções de Diretoria e Assessorias, aos que servirem sob
suas ordens.
VI – O Chefe de Seção, Comandante de companhia e de Pelotão, aos que servem sob suas ordens.
Delegação
§ 2° Obedecidas as normas regulamentares de circunscrição, hierarquia e comando, as atribuições para
apuração das transgressões disciplinares serão delegadas a Policiais e Bombeiros Militares da ativa, excepcio‑
nalmente da reserva remunerada, mais antigos que o acusado, para fins especificados e por tempo limitado.
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§ 3° Será sempre assegurada a competência da autoridade de menor nível hierárquico que tiver ascen‑
dência sobre o (s) envolvido (s) para a apuração de infração disciplinar, a fim de evitar a supressão de instância
administrativa, sendo vedado meios de limitação do acesso à justiça.
Art. 13. Todo Policial ou Bombeiro Militar que presenciar ou tiver conhecimento de um fato que, em tese,
seja contrário à disciplina, deverá desde que seja autoridade competente para tomar as providências imedia‑
tas, comunicar ao seu Comandante imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deverá confirmar
a comunicação, por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
§ 1° A comunicação deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de identificar as pes‑
soas ou coisas envolvidas, o local, à data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que as envolve‑
ram, sem explicitar comentários ou opiniões pessoais.
§ 2° Quando para preservação da disciplina e do decoro institucional e da ordem pública, a ocorrência
exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade
militar de maior antiguidade, que presenciar ou tiver conhecimento do fato, deverá tomar imediatas e enérgi‑
cas providências, podendo conduzir provisoriamente o infrator à unidade Policial ou do Corpo de Bombeiros
Militar mais próxima, observada a instituição a qual pertence o militar, comunicando de imediato o fato do
comandante daquela Unidade, que tomará as providências, junto ao comandante do transgressor.
§ 3° Nos casos de participação de ocorrência com Policial ou Bombeiro Militar de Unidade diversa da‑
quela a que pertence o signatário da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser notificado, pela autoridade
que solucionou a parte, da solução dada, no prazo máximo de seis dias úteis.
§ 4° A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução no prazo máximo de 5 (cin‑
co) dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regula‑
mentares. Na impossibilidade de solucioná-la nesse prazo, o motivo deverá ser publicado em boletim e, neste
caso, o prazo não poderá exceder de trinta dias úteis. Quando a autoridade solucionar a parte, determinando
a instauração de Inquérito Policial Militar ou sindicância, a apuração dos fatos poderá ocorrer em prazo supe‑
rior ao citado, conforme regulamentação específica.
§ 5° A autoridade que receber a parte, caso não seja de sua competência solucioná-la, deve encaminhá‑
-la a seu superior imediato.
Art. 14. No caso de ocorrência disciplinar, envolvendo Policiais ou Bombeiros Militares de mais de uma
Unidade, caberá ao Comandante imediatamente superior, da linha de comando, apurar os fatos, ou determi‑
nar que seja apurado.
§ 1° Todos os Policiais e Bombeiros Militares envolvidos na transgressão disciplinar devem ser julgados
por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos.
§ 2° Nos casos de ocorrência disciplinar envolvendo militares estaduais de outras Corporações, o fato
será comunicado ao Comandante daquela corporação.
§ 3° Nas hipóteses do parágrafo anterior, em se tratando de militar estadual que, estiver a serviço na Cor‑
poração, este sujeitar-se-á à ação disciplinar, também da Organização que estiver frequentando.
§ 4 Nos casos de ocorrência disciplinar envolvendo militares das Forças Armadas e Policiais ou Bombeiros
Militares, a autoridade militar deverá tomar as medidas disciplinares referentes aos seus subordinados, infor‑
mando ao escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi por ela apurado, dando ciência
do fato, também ao Comandante Militar interessado.
TÍTULO II
Transgressões disciplinares
CAPÍTULO I
Da conceituação e da especificação
Art. 15. Transgressão disciplinar, para os fins deste, é toda ação ou omissão, praticada por Policial ou
Bombeiro Militar, que viole os preceitos da de ética e os valores militares ou que contrarie os deveres e obriga‑
ções a que está submetido, na sua manifestação elementar e simples que não possa ser tipificada como crime
ou contravenção, ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos ou normas das respectivas
corporações:
§ 1° As instâncias criminais e administrativas são independentes e podem ser concomitantes. A instau‑
ração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição imediata, na esfera administrativa, de penalidade
cabível pela transgressão disciplinar, desde que a transgressão não seja conexa ou meio para a prática de crime.
§ 2° No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, ou conexo,
quando a transgressão for meio para a prática do crime, aplicar-se-á somente a pena relativa ao crime.
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§ 3 Na situação do parágrafo anterior, a autoridade militar deverá proceder em todo o rito administra‑
tivo. para análise da transgressão disciplinar, sobrestando a aplicação da punição, que ficara condicionada ao
resultado da ação penal.
§ 4 Quando o mesmo ato gerar apuração administrativa e criminal, e neste o acusado for absolvido por
inexistência do fato ou negativa de autoria, não se imporá igualmente sanção administrativa.
Art. 16. São transgressões disciplinares:
I – Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar especificadas no Anexo I ao presente Códi‑
go de ética;
II – Todas as ações ou omissões, não especificadas na relação de transgressões do anexo acima citado,
nem qualificadas como crime nas leis penais brasileiras, que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o
decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no Estatuto dos Militares, leis e regulamentos bem como
aquelas praticadas contra normas e ordens de serviço emanadas de autoridade competente.
Parágrafo único. As transgressões relacionadas no Anexo I deste código de ética destinam-se, por serem
genéricas, a permitir o enquadramento sistemático das ações ou omissões contrárias à disciplina. A forma como
se deu a violação dos preceitos militares deve, por isso, ser descrita pela autoridade que pune o transgressor,
no boletim em que a punição é publicada.
CAPITULO II
Do Julgamento
Art. 17. O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere:
I – a pessoa do transgressor;
II – as causas que a determinaram;
III – a natureza dos fatos ou atos que a envolveram;
IV – as consequências, que dela possam advir.
Art. 18. No julgamento da transgressão podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circuns‑
tancias que a atenuem ou a agravem, oferecido aos acusados o exercício do contraditório e a ampla defesa.
Art. 19. Não há transgressão disciplinar quando o Policial ou Bombeiro Militar praticar o fato e for reco‑
nhecida qualquer uma das seguintes causa de justificação:
I – ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem
pública;
II – ter sido cometida a transgressão em estado de necessidade ou no exercício regular de direito;
III – ter sido cometida a transgressão em legitima defesa própria ou de outrem;
IV – ter sido cometida a transgressão em estrito cumprimento do dever legal;
V – ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem não mani‑
festamente ilegal, de superior hierárquico;
VI – ter sido cometida a transgressão a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu
dever, no caso de perigo necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem ou da disciplina;
VII – Ter sido cometida a transgressão em decorrência de caso fortuito ou ter havido motivo de força
maior, plenamente comprovado e justificado ou em caso de embriaguez forçada;
VIII – Nos casos de ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos
normais de patriotismo, humanidade e probidade;
IX – Ter sido cometida a transgressão em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando de
emissão de ordem, ou da falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstancias se‑
rem plenamente comprovadas e justificadas.
Parágrafo Único. Quando ocorrer causa de justificação, esta circunstância deverá ser publicada em subs‑
tituição à pena que deveria ser aplicada.
Art. 20. São circunstâncias atenuantes:
I – bom comportamento;
II – relevância de serviços prestados;
III – ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, não se configurando estado de necessidade;
IV – ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, não se configu‑
rando causa de justificação;
V – falta de prática do serviço;
VI – a constatação de bons antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor;
VII – ter o transgressor confessado espontaneamente a transgressão;
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IX – ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão, antes da punição, repa‑
rando o dano;
§ 1° Ocorrendo somente circunstâncias atenuantes, não se aplicará a pena máxima prevista.
Art. 21. São circunstâncias agravantes:
I – a constatação de maus antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor;
II – a reincidência específica da transgressão;
III – mau comportamento;
IV – a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
V – o conluio de duas ou mais pessoas;
VI – ser praticada a transgressão:
durante a execução do serviço ou em razão dele;
na presença de subordinado;
com premeditação;
em presença de tropa;
em presença de público.
VII – ser a transgressão ofensiva ao decoro e a dignidade da classe Militar Estadual.
§ 1° Ocorrendo somente circunstâncias agravantes, a pena não poderá ser aplicada em seu mínimo.
CAPÍTULO III
Da classificação
Art. 22. A transgressão da disciplina deve ser classificada, desde que não haja causa de justificação, em:
leve, média e grave.
Parágrafo Único. A classificação da transgressão é de competência de quem couber aplicar a punição,
respeitadas as condições estabelecidas no Art. 214.
Art. 23. Será sempre classificada como “grave” a transgressão da disciplina que constituir ato que afete a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.
Art. 24. São consideradas gravíssimas, as transgressões disciplinares, que conexas com crimes, atentem
contra o prestigio da corporação e os princípios da cidadania, à dignidade das pessoas, ofensivo à dignidade
policial militar e de natureza desonrosa.
Art. 25. Suspensão – Consiste na interrupção temporária do exercício do cargo, encargo ou função. Será
em ficha disciplinar, influenciando diretamente no comportamento do Policial ou Bombeiro Militar.
§ 1° Não será remunerado o dia de suspensão.
Art. 26. A punição de multa consiste no pagamento à Caixa de Assistência do Policial e Bombeiro Militar
da quantia fixada na sentença administrativa disciplinar e calculada em dias-multa, devendo ser prevista uma
rubrica no orçamento de cada Corporação, para se evitar outra destinação da arrecadação de multa, a qual será
empregada em ações sociais em beneficio dos policiais e bombeiros militares e suas famílias.
§ 1° A punição de multa será aplicada, cumulativamente, nos casos de falta, bem como nas hipóteses
de atraso, ou saída antecipada, não justificada, igual ou superiores a 60 (sessenta) minutos, aumentando-se
conforme a quantidade de dias de ausência ou horas de atraso ou saída antecipada.
§ 2° Os dias de falta punidos com multa não eliminam a contagem de tempo para fins de ausência ou deserção.
§ 3° A multa poderá ser calculada em dias-multa ou em horas-multa.
§ 4° O valor do dia-multa corresponderá 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos ou remuneração integral
correspondente ao mês em que o militar estadual cometeu a transgressão disciplinar.
§ 5° O valor da hora-multa equivale a 1/24 ( um vinte e quatro avos) do dia-multa e será descontado
proporcionalmente o número de horas correspondente ao atraso, ausência ou saída antecipada, multiplicado
por este valor.
§ 6° No caso de falta ao serviço, o Policial ou Bombeiro Militar perderá a folga subsequente ao ato de serviço.
§ 7° Para efeito de falta, atraso, ausência ou saída antecipada, considera-se ato de serviço:
I – o expediente administrativo das Unidades;
II – as atividades de instrução e ensino;
III – as escalas de serviço propriamente dito;
IV – as escalas de representação e outras análogas.
§ 8° A título de multa perderá:
I – a remuneração dos dias em que faltar ao serviço sem motivo justificado;
II – a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, sem mo‑
tivo justificado, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos, salvo nas hipóteses de compensação de horário,
até o mês subsequente ao da ocorrência, cabendo à autoridade superior definir a data da compensação.
§ 9° A falta caracteriza-se pelo não comparecimento durante o período integral a ato de serviço.
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§ 10° O valor da multa será descontado em folha, à Caixa de Assistência ao Policial ou Bombeiro Militar,
após o transito em julgado da sentença administrativa disciplinar.
Art. 27. Licenciamento a bem a disciplina. consiste no afastamento ex-officio, por ordem das autoridades
elencadas nos incisos I, II e do artigo 11, deste código de ética , ao Policial ou Bombeiro Militar sem estabilidade
assegurada, depois de concluído o processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado o direito
ao contraditório e a ampla defesa.
Art. 28. Aplica-se o licenciamento a bem da disciplina:
I – A transgressão afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e, como
repressão imediata se tome absolutamente necessário à disciplina;
II – No comportamento “mau”, se verificar a impossibilidade de melhoria de comportamento, ante o des‑
caso do Policial ou Bombeiro Militar sem estabilidade, que não demonstre interesse em se corrigir para melho‑
rar o respectivo comportamento,
III – Houver transitado em julgado sentença criminal condenatória, com pena superior a dois anos, em
qualquer juízo, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.
Parágrafo Único. Quando o licenciamento a bem da disciplina for ocasionado pela prática de creme co‑
mum, o Policial ou Bombeiro Militar, caso encontre-se preso em estabelecimento militar, deverá ser entregue
ao órgão penitenciário competente.
Art. 29. Exclusão a bem da disciplina, consiste no afastamento, ex-officio, do Aspirante-a-oficial ou da
Praça, com estabilidade assegurada, por meio de processo administrativo disciplinar, mediante apuração feita
por Conselho de Disciplina, conforme a legislação vigente.
Art. 30. A aplicação da exclusão e do licenciamento a bem da disciplina, serão sempre precedidos do
devido processo legal, garantidos ao policial os direitos da ampla defesa e do contraditório, com apresenta‑
ção das razões escritas de defesa, ao final da instrução, feitas por advogado, ou pelo próprio servidor, ou por
oficial por este escolhido.
§ 1° É assegurada a participação da defesa na instrução, a qual poderá requerer a produção das provas que
se fizerem necessárias, cujo deferimento ficará a critério da autoridade processante, podendo arrolar testemunhas.
§ 2° O acusado deverá ser intimado por escrito com antecedência mínima de vinte e quatro horas de
todos os atos instrutórios, exceto para o seu interrogatório em que o prazo será de quarenta e oito horas para
notificação.
§ 3° É permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar a testemunha, bem como, ao final
do depoimento, formular perguntas por intermédio da autoridade processante.
§ 4° Serão baixadas pelo comandante da PMDF e CBMDF, os demais procedimentos referentes à instru‑
ção do processo administrativo, observado, no que couber, as normas da legislação processual penal.
§ 5° Em todos os procedimentos administrativos, em que a parte se declarar hipossuficiente, será licita
a realização de defesa técnica realizada por Oficial com formação jurídica.
CAPITULO IV
Da Aplicação
Art. 31. Aplicação da punição compreende uma nota de punição (Anexo II – Modelos) e a decorrente
publicação no boletim interno da Unidade Policial ou de Bombeiro Militar.
§ 1° Nota de punição – Contém uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que
configuram a transgressão relacionando-as às prescritas no Anexo I, e contendo o enquadramento que é a ca‑
racterização da transgressão, acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgres‑
sor, cumprimento da punição ou justificação.
§ 2° No enquadramento serão mencionados:
I – a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos, e a especificações dos números constantes
do Anexo I ou pelo inciso II do Art. 15;
II – no caso das transgressões a que se refere o inciso II do Art. 15, deste Código de ética, tanto quanto
possível, a referência aos artigos, parágrafos, letras e números das leis, regulamentos, normas ou ordens que
forem contrariados ou contra os quais tenha havido omissão;
III – os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou causas de justificação;
IV – a classificação da transgressão;
V – a punição imposta;
VI – o local de cumprimento da punição se for o caso;
VII – a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver com baixa médica, afastado do
serviço ou à disposição de outras autoridades;
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§ 3° Não devem constar da nota de punição comentários deprimentes ou ofensivos, permitindo-se, po‑
rém os ensinamentos decorrentes, desde que não contenham alusões pessoais.
§ 4° Publicação em Boletim Interno – é o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou a sua
justificação; as punições, exceto a advertência, serão publicadas em boletim e constarão das alterações do punido.
§ 5° A nota de punição será transcrita no Boletim Interno das autoridades subordinadas àquela que im‑
pôs a punição, até o daquela sob cuja jurisdição se achar o transgressor.
§ 6° O registro de punições para fins de referência, controle e classificação de comportamento é efetuado
em Ficha Individual de Punições contendo os elementos constantes do § 1° deste artigo.
§ 7° Quando a autoridade que aplicar a punição não dispuser de boletim, a publicação desta deverá ser
feita, mediante solicitação escrita, no da autoridade a que estiver subordinada.
Art. 32. A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o puni‑
do fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação
da disciplina, e que tem em vista o beneficio educativo do punido e da coletividade.
Art. 33. A publicação da punição imposta a oficial ou aspirante-a-oficial deve ser feita em boletim reservado.
Art. 34. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas;
I – a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão.
II – quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes a punição será aplicada, conforme pre‑
ponderem essas ou aquelas;
III – por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição.
IV – a punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber;
V – Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a
punição correspondente. Havendo conexão, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias
agravantes da transgressão principal.
Art. 35. Nenhum transgressor será interrogado em estado de embriaguez ou sob efeito de psicotrópicos.
Art. 36. A punição máxima que cada autoridade referida no Art. 11 pode aplicar, e aquela a que está su‑
jeita o transgressor acham-se especificadas no Anexo III.
§ 1° O Governador do Distrito Federal e o Comandante Geral, da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar,
tem competência para aplicar toda e qualquer punição a que estão sujeitos os militares.
§ 2° Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o
transgressor, tomarem conhecimento da transgressão, à de nível mais elevado competirá punir, salvo se en‑
tender que a punição esteja dentro dos limites de competência da de menor nível. Neste caso, a autoridade
de nível superior deverá comunicar esse entendimento à de menor nível, devendo esta participar àquela a
solução que tiver adotado.
§ 3° Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do
limite máximo que lhe é autorizado, cabe-lhe aplicar o seu limite e solicitar da autoridade competente o agra‑
vamento, com ação sobre transgressor, para a aplicação da punição devida.
§ 4° A autoridade superior àquela que aplicou a sanção disciplinar, ao verificar que a mesma foi aplicada
aquém ou além do limite legal, deverá determinar à autoridade competente que o corrija.
§ 5° Toda sanção disciplinar poderá ser reanalisada, na sua formalidade pela Corregedoria ou órgão res‑
pectivo da Polícia ou Bombeiro Militar.
§ 6° A autoridade superior àquela que aplicou a sanção disciplinar, ao concluir que a mesma deve ser
agravada ou atenuada, poderá avocar para si a solução e agravá-la ou atenuá-la, dentro dos limites legais.
CAPÍTULO V
De modificação na Aplicação das Punições
Art. 37. A punição aplicada pode ser anulada, relevada, atenuada ou agravada pela autoridade que a
aplicar, por outra, superior e competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomende tal procedi‑
mento ou quando deferido requerimento do punido, devidamente instruído, conforme disposição do Art. 53.
A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma. A anulação da punição consiste
em tornar sem efeito a aplicação da mesma.
§ 1° A anulação da punição deverá ocorrer quando for comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade
na sua aplicação.
§ 2° A anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos:
I – em qualquer tempo e em qualquer circunstancia, pelas autoridades especificadas no inciso I e II do Art.11;
II – De sessenta dias, para as demais autoridades com competência para efetuá-la.
§ 3° Ocorrendo à anulação, durante o cumprimento de punição será o punido posto em liberdade imediatamente.
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Art. 38. A anulação de punição deve eliminar toda e qualquer anotação ou registro nas alterações do
militar relativo à sua aplicação na forma estabelecida no Art.67.
Parágrafo Único. A atenuação e agravação de punição só poderão ser aplicadas dentro do prazo de qua‑
tro dias úteis, contados a partir da data em que a autoridade tomar conhecimento da punição aplicada.
CAPÍTULO VI
Do Cumprimento
Art. 39. O inicio do cumprimento de punição disciplinar deve ocorrer após a distribuição do Boletim In‑
terno da Unidade Policial ou de Bombeiro Militar a que pertence o transgressor e que publicar a aplicação da
punição e no momento em que este tome conhecimento.
§ 1° A contagem do tempo de cumprimento da punição tem inicio no momento em que o punido for
suspenso, tendo como término, o último dia da suspensão.
§ 2° Do Boletim Interno que publicar a punição deve contar a oportunidade em que cessará a punição.
Art. 40. A autoridade que punir seu subordinado a disposição ou a serviço de outra autoridade, deve a
ela requisitar a apresentação do punido para o cumprimento da punição.
Art. 41. O cumprimento da punição disciplinar pelo militar afastado totalmente do serviço, em caráter
temporário, deve ocorrer após sua apresentaçâo, pronto na Unidade Policial ou de Bombeiro militar.
§ 1° O cumprimento da punição será imediato nos casos de preservação da disciplina e do decoro da Instituição.
§ 2° A interrupção ou adiamento de Licença Especial (LE), Licença para Tratar de interesse Particular (LTIP),
para cumprimento de punição disciplinar é atribuição do Comandante Geral, cabendo a este fixar as datas de
seu inicio e término.
§ 3° A Licença Especial e a Licença para Tratar de interesse Particular serão interrompidas para cumpri‑
mento de punição disciplinar de fatos graves ou gravíssimos.
§ 4° Quando a punição disciplinar anteceder a entrada em gozo de Licença Especial ou Licença para Tra‑
tar de interesse Particular e o seu cumprimento estender-se além da data prevista para o inicio da licença, fica
esta adiada até que cesse o impedimento.
§ 5° o cumprimento de punição disciplinar imposta a militar em gozo de licença para Tratamento de
Saúde Própria (LTSP) ou licença para Tratamento de Saúde da Família (LTSPF), somente ocorrerá após a sua
apresentação por término de licença.
§ 6 Comprovada a necessidade ele licença para Tratamento de Saúde Própria, licença para Tratamento
de Saúde da Família, baixa a enfermaria ou hospital, ou afastamento inadiável da Unidade de Polícia ou Bom‑
beiro, do militar cumprindo punição disciplinar de suspensão ou restritiva da liberdade, será esta sustada pelo
Comandante Geral até que cesse a causa da interrupção.
Art. 42. A interrupção da contagem de tempo de punição, nos casos, de baixa a hospital ou enfermaria,
tem inicio no momento em que o punido for retirado do local do cumprimento da punição e término no re‑
torno a esse mesmo local.
Parágrafo Único. Os casos excepcionais de interrupção do cumprimento da punição devem ser publica‑
dos em Boletim Interno.
TÍTULO III
Comportamento Militar Estadual
CAPÍTULO I
Da Classificação, Reclassificação e Melhorias de Comportamento
Art. 43. O comportamento militar das praças espelha o seu procedimento civil e militar sob o ponto de
vista da disciplina.
§ 1° O comportamento militar das praças deve ser classificado em:
I – excepcional: Quando no período de 07 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição
disciplinar, a contar do seu ingresso na Corporação;
II – ótimo: Quando no período de 04 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até 1 (uma) presta‑
ção de serviço à comunidade a contar do comportamento ‘’bom”;
III – bom: Quando no período de 02 (dois) anos de efetivo serviço tenha sido punido com até, 2 (duas)
suspensões;
IV – insuficiente: Quando no período de 1 (um) ano de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 (duas)
suspensões ou ainda, no período de 2 (dois) anos tenha sido punido com mais de 02 (duas) suspensões;
V – mau: Quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punido com mais de 2 (duas) suspensões.
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§ 2° A reclassificação de Comportamento Militar das praças deve ser feita automaticamente como se
estabelece a seguir:
I – do Excepcional para o:
ótimo: quando a praça foi punida com advertência, repreensão ou prestação de serviço à comunidade;
bom: quando a praça for punida com suspensão;
II – Do ótimo para o bom: quando a praça for punida, no período de quatro anos de efetivo serviço, com
mais de duas repreensões;
III – Do bom para o:
insuficiente: quando a praça for punida, no período de 1 (um) ano de efetivo serviço com 2 (duas) punições;
mau: quando a praça for punida, no período de um ano de efetivo serviço com mais de 2 (duas) suspensões;
IV – insuficiente para o mau: quando a praça for punida, no período de um ano de efetivo serviço com
mais de 2 (duas) suspensões.
§ 3° A melhoria do comportamento das praças deve se feita automaticamente, como se estabelece a seguir:
I – do mau para o insuficiente:
– quando no prazo de dois anos de efetivo serviço, não houver sofrido qualquer punição.
II – do insuficiente para o bom:
– quando no prazo de um ano de efetivo serviço, não houver sofrido qualquer punição a contar do
“insuficiente”.
III – do bom para o ótimo:
– quando no prazo de quatro anos de efetivo serviço, não houver sofrido qualquer punição a con‑
tar do “bom”.
IV – do ótimo para o excepcional:
– quando no prazo de quatro anos de efetivo serviço, não houver sofrido qualquer punição a con‑
tar do “ótimo”.
§ 4° A praça condenada por crime ou contravenção penal, ingressará automaticamente no comporta‑
mento “Mau” qualquer que seja o seu comportamento, devendo contar tempo de efetivo serviço para fins de
melhoria de comportamento após o cumprimento do último dia da pena criminaI, seguido o que estabelece
o § 3° deste artigo.
§ 5° Ao ser incluída na Policia ou Corpo de Bombeiros Militar’ a praça será classificada no comportamento “Bom”.
§ 6° A classificação, reclassificação e a melhoria de comportamento, são da competência do comandante da
Unidade Policial ou Bombeiro Militar, obedecido o disposto nesse Capítulo, necessariamente publicadas em Boletim.
§ 7° Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, tão somente de que trata
este capítulo, são equivalente:
I – uma suspensão equivale a uma multa;
II – uma suspensão equivale a duas prestações a serviço à comunidade;
III – uma prestação de serviço à comunidade equivale a duas representações;
IV – uma repreensão equivale a duas advertências.
TÍTULO IV
Recursos e Recompensas
CAPÍTULO I
Dos Recursos
Art. 44. A apresentação dos recursos disciplinares mencionados deve ser feita individualmente, tratar
do caso especifico, cingir-se aos fatos que os motivaram, fundamentar-se em novos argumentos, provas ou
documentos comprobatórios e elucidativos e não conter comentários.
§ 1° Das soluções de queixa ou representação, só cabe recurso até o respectivo Comandante Geral.
§ 2° Contra a decisão do Comandante Geral o Único recurso admissível é o pedido de reconsideração
de ato à mesma autoridade.
Art. 45. O recurso disciplinar que contrarie o prescrito neste capítulo é considerado prejudicado pela
autoridade a quem foi destinada, cabendo a esta mandar arquivá-lo e publicar sua decisão em boletim fun‑
damentadamente.
Parágrafo Único. A tramitação de recursos disciplinares deve ter tratamento de urgência em todos os escalões.
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CAPÍTULO II
Cancelamento de registros e punições
Art. 46. Poderá ser concedido ao Policial ou Bombeiro Militar o cancelamento de punições e outras notas
a elas relacionadas, em suas alterações e na Ficha Individual de Punições.
Art. 47. O cancelamento de punição pode ser concedido ao Policial ou Bombeiro Militar que o requerer,
desde que satisfaça a todas as condições abaixo:
I – Não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao
decoro da classe;
II – ter o requerente bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações;
III – ter o requerente conceito favorável de seu comandante;
IV – ter o requerente completado, sem qualquer punição:
5 (cinco) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for suspensão ou multa;
4 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for repreensão ou prestação de serviço
prestados à comunidade;
02 (dois) anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for advertência.
§ 1° O cancelamento das punições dos registros criminais será efetuado mediante a apresentação da
competente reabilitação judicial, pelo Cmt. Geral.
§ 2° As punições escolares, que não sejam de ordem moral, poderão ser canceladas, por ocasião da con‑
clusão do curso, a critério do comandante do Estabelecimento de Ensino, independentemente do tempo de
serviço sem punição.
Art. 48. A entrada do requerimento solicitando cancelamento de punição, bem como do despacho nele
exarado, devem constar em boletim.
Parágrafo Único. A autoridade depois de suprimido registro deverá informar à Diretoria de Pessoal da
respectiva corporação.
CAPÍTULO III
Das Recompensas
Art. 49. As recompensas constituem reconhecimento aos bons serviços prestados por Policiais ou Bom‑
beiros Militares.
Parágrafo Único. Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais recompensas militares:
I – o elogio;
II – as dispensas do serviço;
III – as dispensas da revista do recolher, e do pernoite, nos centros e nas escolas de formação aos alunos
de curso de formação.
Art. 50. O elogio pode ser individual ou coletivo.
§ 1° O elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser
formulado a Policial ou Bombeiro Militar que se haja destacado do resto da coletividade, no desempenho de
ato de serviço, aç1lo meritória ou ato de bravura.
§ 2° Só serão registrados nas alterações do Policial ou Bombeiro Militar os elogios individuais obtidos
no desempenho de funções próprios à militar estadual e concedidos por autoridades especificadas no art. 11°
deste código de ética , sendo abordados no elogio individual aqueles relacionados a caráter, à coragem, ao
desprendimento, à inteligência, às condutas civil e militar, às culturas profissional e geral, à capacidade como
comandante ou administrador e à capacidade física.
§ 3° Os elogios quando concedidos por transferência para a inatividade, poderão conter, a titulo de ho‑
menagem, o mesmo exemplo, breve referência sobre os fatos de períodos anteriores da vida do Policial ou
Bombeiro Militar, que mereçam destaque especial ressaltem atributos dignos de nota.
§ 4° A linguagem deve ser sóbria evitando-se generalidades e adjetivações.
§ 5° A descrição do fato ou fatos que motivaram o elogio deve precisar a atuação do elogiado e citar ex‑
pressamente os atributos de sua personalidade que ficaram evidenciados.
§ 6° Todos os elogios individuais ou coletivos, publicados em boletim, seria registrados nas alterações do
Policial ou Bombeiro Militar, devendo divulgados aos integrantes da respectiva unidade onde servir.
Art. 51. As dispensas do serviço como recompensa, podem ser:
I – dispensa total do serviço, quando isenta o Policial ou Bombeiro Militar de todos os trabalhos da Uni‑
dade, inclusive os de instrução;
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II – dispensa parcial do serviço, quando isenta de todos os trabalhos da Unidade exceto das instruções
ou outros serviços considerados indispensáveis, que levam constar da concessão.
§ 1° A dispensa total do serviço para ser gozada, fica subordinada às mesmas normas de conselho de férias.
§ 2° A dispensa total do serviço é regulada por período de 24 horas. A sua publicação deve ser feita, no
mínimo, 24 horas antes de inicio, salvo por motivo de força maior.
Art. 52. As dispensas total do serviço, como recompensa, poderá ser concebida pelas autoridades cons‑
tantes do Art. 9° incisos I, II, III e IV, por até 8 (oito) dias, ininterruptos ou não, não podendo ultrapassar o total
de 16 (dezesseis) dias no decorrer de um ano civil.
§ 1° As autoridades do art. 11°, inciso V, poderão conceder dispensas por até 5 (cinco) dias.
§ 2° As autoridades do art. 11°, inciso VI, poderão conceder dispensas por até 3 (três) dias.
Art. 53. As dispensas da revista do recolher e do pernoite no quartel podem ser incluídas em uma mes‑
ma concessão. Não justificam a ausência do serviço instrução para o qual o aluno está ou foi escalado ou que
deva comparecer.
Art. 54. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus
subordinados, as autoridades especificadas no art. 11°, incisos I, II, III e IV, devendo essa decisão ser publicada
em boletim, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a partir de sua concessão.
Art. 55. Quando a autoridade ao conceder a recompensa não dispuser de boletim para sua publicação,
esta deve ser feita, mediante solicitação por escrito, à autoridade imediatamente superior.
TÍTULO V
Disposições Finais e Transitórias
Art. 56 A classificação de comportamento obedecerá ao previsto neste Código de ética, a partir de sua
vigência.
Art. 57. Os prazos previstos neste Código de ética são continuas e peremptórios, salvo quando vence‑
rem em dia em que não houver expediente na Polícia ou Bombeiro Militar, casos em que serão considerados
prorrogados até o primeiro dia útil imediato.
Art. 58. A não utilização dos recursos disciplinares, no momento e pelo meio próprio, implicará aceitação
da punição, que se tomará definitiva.
Art. 59. A interposição de um recurso disciplinar por outro não impedirá seu exame, salvo quando hou‑
ver má-fé.
Art. 60. Contados da data em que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar prescreve em:
I – um ano, se transgressão leve;
II – dois anos, se transgressão média;
III – três anos, se transgressão grave.
Art. 61. Os julgamentos a que forem submetidos os Policiais ou Bombeiros Militares, perante Conselho
de Justificação ou Conselho de Disciplina, serão conduzidos segundo legislação especifica e normas próprias
ao funcionamento dos referidos Conselhos, observados os preceitos da ampla defesa e do contraditório.
Parágrafo Único. As causas determinantes que levam o Policial ou Bombeiro militar a ser submetido a um
desses conselhos, ex-oflicio ou a pedido, e as condições para a sua instauração, funcionamento e providências
decorrentes, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos.
Art. 62. Da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior da autoridade nomeante, cabe
recurso ao Tribunal de Justiça, na conformidade do estabelecido na legislação vigente.
Art. 63. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, o Código de Processo Penal Militar e respectivos
formulários.
Art. 64. Para efeito deste código de ética, entende-se por ato que afete a honra pessoal, o pundonor mi‑
litar ou, o decoro da classe a inobservância frequente de quaisquer dos preceitos da de ética militar, contidos
no Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares.
Art. 65. Para efeito de aplicação e equivalência na classificação, reclassificação e melhoria de comportamen‑
to, levando-se em consideração o comportamento utilizando o Regulamento Disciplinar anterior, considera-se:
I – uma prisão gerida no Regulamento anterior equivale a uma suspensão ou multa deste código de ética;
II – uma detenção no regulamento anterior equivale a uma prestação de serviço à comunidade deste
código de ética .
Art. 66. O Comandante Geral da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal baixarão
instruções complementares necessárias à interpretação, orientação à aplicação deste Código de ética Discipli‑
nar, isto para as circunstâncias e casos não previstos no mesmo.
Art. 67. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
Relação das Transgressões
1. Faltar à verdade, exceto na condição de acusado ou indiciado em geral.
2. Utilizar-se do anonimato.
3. Concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre militares ou seus familiares.
4. Deixar de exercer autoridade compatível com o seu posto ou graduação.
5. Deixar de punir transgressor da disciplina.
6. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma regulamentar na esfera de suas atribuições.
7. Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições, quando
se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito.
8. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda
informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço logo que
disto tenha conhecimento.
9. Deixar de informar processo que lhe, for encaminhado, exceto nos casos de suspeição, impedimento
ou absoluta falta de elementos, hipóteses em que estas circunstâncias serão fundamentadas.
10. Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de subordinação e no mais curto prazo,
recurso ou documento que receber, desde que elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se não
for da sua alçada a solução.
11. Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investigando
ou que deva promover.
12. Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares, em termos desres‑
peitos, com argumentos falsos ou de má fé.
13. Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso.
14. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida tão logo seja possível.
15. Retardar, por negligência, a execução de qualquer ordem.
16. Aconselhar ou concorrer para que não seja comprida qualquer ordem de autoridade competente,
ou para retardar a sua execução.
17. Deixar de cumprir ordem legal recebida.
18. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever militar.
19. Trabalhar mal, mesmo que por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.
20. Trabalhar mal dolosamente, em qualquer serviço ou instrução.
21. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes no serviço ou na instrução, por imperícia, impru‑
dência ou negligência.
22. Disparar arma por descuido ou sem necessidade.
23. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar, por negligência ou desobediência às regras ou normas
de serviço, material da Fazenda do Distrito Federal, que esteja ou não sob sua responsabilidade.
24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas
contra qualquer irregularidade de que venha a tomar conhecimento.
25. Deixar de participar a tempo, à autoridade competente, impossibilidade de comparecer a Unidade Policial
ou de do Corpo de Bombeiro e/ou a qualquer ato de serviço para o qual tenha sido escalado ou a que deva assistir.
26. Faltar a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir.
27. Chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir.
28. Permutar serviço sem permissão de autoridade competente.
29. Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou ordem.
30. Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares à Unidade, para qual tenha sido transferido ou
classificado e às autoridades competentes, nos casos de comissão ou serviço extraordinário para os quais te‑
nha sido designado.
31. Não se apresentar a autoridade competente ao fim de qualquer afastamento do serviço ou ainda,
logo que souber que o mesmo foi interrompido.
32. Representar a OME ou mesmo a Unidade, em qualquer ato, sem estar devidamente autorizado.
33. Tomar compromisso pela corporação ou pela Unidade que comanda ou em que serve, sem estar autorizado.
34. Fazer diretamente, ou por intermédio de outrem, transações pecuniárias envolvendo assunto de serviço,
bens da Fazenda do Distrito Federal ou material cuja comercialização seja proibida quando isso não configurar crime.
35. Realizar ou propor empréstimos em dinheiro envolvendo superior, igual ou subordinado, desde que
auferindo lucro.
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36. Ter pouco cuidado com o asseio próprio, quando fardado.
37. Portar-se sem compostura em lugar público.
38. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe.
39. Faltar com respeito aos Símbolos Nacionais, Estaduais, Municipais ou que representam a corporação
e/ou sua Unidade Policial ou de Bombeiro Militar.
40. Içar ou arriar Bandeira Nacional ou insígnia de Comandante sem ordem para tal.
41. Executar toques ou sinais regulamentares, sem ordem para tal.
42. Promover ou fazer-se causa, voluntariamente, de alarme injustificável.
43. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, em área militar ou sob jurisdição militar.
44. Tomar parte, fardado, em manifestações de natureza político partidária.
45. Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado.
46. Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial, cuja divulgação possa ser prejudicial à disci‑
plina ou a boa ordem do serviço.
47. Dar conhecimento de atos, documentos ou assuntos militares a quem deles não deva ter conheci‑
mento ou não tenha atribuições para neles intervir.
48. Publicar u contribuir para que sejam publicados documentos, fatos ou assuntos militares que possam con‑
correr para desprestigio da Corporação ou de Unidade Policial ou de Bombeiro ou que firam a disciplina ou a ordem.
49. Comparecer o militar da ativa, quando determinado para tal, a qualquer solenidade, festividade ou
reunião militar, ou de caráter militar com uniforme diferente do marcado.
50. Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade militar ou civil, de subordinado que
a ela compareça em uniforme diferente do marcado.
51. Apresentar-se em qualquer situação, desuniformizado, mal uniformizado ou com o uniforme altera‑
do, contrariando o regulamento de uniformes ou normas a respeito.
52. Sobrepor ao uniforme, insígnia ou medalha não regulamentar, bem como, indevidamente, distintivo
ou condecoração.
53. Recusar ou devolver insígnia, medalha ou condecoração que lhe tenha sido outorgada.
54. Deixar o Comandante da Guarda ou responsável pela segurança correspondente, de cumprir as prescri‑
ções regulamentares com respeito à entrada ou permanência na Unidade de civis ou militares estranhos à mesma.
55. Permanecer o militar em dependência da Unidade onde sua presença não seja permitida.
56. Tentar entrar em Unidade com tropa não estando de serviço sem prévio conhecimento ou ordem de
autoridade competente.
57. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição militar, material viatura ou animal, ou mes‑
mo deles servir-se, sem ordem do responsável ou proprietário.
58. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da Unidade, fora das horas de expediente, desde que
não seja o respectivo chefe ou sem sua ordem escrita com a expressa declaração de motivo, salvo em situa‑
ções de emergência.
59. Deixar de exibir se documento de identidade quando justificadamente solicitado.
60. Maltratar ou não ter o devido cuidado no trato com animais.
61. Desrespeitar os poderes constituídos Federais ou do Distrito Federal, ou qualquer de seus membros,
bem como, criticar em público ou pela imprensa, seus atos ou decisões.
62. Apresentar-se a superior hierárquico ou retirar-se de sua presença, sem obediência às normas regulamentares.
63. Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado.
64. Deixar o subordinado de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste último caso desde que
o conheça, ou de prestar-lhe as homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito.
65. Deixar o militar, presente a solenidades, internas ou externas, onde se encontrarem superiores hie‑
rárquicos, de saudá-los de acordo com as normas regulamentares.
66. Negar-se a receber fardamento, equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em
seu poder ou sob sua responsabilidade.
67. Dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior.
68. Censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo
69. Procurar desacreditar seu igual ou subordinado.
70. Ofender, provocar ou desafiar, com atos ou palavras superior igual ou subordinado.
71. Ofender a moral e os bons costumes por atos, gestos ou palavras.
72. Participar ou promover desentendimento e até luta corporal com superior, igual ou subordinado.
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73. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicató‑
rio, seja de crítica ou de apoio a ato de superior, com exceção de demonstrações íntimas de boa e sã camara‑
dagem e com conhecimento do homenageado.
74. Autorizar, promover ou assinar petição coletiva de caráter militar, dirigida a qualquer autoridade ci‑
vil ou militar.
75. Dirigir memorial ou petição, a qualquer autoridade civil. sobre assunto da alçada da administração
militar estadual.
76. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir em área militar ou sob jurisdição militar, publicações. es‑
tampas ou jornais que atentem contra a disciplina.
77. Ter em seu poder ou introduzir em área militar ou sob a jurisdição militar, inflamável ou explosivo,
sem conhecimento ou permissão de autoridade competente.
78. Ter em seu poder ou introduzir em área militar ou sob jurisdição militar, bebida alcoólica salvo quan‑
do devidamente autorizada.
79. Comparecer a qualquer ato de serviço em estado de embriaguez, ou embriagar-se durante o mesmo,
devidamente atestado por médico.
80. Exercer o militar da ativa qualquer atividade comercial ou industrial. em prejuízo do serviço policial militar.
ANEXO II
Modelos de Nota de Punição
REPREENDO o (posto ou graduação) PM Mat...................da Cia – (nome), por ter no dia........ próximo passa‑
do, chegado atrasado para o serviço e ao ser ouvido não apresentou nenhuma justificava, incidindo, assim nos
n°s ............,do Anexo I, com a(s) agravante(s) do(s) n°s..................... e a(s) atenuante(s) do(s) n°s ................,do art.......,
tudo do RDPM (Transgressão LEVE); ingressa (continua) no Bom Comportamento.
Fica SUSPENSO por...... dias, o ( graduação) BM Mat...........da................Cia – (nome), porque às.......... hs do dia.....
do corrente, estando de serviço de Comandante da Guarda, dispensou, por sua alta recreação, um soldado, sem
Ievar o fato à apreciação do Oficial-de-Dia, contrariando, assim, as Normas Gerais de Ação desta unidade. Com seu
procedimento, o (graduação) (nome) (nome de guerra) incidiu no(s) n° (s) ................,do Anexo I com a(s) agravante(s)
do(s) n°(s) .................,do art......... , tudo do RDPM (Transgressão MÉDIA). Ingressa no Bom comportamento.
ANEXO III
LIMITES MÁXIMOS DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES QUE CADA AUTORIDADE PODE APLICAR
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Justificação
Considerando que, com previsão no Art. 21, XIV da Constituição Federal, compete à União “organizar e
manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”, esta proposição visa,
atuando na organização das instituições polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, ins‑
tituir o presente Código De ética. A imposição de pena a certos comportamentos humanos destina·-se a pro‑
teger bens e interesses, considerados de grande valor para as relações sociais e a importância de sua aplicação
remonta à antiguidade.
As penas têm evoluído através dos tempos, procurando atingir suas finalidades. Assim, qualquer punição
objetiva a intimidação que se supõe alcançar, para que punido não volte a transgredir ou, como alguns defen‑
dem, ajusta retribuição, ou seja, recompensar o mal com o mal. Por conseguinte, visa conscientizar o punido
do seu erro e os prejuízos advindos de sua falta e também desestimular a prática destes atos, pela aplicação
exemplar da punição.
A constatação de um comportamento dito como desvio de conduta, exige a sua previsão em regulamen‑
to próprio, em obediência ao principio da “Anterioridade da lei”, para que haja legalidade no ato administrati‑
vo que pune tal desvio. De igual modo devemos observar postulados básicos que irão dar ao ato o respaldo
legal, em estrita observância aos preceitos jurídico-administrativos contemplados pela Constituição Federal
do Brasil, especialmente e o da “Ampla defesa e do contraditório”, que resguardem os direitos e garantias indi‑
viduais de qualquer cidadão.
Com a Emenda Constitucional n° 18, de 05 de fevereiro de 1988, em seu Art. 2°, os membros das Policias
Militares e Corpo de Bombeiros dos Estados, Distrito Federal e Territórios, foram denominados “Militares Esta‑
duais”, redação dada ao Art. 42, CF.
No seu Art. 144, a Constituição Federal , quando trata da Segurança Pública, diz que somos força auxiliar
e reserva do exército e o Decreto Lei n· 667, que organizou as Policias Militares, em seu art. 18, determina que
as Polícias Militares sejam regidas por regulamentos disciplinares, redigidos à semelhança do regulamento
disciplinar do Exército (RDE) e adaptação às condições especiais de cada corporação.
Os atuais regulamentos disciplinares das Polícias e Bombeiros Militares estão obsoletos, pela dinâmica
institucional e que mesmo após a promulgação da Constituição de 88, não sofreram mudanças que lhe per‑
mitissem adequar-se à nova realidade, entendemos haver necessidade imperiosa, de dotar as Polícias e Bom‑
beiros Militares de um Código de ética de acordo com os conceitos doutrinários modernos, adequados a atual
realidade que vive o nosso país.
As realidades do Exército Brasileiro e das Policias e Bombeiros Militares são distintas. Os Oficiais e Praças
das Policias e Bombeiros Militares não podem ser avaliados, julgados e punidos com a mesma medida a que
forem submetidos os oficiais e praças do Exército; além de estarem em atividades naturais e sociais distintas,
estes retratam e respaldam a soberania do Estado Brasileiro, enquanto aqueles refletem a realidade de um es‑
tado membro, situado em regiões pobres e problemáticas do pais.
As Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, hoje, buscam aperfeiçoamento técnico profissional constan‑
te, calçados no respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa. Sofre e exerce influências da sociedade
para a qual trabalha, e por este motivo não pode ser submetida ao mesmo regulamento disciplinar aplicado
aos integrantes do Exército Brasileiro, fato que ora ocorre.
Profissionais de Segurança Pública que são, os policiais e bombeiros militares acompanham a evolução
social, interagindo com as leis e com o cidadão no interesse do bem comum e da garantia da ordem pública.
São muito diferentes, portanto, do militar com formação estritamente castrense e com treinamento voltado
para o combate ao inimigo. Impor ao Policial e Bombeiro Militar um regulamento que não se enquadra em
sua realidade, quando este mesmo policial é extensão e braço do Estado na aplicação da Lei que assegura os
princípios do “in dubio pro re” e da “presunção da inocência”, é corroborar para que não haja justiça justamente
com os principais responsáveis pela sua aplicação.
O projeto, que hora apresentamos, assegura a manutenção dos pilares básicos das instituições da Polícia
e Corpo de Bombeiros Militar: Hierarquia e Disciplina, garantido a aplicação de uma sanção à altura da trans‑
gressão cometida, colaborando decisivamente para a melhoria do sistema de Segurança Pública.
Equacionar o problema que aflige os integrantes da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe‑
deral, homens responsáveis pela segurança da Capital da República, é sem dúvidas, contribuir para a melhoria
da segurança prestada ao cidadão. Nesse momento histórico e decisivo porque passa o pais, com o sério o au‑
mento da criminalidade, promover avanços nas instituições de segurança pública é, a nosso ver, saber enxergar
soluções e contribuir para um Estado melhor.
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Por isso, estribado no senso de justiça e dever que me acompanham, solicito o relevante apoio dos no‑
bres colegas parlamentares para essa importante questão.
Sala das Sessões, 1 de Outubro de 2015. – Alberto Fraga, Deputado Federal DEM/DF
PROJETO DE LEI Nº 3.184, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do
civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E; CONS‑
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal
do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:
“Art.1º........................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Não se submeterá à identificação criminal o indiciado ou acusado de homicídio, já
identificado civilmente, nos casos em que haja indícios de legitima defesa, de estrito cumprimento
do dever legal, ou do estado de necessidade, assim definidos na legislação penal.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação.
Justificação
O objetivo desta proposição é reapresentar matéria que foi objeto de projeto de lei em 2001, na qual
visa aperfeiçoar a lei que regulamentou a identificação criminal. Essa lei é um grande marco para o combate à
criminalidade. Cabe, entretanto, uma pequena correção, como a ora proposta.
Proponho, assim, o acréscimo do parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009,
justamente para amparar os casos de excludente de criminalidade, evitando que o acusado, nesses casos, seja
submetido à identificação criminal, desnecessariamente. Essa possibilidade proposta será possível, a titulo de
exemplo, nos casos de homicídio, como o do pai de família que, em um ato de desespero, repele injusta agres‑
são de um assaltante que invadiu sua casa.
Saliente-se que, ainda que parcela da jurisprudência reconheça que não existe constrangimento na
identificação criminal, esse entendimento, por força da lei, deverá ser mudado, em virtude das garantias cons‑
titucionais vigentes, as quais serão confrontadas com a ampliação legal dos casos de identificação criminal.
Convém lembrar que a identificação criminal é custosa para a Administração Pública e, assim, quando
esse procedimento mostra-se totalmente desnecessário, como nos casos citados, louvável seria que os cofres
públicos fossem desonerados do gasto supérfluo.
Assim, por seu grande alcance social, de garantia aos cidadãos, é que solícitos aos colegas parlamentares
o aperfeiçoamento e a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Alberto Fraga, Deputado Federal DEM/DF
PROJETO DE LEI Nº 3.185, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Acrescenta os incisos IV e V no art. 5º, do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969 e dá
outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta os incisos IV e V no art. 5º, do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969 e
dá outras providências.
Art. 2º O art. 5º, do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.5º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV – realizar ou solicitar exames clínicos e radiológicos, com a finalidade de planejar, coordenar e
realizar o plano de tratamento do paciente, com o fim de restaurar, desenvolver e conservar a capa‑
cidade física e o bem-estar do mesmo;
V – encaminhar o paciente para os demais profissionais de saúde, atuante em associação ou cola‑
boração.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação.
Justificação
O objetivo desta proposta é reapresentar matéria que foi objeto de projeto de lei em 2001, na qual visa
acrescentar os incisos IV e V no art. 5º, do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969.
Isto porque, as profissões da área da saúde têm alcançado um grande benefício para toda a sociedade,
porém se faz necessário a modernização da legislação para que os profissionais possam exercer as suas ativi‑
dades com maior eficiência.
Os incisos acrescentados vêm ao encontro dos anseios dessas categorias que poderão dinamizar o aten‑
dimento dos pacientes e consequentemente a sua rápida e plena recuperação.
Tenho a certeza que os nobres pares irão aperfeiçoar este projeto, e que a sua provação resultará na mo‑
dernização da legislação existente.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Alberto Fraga, Deputado Federal DEM/DF
PROJETO DE LEI Nº 3.189, DE 2015
(Do Sr. Alexandre Baldy)
Altera a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, para alterar a metodologia de cálculo da
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E; CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Se o cômputo previsto no caput resultar em TJLP inferior a 90% (noventa por cen‑
to) da meta da taxa Selic em vigor na data prevista no artigo 2º desta Lei, a TJLP será fixada em 90%
(noventa por cento) da meta da taxa Selic.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação oficial, pro‑
duzindo efeitos a partir do trimestre-calendário subsequente.
Justificação
A Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP foi criada no Brasil em outubro de 1994, com a edição da Medida
Provisória nº 684, de 31 de outubro de 1994.
A ideia, muito bem fundamentada, era a criação de uma taxa referencial que melhor se adequasse às
operações cursadas no longo prazo, especificamente aquelas contraídas por investidores em projetos de ex‑
tenso período de maturação, que utilizassem como fundo originador de recursos os seguintes:
a) Fundo de Participação PIS-Pasep;
b) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); e
c) Fundo da Marinha Mercante.
Os recursos repassados por esses fundos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, e destinados a financiamentos contratados a partir de 1° de dezembro de 1994, passaram a ter como
remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período.
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A base para a formulação desta taxa de referência, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional,
levava em conta, dentre outros fatores, o custo de captação do Tesouro Nacional em lançamentos de papéis
tanto no País quanto no exterior.
Muita mudança ocorreu até chegarmos ao ponto em que nos encontramos, em que a referida TJLP é
definida como resultado da soma da meta de inflação a um “prêmio de risco”.
Ademais, em vez de restringir a origem de recursos àqueles fundos mencionados, o Tesouro Nacional
passou a fazer empréstimos ao BNDES remunerados pela TJLP.
Caso o Tesouro Nacional fosse superavitário, poderíamos entender ou aceitar um procedimento dessa
natureza, todavia, como é devedor de alguns trilhões de reais, isso implica que o Tesouro, para repassar esse
dinheiro, toma empréstimos no mercado financeiro remunerando os credores com custo equivalente à taxa
Selic, e empresta esses recursos ao BNDES, cobrando do banco TJLP. Este último, por sua vez, empresta à ini‑
ciativa privada igualmente cobrando TJLP, acrescida de uma pequena diferença (spread).
Outra grande fonte de custo, além das operações descritas, é a equalização de taxas de juros. Trata-se
de uma subvenção econômica paga pelo contribuinte ao BNDES e à FINEP, para que cubram a diferença entre
o custo de captação desses agentes e o valor cobrado dos seus devedores favorecidos. Para termos uma ideia
de montantes envolvidos, o Tesouro se comprometeu a cobrir a diferença de taxa de empréstimos no mon‑
tante de até R$ 452 bilhões!
Em 22 de setembro de 2015, matéria de capa do Jornal Valor Econômico trouxe estimativa que aponta para
um prejuízo de aproximadamente R$ 38 bilhões no ano de 2016. Para um País que está com as contas deficitárias,
não há como manter um privilégio dessa magnitude para a iniciativa privada à custa da tributação da população.
Tendo este quadro em mente, a proposta que apresentamos tem como foco reduzir o impacto fiscal das
operações do BNDES. Tal redução se dará com a diminuição do subsídio à taxa de empréstimo que o Tesouro
faz a este último.

O gráfico demonstra a relação entre a TJLP e a Selic, desde a implantação da taxa até agosto de 2015.
Como se vê, quanto mais sobe a última, maior é o diferencial entre as duas, causando maiores perdas ao Te‑
souro Nacional.
Comparando o percentual que a TJLP representou da taxa Selic, encontramos que o valor mínimo se deu
em novembro de 1997, quando atingiu 20,48% (TJLP a 9,4% e Selic a 45,9%, ambas em taxa ao ano). A máxima
foi registrada em novembro de 2012, quando chegou a 77,03% (TJLP a 5,5% e Selic a 7,14%).
Dessa maneira, observamos que sempre que há subida das taxas de juros, este percentual diminui, isto
é, a TJLP tende a se “descolar” da Selic em sentido inverso ao crescimento desta última, o que gera as perdas
mencionadas aqui.
Assim, nossa proposta é que, no mínimo, a TJLP represente, com a entrada em vigor das disposições des‑
ta proposição, 90% (noventa por cento) da taxa Selic.
Para evitar que esta transição se dê de forma abrupta, impedindo que os agentes econômicos possam
preparar-se para os novos custos de operação, inclusive com a procura de outras fontes mais baratas, o prazo
de vigência que adotamos é de 90 (noventa) dias, acrescido dos dias que restarem entre a última alteração por
que passou a TJLP e a próxima fixação da taxa, que pode chegar ao máximo de um trimestre.
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Certos que a medida proporcionará grandes benefícios à estrutura fiscal do País, bem como corrigirá
uma estrutura de favorecimento custosa aos contribuintes brasileiros, contamos com o apoio dos Colegas para
a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Deputado Alexandre Baldy
PROJETO DE LEI Nº 3.193, DE 2015
(Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo)
Altera o art. 88 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências”, para dispor sobre a relação de emprego entre os árbitros e
as federações.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE ESPORTE; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 88 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 88. .....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Os árbitros e seus auxiliares terão vínculo empregatício com as entidades despor‑
tivas diretivas em que atuarem, e sua contratação implica todas as responsabilidades trabalhistas,
securitárias e previdenciárias. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Os árbitros, na forma da redação em vigor do art. 88 da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), são meros
prestadores de serviços para a entidade desportiva responsável pela organização do evento, a exemplo da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das federações estaduais. O dispositivo deixa expresso que o
árbitro e seus auxiliares não possuem qualquer vínculo empregatício com as entidades desportivas a que
estão vinculados.
Assim, esses profissionais só recebem alguma remuneração quando efetivamente atuam nas partidas.
Além disso, a própria Lei nº 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) determina que a equipe de arbitragem em deter‑
minada partida seja escolhida mediante sorteio. Desse modo, a remuneração torna-se não só aleatória como
também pode nem haver, de vez que, em tese, um profissional pode não ser sorteado.
Essa situação faz com que esses profissionais não possuam qualquer espécie de garantia em caso de aci‑
dente do trabalho ou outro direito decorrente das leis trabalhistas. Nossa proposta visa a remover a barreira ao
vínculo de emprego prevista na Lei Pelé de modo a garantir a esses árbitros os direitos trabalhistas de qualquer
empregado e contribuir para a profissionalização da arbitragem desportiva no País.
Em razão do elevado teor social da matéria, pedimos aos nobres Pares o necessário apoio para a apro‑
vação da matéria.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2015. – Deputado Veneziano Vital do Rêgo
PROJETO DE LEI Nº 3.197, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Acrescenta parágrafo único ao art. 52 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e dá outras providências.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 52 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 52. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. “Havendo ameaça, ou lesão, a pessoa jurídica de direito privado pode reclamar inde‑
nização por perdas e danos morais ou materiais, sem exclusão de outras sanções previstas em lei”. (NR)
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Justificação
A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça assentou que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
O decisum da egrégia Corte foi esclarecedor no tocante a estabelecer a possibilidade de se pleitear a reparação
do dano moral pela pessoa jurídica de direito privado, ao tempo em que pontificou que tal direito descabe a
pessoas jurídicas de direito público.
Analisando-se os textos legais que tratam do assunto, fácil é constatar que o tema desperta controvérsias.
A Constituição Federal (art. 5º), estampa o direito à indenização por dano moral (inciso V) e assegura a inviola‑
bilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Note-se que o texto constitucional não distingue os
tipos de “pessoas” alcançadas pela norma. Logo, abre espaço para a exegese resultante da Súmula 227.
Já o Código Civil destina capítulo próprio (arts. 11 a 21) para os direitos da personalidade, mas como
cláusulas gerais de tutela da pessoa humana e como direitos exclusivos destes. No entanto, o art. 52 de igual
Diploma reza que “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No‑
vamente o texto legal se refere genericamente a “pessoas jurídicas”.
Combinando, com efeito, os arts. 11 a 21 e 52 do Código Civil, os incisos V e X do art. 5º da Carta da Re‑
pública e a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pessoa jurídica de direito privado é pas‑
sível de sofrer dano moral e é detentora de direitos extrapatrimoniais. Tal não ocorre com a pessoa jurídica de
direito público, como assentou, em julgado inaugural, o STJ no REsp 1258389.
Na doutrina, há várias teorias a respeito do controvertido assunto. Destaquem-se estas:
a) TEORIA DA FICÇÃO – a pessoa jurídica é um ente abstrato, criado pela lei, não possuindo projeção
no mundo concreto, mas apenas no mundo jurídico.
b) TEORIA DA REALIDADE OBJETIVA – defende a própria personalização do ente moral, ou seja, equi‑
para a existência das pessoas jurídicas à existência da pessoas físicas.
c) TEORIA DA REALIDADE TÉCNICA – admite a existência autônoma e fática da pessoa jurídica, toda‑
via desde que preenchidos os requisitos que lhe concedem personalidade jurídica.
Esta última é a que alberga a simpatia da doutrina moderna e é considerada mais conforme com os di‑
tames do Código Civil. A par dessa discussão sobre se é a pessoa jurídica independente ou não das pessoas
naturais que a compõem, existe outra polêmica: são elas titulares de direitos da personalidade?
Júlio César Franceschet (Direito Civil, 2008, p. 117) deixa no ar duas questões: 1) os direitos da personalida‑
de são atributos exclusivos da pessoa humana e não podem ser estendidos às pessoas jurídicas, cuja estrutura
não permite este tipo de proteção; e 2) a pessoa jurídica é titular de certas emanações próprias, indissociáveis,
possuindo direitos personalíssimos.
Mercê do que materializou o STJ na Súmula 227, o Enunciado 286 da IV Jornada de Direito Civil procla‑
mou o entendimento de que “os direitos da personalidade são direitos inerentes à pessoa humana, decorren‑
tes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”. Tal visão se confronta com o o
disposto no mencionado art. 52 do Código Civil e, por evidência, com a Súmula 227. Segue igualmente nesta
linha o Enunciado 189 do Conselho de Justiça Federal.
O precitado julgado (Resp 1.258.389) diz respeito à pretensão de pessoa jurídica de direito público de
obter indenização por dano moral por suposta violação da honra a da imagem, contra particulares.
No seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão pontificou que (...) “em se tratando de direitos fundamentais
de natureza material pretensamente oponíveis contra particulares, a jurisprudência do STF nunca referendou
a tese de titularização por pessoas jurídicas de direito público”. (...) “Neste contexto, registre-se que a Súmula
227 do STJ constitui solução pragmática à recomposição de danos de ordem material de difícil liquidação”.
O que pretende a precitada Súmula 227, para ele, é “resguardar a credibilidade mercadológica ou a repu‑
tação negocial da empresa, que poderiam ser paulatinamente fragmentadas por violações de sua imagem, o
que, ao fim, conduziria a uma perda pecuniária na atividade empresarial”. Este cenário não se ajustaria ao caso
de violação, em tese, da imagem ou da honra de pessoa jurídica de direito público.
O aresto vai na linha de que as pessoas jurídicas de direito privado, assim como as pessoas naturais, pos‑
suem uma imagem que se traduz em respeitabilidade e confiança, cabendo-lhes, sempre que sofrer violação
e consequente prejuízo, buscar a tutela jurídica.
Em sentido contrário, às pessoas jurídicas de direito público há que ser negada essa tutela por duas or‑
dens de razão: a uma, porquanto esse tipo de pretensão representa ameaça real ao Estado Democrático de
Direito, atentando contra a liberdade de expressão e outros postulados inscritos como direitos fundamentais;
a duas, pela impossibilidade de se quantificar e qualificar o dano moral eventualmente postulado.
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O objetivo deste Projeto de Lei é o de harmonizar o Código Civil ao que foi sumulado pelo STJ, pondo fim
à controvérsia sobre se a pessoa jurídica de direito privado tem ou não direito à indenização por dano moral,
além de acrescentar a hipótese no tocante ao dano material. Outro aspecto relevante é afastar a possibilidade
de tal postulação ser feita pelas pessoas jurídicas de direito público.
ANTE O EXPOSTO, espero contar com o apoio dos meus pares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB
PROJETO DE LEI Nº 3.201, DE 2015
(Do Sr. Covatti Filho)
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos apreendidos em
leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; VIAÇÃO
E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a redação do § 12 do art. 328 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a destinação de recursos remanescentes provenientes da venda de
veículos apreendidos em leilões para os órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 2º O § 12 do art. 328 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, na redação que lhe foi dada pela
Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 328. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será:
I – depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposi‑
ção do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após
a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos;
II – decorrido o prazo de cinco anos a que se refere o inciso I, o valor remanescente será repassado:
a) nos leilões realizados pelos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito para as Secretarias
de Estado de Segurança Pública, ou órgãos equivalentes, nos Estados e no Distrito Federal, vedada
a sua aplicação em despesas de pessoal;
b) nos leilões realizados pelos órgãos e entidades executivos ou rodoviários da União e dos Municí‑
pios para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.
Justificação
Estamos propondo o presente projeto de lei para destinar parte dos recursos provenientes da venda de
veículos apreendidos em leilões realizados pelos órgãos ou entidades estaduais executivos de trânsito para os
órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal.
Cabe, por oportuno, ressalvar que estamos nos referindo aos valores remanescentes provenientes da
venda em leilões de veículos apreendidos pelos órgãos e entidades executivos estaduais em leilões sob sua
responsabilidade, depois de deduzidos os valores para:
I – o custeio da realização do leilão;
II – as despesas com remoção e estada do veículo;
III – os tributos vinculados ao veículo;
IV – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real;
V – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;
VI – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem
cronológica; e para
VII – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.
Satisfeitas as situações acima, o saldo remanescente final será, então, depositado em conta específica
do órgão estadual responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo
ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do
valor no prazo de cinco anos.
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Somente decorrido o prazo de cinco anos referido acima é que o valor será transferido pelos órgãos e
entidades executivos estaduais de trânsito para as Secretarias de Estado de Segurança Pública, ou órgãos equi‑
valentes, nos Estados e no Distrito Federal, vedada a sua aplicação em despesas de pessoal.
Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos Pares a esta iniciativa, na certeza de que a medida
pode contribuir para ampliar os recursos destinados à área de segurança pública nos Estados e no Distrito Federal.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Covati Filho, Deputado Federal PP/RS
PROJETO DE LEI Nº 3.205, DE 2015
(Do Sr. Alan Rick)
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com a redação dada pela Lei nº 10.754, de
31 de outubro de 2003, para incluir os deficientes auditivos no gozo do benefício fiscal, na
forma que estabelece.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera a legislação do Imposto sobre Produtos industrializados (IPI), para explicitar sua
abrangência, nos termos que apresenta.
Art. 2º. Altere-se o inciso IV, do art. 1º, da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que passa a vigorar
nos seguintes termos:
“Art. 1º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
............................................................................................................................................................................................“ (NR)
Art. 3º. Acrescente-se ao art.1º da Lei nº 8.989, de 1995, o § 7º, com a seguinte redação:
“§ 7º – Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de defi‑
ciência auditiva aquela que apresenta perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As alterações promovidas na Lei nº 8.989, de 1995, sabiamente estenderam a todos os deficientes a pos‑
sibilidade de adquirirem veículos de uso próprio, resguardando-os das dificuldades do transporte coletivo de‑
ficiente e despreparado para a condução de pessoas que precisam de atendimento específico.
Ao estender a isenção do IPI a todos os deficientes, a Administração Tributária Federal observou princí‑
pios de inclusão, que permitam o exercício da cidadania, essencial para os indivíduos.
Entretanto, a legislação não explicitou adequadamente a deficiência auditiva em seu texto legal, permi‑
tindo que dúvidas pudessem surgir em sua interpretação.
Neste ponto, cabe esclarecer que o presente projeto de lei pretende tornar clara a abrangência do gozo
do benefício fiscal, sem que dele resulte implicação orçamentária ou financeira decorrente de renúncia de re‑
ceita tributária.
Pela importância da matéria, estamos certos da aprovação do presente projeto de lei pelos nobres Pa‑
res desta Casa.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Alan Rick, Deputado Federal/PRB-AC
PROJETO DE LEI Nº 3.211, DE 2015
(Do Sr. Capitão Augusto)
Altera o art. 241 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 241 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal.
Art. 2º O art. 241 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 241. Quando o próprio juiz não a realizar pessoalmente ou não for situação de flagrante delito,
a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado, mediante representação da au‑
toridade de polícia administrativa ou judiciária ou requerimento do Ministério Público.
Parágrafo único. O mandado de busca domiciliar poderá ser cumprido pela autoridade de polícia
administrativa ou judiciária.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Embora já existam diversas decisões do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a sua
validade, ainda gera controvérsia a possibilidade da autoridade de polícia administrativa solicitar e cumprir
mandado de busca domiciliar.
Dessa feita, para que não mais existam dúvidas sobre a legalidade dos mandados de busca e apreensão
requeridos ou cumpridos pelas Polícias Militares, se propõe a presente medida, tendo em vista que o instituto
tem sido muito utilizado pelas polícias militares em praticamente todos os estados da federação, como medida
eficiente no enfrentamento e combate ao crime, mormente o organizado.
O tema Segurança Pública, como sabido, é tratado pela Constituição de 1988, no seu artigo 144, dispon‑
do como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
É neste contexto que cita os órgãos responsáveis pela segurança pública:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos se‑
guintes órgãos:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Na interpretação desse artigo, eis o entendimento extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
“A realização de busca e apreensão por policiais militares não ofende o artigo 144 da Constituição
Federal, não podendo ser acoimada de ilícita a prova que resulte do cumprimento do mandado por
referidas autoridades” HABEAS CORPUS Nº 131.836/RJ – STJ.
“Mandado de busca e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter
cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º
da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão
emergencial pela polícia militar” RE 404593/ES – STF.
O jurista Rogério Greco afirma que a investigação preventiva, assim como a função de auxiliar do Poder
Judiciário, realizada pela Polícia Militar é totalmente legal:
“Caberia o papel precípuo de, ostensivamente prevenir a prática de futuras infrações penais, com a
finalidade de preservar a ordem pública, o que não a impede, outrossim, de exercer também uma
função investigativa, que caberia, inicialmente, e também de forma precípua, à Polícia Civil. Também
não se descarta a possibilidade de a Polícia Militar exercer um papel de auxiliar ao Poder Judiciário,
o que na verdade é muito comum, a exemplo do que ocorre com frequência no Tribunal do Júri,
onde a escolta dos presos é por ela realizada.” (GRECO, Rogério. Atividade Policial: aspectos penais,
processuais penais, administrativos e constitucionais. 2 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.)
No mesmo sentido Guilherme de Souza Nucci afirma que poderá a polícia militar realizar investigações,
conforme destaca:
“A nós, parece que a função investigatória precípua, de acordo com a Constituição Federal, de fato,
cabe à Polícia Civil, embora não descartemos a possibilidade excepcional, no interesse da justiça e
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da busca da verdade real, de os policiais militares atuarem nesse sentido. Não deve naturalmente ser
regra, mas trata-se de uma exceção viável e legal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
O doutrinador Denílson Feitoza defende a solicitação e o cumprimento do mandado de busca domici‑
liar pela Polícia Militar:
“A busca, portanto, não é instrumento exclusivo da polícia investigativa (polícia judiciária). A Polícia
Militar, mesmo na sua função específica de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública,
pode requerer a expedição de mandado de busca e apreensão, para o cumprimento de seu dever
de prender quem esteja em flagrante delito (com fundamento no art. 240, § 1, alínea a, c/c art. 243,
§ 1º, e art. 301, todos do CPP, e art. 144, § 5º, CR), sem significar uma investigação criminal” (FEITOZA,
Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Niterói: Impetus, 2009).
Quanto à redação atual do artigo 241 do Código de Processo Penal, a primeira parte do artigo (“Quando
a própria autoridade policial não a realizar pessoalmente”), encontra-se revogada tacitamente desde a entrada
em vigor da atual Constituição Federal.
É que o inciso XI do art 5º da CF prevê a necessidade de determinação judicial.
Assim, restou revogado, parcialmente, o art. 241 do CPP, na parte que admitia a busca domiciliar pela autori‑
dade policial, pessoalmente. Trata-se do que a doutrina processualista convencionou chamar de cláusula de reser‑
va de jurisdição, pois apenas ao judiciário foi dado o poder de determinar a violação do domicílio, durante o dia.
Dessa feita, é possível afirmar que o atual sistema de segurança pública, detidamente a legislação ati‑
nente ao instrumento do mandado de busca e apreensão, não satisfaz a necessidade hodierna da sociedade
ordeira, que procura eficiência e economia, deixando lacunas para interpretações dúbias, em completo desa‑
cordo com o mandamento constitucional do art. 144, §7º:
“A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.”
Diante disso, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta importante proposta.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Capitão Augusto, Deputado Federal PR-SP
PROJETO DE LEI Nº 3.228, DE 2015
(Do Sr. Vinicius Carvalho)
Institui no procedimento penal, a obrigatoriedade de audiências apartadas para produção da
prova da acusação e da defesa, e dá outras providências.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 401 do Código de Processo Penal passa a ter a seguinte redação:
“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.”
§ 3º – Serão ouvidas primeiras as testemunhas da acusação e depois as da defesa, em audiências
distintas. (NR)
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A prática de realização de audiência única para se colher a prova testemunhal de defesa e de acusação é
equivocada. Consubstancia-se em um grande inconveniente para os operadores do direito, constrangimento
para as partes envolvidas, e segundo as vozes mais autorizadas, viola os direitos fundamentais do acusado no
processo criminal.
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A presente proposição se louvou também no fato em que, nos próprios doutrinadores da matéria penal
há divergências: MIRABETE entende ser possível a audiência una, e de uma leitura mais atenta dos comentos
de DAMASÁSIO DE JESUS, verifica-se que o mesmo esposa a possibilidade de audiências distintas, nada co‑
mentando, porém para o caso da sua inobservância, de igual modo Guilherme de Souza Nice, José Frederico
Marques, Tourinho Filho, no sentido de que a ordem adequada para ser observada é a de se ouvirem as tes‑
temunhas de acusação em primeiro lugar – no seu estudo sobre o tema (“ Procedimento Comum: Obrigato‑
riedade de audiências apartadas para produção da prova da acusação e defesa”), o Mestre em direitos funda‑
mentais da ULBRA e juiz, Paulo Augusto Oliveira Irion preconizou abertamente que a falta de obrigatoriedade
das audiências apartadas viola na prática, os direitos fundamentais do causado, sendo portanto salutar a pre‑
sente proposição destacando o comento de Irion: “(...) resta demostrado, com clareza solar, o efetivo prejuízo
a ampla defesa e ao contraditório, quando a coleta da prova testemunhal da acusação e da defesa é realizada
em mesma audiência”. Essa sumarização do procedimento ordinário não pode continuar a ser aceita em nossa
legislação processual penal positiva, corrigindo-se sempre em tempo tal equívoco.
Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem este Projeto.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Deputado Vinicius Carvalho
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 57, DE 2015
(Do Sr. Geraldo Resende)
Propõe que a Comissão de Seguridade Social e Família realize com o auxílio do Tribunal de
Contas da União – TCU, auditoria e fiscalização nos recursos federais destinados ao Hospital
Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, pelos fatos denunciados
pelo Conselho Municipal de Saúde, que supostamente apontam falhas no serviço público e
descaso com a verba pública.
DESPACHO: À COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões
Senhor Presidente,
Com base nos artigos. 70 e 71, da Constituição Federal, e nos artigos 60 I e II e 61 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, proponho, ouvido o Plenário desta Comissão, realize-se, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União – TCU, fiscalização nos recursos Federais destinados ao Hospital Universitário da Universi‑
dade Federal da Grande Dourados – UFGD, bem como elucidar mortes de aproximadamente 40 fetos durante
o ano de 2015, por possíveis falhas no atendimento.
Justificação
A imprensa de Mato Grosso do Sul tem noticiado, com angustiante frequência, a ocorrência de mortes
fetais em Dourados-MS, repercutindo denúncias do Conselho Municipal de Saúde, que apontam falhas no
atendimento às mães gestantes que procuram a maternidade do Hospital Universitário (HU), administrado
pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), conveniado com o Município para prestar esse serviço
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Trata-se de um estabelecimento de grande relevância para a saúde pública não apenas de Dourados,
mas de uma região compreendida por cerca de 35 município (somando aproximadamente 800 mil habitantes)
por ser também a única unidade que oferece serviço de pediatria de alta complexidade pelo SUS.
Recentemente, o Conselho Municipal de Saúde divulgou levantamento feito pela Comissão de Acom‑
panhamento de Óbitos Hospitalares, da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, em reunião realizada no
dia 21 de setembro, segundo o qual, de janeiro até aquela data, a maternidade do Hospital Universitário de
Dourados registrou a ocorrência de 2.090 nascimentos.
Segundo reportagem da edição do dia 28 de setembro de 2015, do jornal “O Progresso”, praticamente no
mesmo período (de janeiro a 13 de setembro último), houve aproximadamente 40 mortes fetais no Hospital
Universitário de Dourados, perfazendo praticamente o número de 20 mortes a cada mil nascimentos, o que
seria um índice alarmante, levando em conta que o número considerado razoável pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), que é de 10 mortes a cada mil nascimentos.
Levantamentos da imprensa mostram ainda que esses números se encontram na contramão das metas
estabelecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para o Terceiro Milênio sobre Mortalidade Materna e
Infantil e também das conquistas do Brasil nessa área. A meta de reduzir a mortalidade infantil em dois terços
em relação aos níveis de 1990 até 2015 foi cumprida pelo país em 2011, quatro anos antes do prazo assumido
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perante a organização, quando a taxa de mortalidade no Brasil, de 53,7 óbitos por mil nascidos vivos em 1990,
diminuiu para 17,7 já em 2011, chegando a 15, em 2014.
De acordo com o site Dourados News, na reunião do dia 21 relatada acima, entre choros emocionados
de mães e demais presentes, vieram a público inúmeros problemas enfrentados pelo próprio Hospital Univer‑
sitário, entre eles, a falta de recebimento de recursos que deveriam ter sido repassados pelo Município, para
custear serviços da maternidade. Um dos pontos enfatizados pelos membros do Conselho Municipal de Saúde
foi a ocorrência de falhas no atendimento. Também se relatou a superlotação dos leitos da maternidade, falta
de profissionais e até assédio moral, de acordo com matéria publicada pelo citado veículo de comunicação.
(http://www.douradosnews.com.br/dourados/apos-mortes-de-bebes-reuniao-aborda-problemas-no-hu). Desta
reunião, um dos encaminhamentos resultantes foi a abertura, pelo Ministério Público Federal, de um inquérito
civil para apurar as denúncias.
Sobre o mesmo assunto, o site Campo Grande News também informa que, se por um lado a direção do
Hospital Universitário relata o não repasse de recursos pelo Município para pagamento de serviços prestados
na maternidade, por outro, o secretário municipal de Saúde Sebastião Nogueira afirma que o Estado deve ao
Município o montante de R$ 7.657.342,99, referentes a convênios da área de saúde. Tal informação, no entanto,
é refutada pelo governo estadual, conforme noticia o mesmo site: (http://www.campograndenews.com.br/ci‑
dades/interior/nelson-tavares-diz-que-secretario-de-dourados-precisa-assumir-os-proprios-atos), Pelo que se
vê, o Hospital Universitário enfrenta dificuldades financeiras, que seriam ocasionadas pela falta de repasses, os
quais seriam de responsabilidade dos gestores estadual e federal.
Fato interessante é que mesmo com tantas reclamações – de todos os lados – dos usuários, do HU, do
Município e do Estado – o Município decidiu renovar, na mesma reunião acima citada, o contrato com o Hos‑
pital Universitário por mais seis meses, porque não há outro hospital para oferecer os serviços por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Como se pode notar, há queixas e desmentidos de praticamente todos os lados envolvidos nessa ques‑
tão, e nesse imbróglio, quem fica com os prejuízos são as gestantes e seus familiares, que perderam filhos no
momento mais sublime e aguardado, que é a hora do parto. Também ficaram sem a perspectiva de acompa‑
nharem o desenvolvimento de vidas tão queridas e esperadas.
A verdade é que tais fatos são o registro de uma tragédia anunciada, à qual eu tentei me antecipar, com
o projeto de implantação em Dourados, do Instituto da Mulher e da Criança – o IMC, para o qual consegui, no
Ministério da Saúde, recursos da ordem de R$ 12,9 milhões, para a construção de uma unidade anexa ao Hospi‑
tal Universitário. A conquista desses recursos se deu com o empenho em 22 de outubro de 2010 e a liberação,
em junho de 2012, os quais foram depositados na conta da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
que seria a executora das obras e que iria gerir o futuro Instituto.
Ocorre que por falhas no projeto arquitetônico elaborado por empresa que não possuía expertise no
assunto, a obra nunca teve início, tendo como resultado o fato de que em março deste ano (2015) fui oficial‑
mente informado de que a UFGD, no final do exercício financeiro de 2013, deixou de inscrever os recursos em
restos a pagar e com isso perdeu a verba conquistada com tanto trabalho e empenho pessoal, causando gran‑
de indignação de amplos setores da sociedade douradense, principalmente diante das necessidades da saúde
pública da população da Grande Dourados.
Diante de tudo o que fora exposto, apresento a referida Proposta de Fiscalização e Controle – PFC, para
que essa Comissão realize com o apoio do Tribunal de Contas das União, auditoria e fiscalização no Hospital
Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, pelos fatos denunciados pelo Conselho
Municipal de Saúde e caso venham a ser confirmados que sejam adotadas as providências necessárias. Apro‑
veito para solicitar o apoio dos nobres pares na apreciação e aprovação desta proposição.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 2015. – Deputado Geraldo Resende, PMDB/MS
RECURSO Nº 73, DE 2015
(Dos Srs. Rubens Pereira Júnior e Orlando Silva)
Contra decisão do Senhor Presidente da Câmara, em Sessão Deliberativa Extraordinária ocorrida no último dia 24 de Setembro de 2015, em que negou seguimento a recurso apresentado,
na mesma sessão, de acordo com o § 8º do art. 95 do RICD.
DESPACHO: DETERMINO O ENCAMINHAMENTO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 95, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO. PUBLIQUE-SE.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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Senhor Presidente,
O Deputado abaixo assinado recorre ao Plenário, com base art. 95, § 8º, combinado com o § 1º do art. 100,
ambos do Regimento Interno desta Casa, em face da decisão de Vossa Excelência em Sessão Deliberativa Ex‑
traordinária ocorrida no último dia 24 de Setembro de 2015, em que negou seguimento ao recurso por mim
apresentado, na mesma sessão, de acordo com o § 8º do art. 95 do RICD.
Na Sessão Extraordinária de 24 de Setembro de 2015, foi lida em Plenário, pelo Sr. Presidente, a resposta
à Questão de Ordem nº 105, de 2015. Ocasião em que o nobre deputado Wadih Damous apresentou recurso
de referida decisão, na forma dos §§ 8º e 9º do art. 95, em nome do Partido dos Trabalhadores e do Partido
Comunista do Brasil.
Finda a leitura do recurso, instalou-se discussão no Plenário, tendo Vossa Excelência decidido que rece‑
beria tal recurso como questão de ordem. Em ato contínuo fiz minha inscrição para manifestação, recebendo a
informação de Vossa Excelência de que falaria apenas após a questão de ordem do deputado Mendonça Filho
que, por sua vez, manifestou-se após a intervenção do deputado Chico Alencar.
Ambos os parlamentares trataram da matéria trazida a lume pelo recurso interposto pelo deputado Wa‑
dih Damous relativo à resposta de Vossa Excelência à questão de ordem nº 105, de 2015.
Contudo, ao iniciar minha manifestação externando que antes de apresentar uma questão de ordem
estava fazendo a interposição de recurso, com fundamento no § 8º do art. 95, Vossa Excelência considerou a
matéria preclusa, sob o argumento de que o momento para isso deveria ter sido ao final da leitura, como se
observa pelo excerto das notas taquigráficas:
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi‑
dente, antes da questão de ordem, com base no art. 95, § 8º, V.Exa. recebeu a Questão de Ordem nº 105, do
Deputado Mendonça Filho, e hoje proferiu a decisão da Presidência. Com base no art. 95, § 8º, eu recorro ao
Plenário da sua decisão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, já é matéria preclusa. Não há...
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Já foi recepcionada. O momento para isso deveria ter sido ao fi‑
nal da leitura.
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR – Presidente, estamos no meio da discussão da questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência não recepcionará mais recurso sobre a matéria.
Está preclusa a posição, é a decisão da Presidência. (notas taquigráficas, p. 127)
Sr. Presidente, com a devida vênia, não há amparo regimental para declarar precluso o recurso, pelas
razões que se expõe a seguir.
Primeiramente, deve-se destacar que no momento de minha intervenção a discussão a respeito da ma‑
téria não havia se esgotado, como se observa, nas notas taquigráficas da própria intervenção de Vossa Exce‑
lência, ao assegurar a palavra ao Orador (deputado Wadih Damous), quando o mesmo fora interrompido pelo
deputado Mendonça Filho, como se depreende do seguinte trecho:
O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, acho que não cabe mais prorrogação. Foi feita uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Mendonça...
O SR. MENDONÇA FILHO – Só um parêntese.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Mendonça, eu queria fazer um apelo a V.Exa. Ele tem
o tempo de Líder da Liderança do Governo.
O SR. MENDONÇA FILHO – Eu não terminei minha questão de ordem. Eu vou encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas o orador ainda está na tribuna. Eu lhe cederei o tempo.
O SR. MENDONÇA FILHO – Não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu lhe cederei a mesma prorrogação. Ele juntou...
O SR. MENDONÇA FILHO – Não, é uma ironia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, por favor, ele juntou o tempo da Liderança do PR.
O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, é uma pequena ironia, uma pequena ironia.
O SR. PAULO TEIXEIRA – O orador está na tribuna e tem que ser respeitado, Sr. Presidente, é uma ques‑
tão de ordem.
O SR. MENDONÇA FILHO – É uma pequena ironia. O Deputado Wadih Damous está dizendo que...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, Deputado, por favor.
O SR. MENDONÇA FILHO – O Deputado Wadih está dizendo que eu não poderia fazer questão de or‑
dem, porque eu não tenho (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado, por favor.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, pedimos um respeito enorme, porque há um orador na tribuna.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, a Presidência está no comando da sessão.
Ele agregou o tempo da Liderança do PR, a posteriori, e agregou o tempo da Liderança do Governo. Eu
vou lhe conceder... E, pelo bom senso da matéria, eu concedo a V.Exa. qualquer excesso a maior, em igualdade
de condição.
O SR. MENDONÇA FILHO – Eu quero na sequência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu lhe darei.
Respeitoso com a difícil condução, até então, parcimoniosa e escorreita dos trabalhos feitos por Vossa
Excelência assegurei minha inscrição para tratar do tema apontando que apresentaria uma questão de ordem.
A garantia da palavra me foi assegurada tão logo o deputado Mendonça Filho finalizou sua manifesta‑
ção. Naquele momento, apresentei a Vossa Excelência e ao Plenário desta Casa solução mais adequada regi‑
mentalmente para o debate instaurado no Plenário, por meio da apresentação de recurso da decisão de Vossa
Excelência, na forma do § 8º do art. 95 do RICD.
Por tal via recursal disposta no Regimento da Casa no § 8º do art. 95, diferentemente do que dispõe o
§ 9º do mesmo art. 95, não é exigido apoiamento, nem mesmo votação imediata em Plenário, uma vez que o
dispositivo atribui prazo máximo de três sessões para manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, in verbis:
Art. 95. ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da Presidência para o Plenário, sem efeito
suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo
de três sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da Comissão, o recurso será submetido na sessão
seguinte ao Plenário.
§9º Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de um terço dos presentes, poderá
requerer que o Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso.
Portanto, da leitura de ambos os dispositivos se depreende que:
1. Minha inscrição foi feita no curso da discussão da matéria;
2. Ainda que minha fala tenha sido garantida após a intervenção de outro parlamentar, após a leitura
da resposta dada por Vossa Excelência à questão de ordem nº 105, de 2015, destaco:
a) As falas antecedentes tratavam do mesmo objeto sem que fosse encerrada a discussão;
b) O recurso apresentado, por ser fundamentado no § 8º não exige a imediata e preclusiva aprecia‑
ção de Plenário1
Cabe mencionar, aqui, o fato importantíssimo de que uma proposição apresentada como recurso, con‑
ceituada, portanto, nos termos do Art. 100, § 1º, do Regimento Interno, não pode ser subsumida como Questão
de Ordem, matéria estatuída nesse mesmo Regimento no art. 95.
Não se pode, também, confundir na mesma pessoa o recorrido e o juiz do recurso. Recorrendo-se de
uma Questão de Ordem respondida por Vossa Excelência, o julgamento da oportunidade desse recurso teria
de ser feita pelo Plenário. Não poderia Vossa Excelência julgar a própria decisão. Ao receber o recurso como
nova Questão de Ordem, simplesmente confunde-se todo o processo.
É de se destacar, Senhor Presidente, que a solução da contenda relativa ao procedimento para análise
e processamento de acusação da prática de crime de responsabilidade pela Presidenta da República deve ser
tratada de forma parcimoniosa e a tranquilidade referida por Vossa Excelência em abordar a matéria, encon‑
trará na apreciação de recurso com a oitiva da CCJC e decisão do Plenário, a via mais adequada e republicana
de solução dos pontos controvertidos sobre esse tema da mais alta relevância para nossa democracia.
É, inclusive, por meio do atendimento a esse recurso, Sr. Presidente, que Vossa Excelência poderá preser‑
var o papel equidistante que lhe é exigido para a condução de tal procedimento.
Uma vez recebido o presente recurso, traço aqui os elementos de mérito que o permeiam.
A Questão de Ordem Nº 105, de 2015, do Deputado Mendonça Filho não poderia ter sido apreciada por
não ser atinente à matéria que figurava na Ordem do Dia, sendo seu recolhimento clara violação ao art. 95, §
1º do RICD.
1 Como precedente pode-se citar o REC 205/2013.
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O fato de a questão ter sido “reiterada, na sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2015”, como apon‑
tado pelo Sr. Presidente, na decisão sobre a questão de ordem, não é suficiente para sanar o vício no procedi‑
mento, mas, antes, indica cabalmente a invalidade da Questão de Ordem nº 105, de 2015.
Na referida sessão do último dia 16 de Setembro, o Deputado Mendonça Filho disse:
“Reafirmo o posicionamento que firmei da tribuna, em nome dos Líderes e Deputados menciona‑
dos, e peço a V.Exa. que recolha a questão de ordem para que, oportunamente, o Presidente da Casa,
Deputado Eduardo Cunha, possa pronunciar-se em plenário com relação a essa matéria”.
Tal manifestação foi proferida pelo deputado sem que o mesmo fizesse a leitura do inteiro teor da ma‑
téria. Ora, da “reafirmação” da questão de ordem só pode decorrer uma conclusão: ao apresentá-la de novo, o
Deputado Mendonça Filho tacitamente reconheceu que a Questão de Ordem do dia anterior era inválida, do
contrário não haveria sentido em submeter ao Presidente da Casa duas questões de ordem idênticas.
Comprovada a invalidade da Questão anterior, no entanto, a Questão de Ordem apresentada na sessão
do último dia 16 restou vazia, por não ter sido relida a matéria. Chegamos à conclusão, Sr. Presidente, que a
única Questão de Ordem do Deputado Mendonça Filho que foi submetida à apreciação de Vossa Excelência
não possui qualquer conteúdo.
Finalmente, a terceira questão é que a lacuna normativa sobre o processo e julgamento do Presidente
da República não poderia, de forma alguma, ser suprida por uma resposta a questão de ordem pelo Presiden‑
te da Câmara dos Deputados.
Já tive a oportunidade de tratar, por meio de questão de ordem apresentada ao Plenário, na sessão do
último dia 24 de Setembro que pela definição do art. 95 do RICD: “Considera-se questão de ordem todo dúvida
sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal.
A Questão de Ordem nº 105 não trata, nos termos do art. 95 de matéria exclusivamente regimental. Tal
fato é comprovado pelo conjunto de dúvidas associadas à aplicação da lei 1.079, de 1950, que se observa da
leitura da alínea “h”, por exemplo, quando pergunta: “Qual dispositivo da Lei nº 1.079 será aplicado?”; como a
alínea “i”: “Caberá à Comissão Especial proferir parecer preliminar no art. 20, da Lei nº 1.079”.
O Regimento da Casa também explica quem deve responder a qualquer discussão de natureza jurídica,
como se depreende da alínea “c”, do art. 32, IV, que trata das atribuições da Comissão de Constituição e Jus‑
tiça: “assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente da
Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste Regimento”. Esta seria a
medida adequada para o caso concreto, Sr. Presidente: uma consulta à CCJC.
Há ainda que se destacar que a Constituição Federal de 1988 é expressa ao exigir que o procedimento
de acusação, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade deve ser disciplinado por lei especial,
em seu art. 85, parágrafo único.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, editou súmula vinculante no sentido de que a definição de cri‑
mes de responsabilidade e a disciplina de seu processo e julgamento “são da competência legislativa privativa
da União” (Súmula Vinculante nº 46).
Resta bem claro, Sr. Presidente, que a matéria só pode ser tratada por lei, editada regularmente pelo Con‑
gresso Nacional, e não por decisão unilateral do Presidente da Câmara. Sendo assim, quaisquer regras sobre
esse procedimento que advenham de outra fonte que não lei especial serão inválidas. Tendo isso em mente,
não custa destacar que a disciplina jurídica do processo, constante da lei, deve ser compatível com os princí‑
pios constitucionais vigentes, notadamente o do contraditório e da ampla defesa.
Já em relação à possibilidade de responsabilização da Presidenta da República por atos supostamente
cometidos em mandato anterior, o tema adere plenamente ao que se entende como condição de procedibi‑
lidade da denúncia, por estar diretamente ligada ao juízo de justa causa e, portanto, deve ser parte de análise
do Presidente da Casa, já em juízo inicial de admissibilidade da denúncia, na forma tratada no ponto 1, da Res‑
posta da Presidência à Questão de Ordem 105, de 2015, de acordo com o excerto:
Cumpre ressaltar que o juízo inicial de admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade
envolve não apenas a análise dos aspectos meramente formais enumerados acima, mas também
de questões substanciais, notadamente a tipicidade das condutas imputadas e a existência de in‑
dícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tri‑
bunal Federal (Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 30.672, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, Diário da Justiça, 18 de outubro de 2011; Mandado de Segurança nº 23.885,
Relator Ministro Carlos Velloso, Plenário, Diário da Justiça de 20 de setembro de 2002; Mandado de
Segurança nº 20.941, Relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, Diário da Justi‑
ça, 31 de agosto de 1992.)
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Pois bem. No tocante à análise da questão pela Câmara dos Deputados, destaco que a Constituição é
clara ao dispor que o Presidente não pode ser responsabilizado, durante o curso do mandato, por atos estra‑
nhos ao exercício de suas funções (art. 86, § 4º). Em leitura combinada do art. 86, § 4º com o art. 82, que dispõe
sobre os limites temporais do mandato, conclui-se que atos anteriores ao mandato em curso são obviamente
estranhos às funções a ele atinentes, não ensejando a responsabilização do Presidente durante o período pre‑
visto. Portanto, tal questão é da essência do juízo inicial de admissibilidade da denúncia.
Deve ser destacada também, Sr. Presidente, a questão sobre o direito de defesa durante o trâmite da
denúncia na Câmara e a emissão de Parecer Preliminar pela Comissão Especial. A interpretação a respeito da
posição do STF merece debate mais aprofundado e uma rápida digressão a respeito da aplicabilidade desses
dispositivos à Câmara contida nas Constituições de 1946 e 1988.
É que as duas Constituições preveem exatamente o mesmo modelo de análise e julgamento de denúncias
por crimes de responsabilidade, qual seja: a Câmara faz juízo preliminar de admissibilidade da denúncia, o qual
envolve a verificação do cumprimento de requisitos formais e a análise de justa causa da denúncia (análise de
questões substanciais, como reconhecido pelo Senhor Presidente), e o Senado processa e julga a acusação. Ten‑
do em vista que a decisão da Câmara envolve análise de mérito – análise que, aliás, é reconhecida pelo acórdão
do MS 21.564-0/DF, ao dizer que a Câmara pode rejeitar a denúncia – é imperioso que a Câmara disponha de
poderes de instrução, para que possam colher detalhes materiais sobre o caso e, assim, formar sua convicção.
Ademais, a aplicabilidade dos artigos 21 e 22, assim como de todo o capítulo II da Lei 1.079/1950 ao pro‑
cedimento na Câmara, constitui a própria garantia do direito de defesa do acusado nessa instância. Afastar a
aplicação desses dispositivos implicaria dizer que o Presidente só terá o direito de se defender durante o proces‑
so no Senado Federal, ou seja, uma vez que já tenha sido afastado do cargo, nos termos do art. 86, § 1º, II da CF
de 1988, o que certamente não é compatível com os direitos e garantias assegurados pela mesma Constituição.
As afirmações de determinados Ministros do STF de que tais regras seriam inaplicáveis à Câmara, ao lon‑
go de seus votos no Mandado de Segurança referido (MS 21.564-0/DF), não constituem precedente da Corte,
ante a previsão do Código de Processo Civil de que “não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importan‑
tes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art. 469, I).
Ademais, o Ministro Carlos Velloso em julgamento posterior ao MS 21.564, definiu:
“... no Brasil, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, lei ordinária definirá os crimes de res‑
ponsabilidade, disciplinará a acusação e estabelecerá o processo e o julgamento. ” (MS 21.689, rel.
Min. Carlos Velloso, julgamento em 16-12-1993, Plenário, DJ de 7-4-1995.)
Esse trecho da decisão, revela a falsa dicotomia entre a disciplina dos procedimentos acusatórios e os
de processo e julgamento, especialmente quando tratamos de direitos e garantias essenciais ao exercício do
Contraditório e da Ampla Defesa.
Sendo o afastamento dos procedimentos que garantem o direito de defesa do procedimento na Câmara
claramente incompatível com o regime constitucional, resta evidente, portanto, a necessidade de proferimen‑
to de dois pareceres pela Comissão Especial, notadamente reforçando a aplicabilidade dos artigos 20 e 22 da
Lei 1.079, de 1950.
Quanto à composição da Comissão Especial, Senhor Presidente, a decisão exarada por V. Exa. também merece
reparo. É que o artigo 19 da lei 1.079, de 1950, assegura expressamente a participação de partidos em sua composi‑
ção, não admitindo a representação por blocos partidários. Tendo em vista se tratar de dispositivo da lei de que não
há qualquer dúvida quanto à aplicabilidade, a referência a blocos contida em vossa resposta não pode prosperar.
Finalmente, é necessário reconhecer que o quórum de dois terços previsto no art. 51, I da Constituição
Federal se aplica não somente à decisão do Plenário ao julgar a admissibilidade da denúncia, mas também às
decisões da Comissão Especial sobre a questão.
Trata-se de escolha constitucional fundada na pretensão de conferir maior legitimidade às decisões do
Congresso em processo de tão grande impacto sobre a sociedade e as instituições, legitimidade esta que ad‑
vém do quórum qualificado. Sendo a matéria discutida afeta ao mandato do Presidente da República, tendo
consequências direitas sobre a preservação da democracia e do próprio Estado de Direito, é indispensável que
as garantias constitucionais sejam aplicadas em todas as fases procedimentais.
Sr. Presidente, por todo exposto, requeiro que seja recebido e processado o presente recurso para que
seja dado regular processamento à contestação da Resposta da Presidência à questão de ordem nº 105, de
2015, na Sessão Deliberativa Extraordinária de 24 de Setembro de 2015, na forma do art. 95, § 8º do RICD, e no
mérito para que seja integralmente acolhido na forma de suas razões.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. – Deputado Rubens Pereira Junior, PCdoB/MA – Deputado
Orlando Silva
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RECURSO Nº 76, DE 2015
(Do Sr. Jair Bolsonaro)
Recurso contra o não recebimento e o consequente arquivamento, em 7 de outubro de 2015,
da denúncia de sua autoria apresentada em desfavor da Excelentíssima Senhora Presidente
da República, Dilma Rousseff, pela suposta prática de crime de responsabilidade, protocolada
no dia 12 de março de 2015 e aditada em 27 de julho de 2015.
DESPACHO: NUMERE-SE COMO RECURSO. SUBMETA-SE AO PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 218,
§ 3º, DO RICD. PUBLIQUE-SE.
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I. DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
1.

Preliminarmente, cumpre a este signatário destacar, em termos formais, os
requisitos constitucionais, legais e regimentais para que se proceda ao
início do julgamento de denúncia em desfavor da PRESIDENTE DILMA

ROUSSEFF, por crimes de responsabilidad e.

2.

A Constituição Federal fixa, consoante art. 51, I, a competência privativa da
Câmara dos Deputados para a autorização, por dois terços de seus
membros, da instauração de processo contra o Presidente da República,
encontrando-se atendidos os requisitos na seara de competência em razão
da matéria.

3.

A Carta Magna determina ainda, em seu art. 85, parágrafo único, que os
crimes de responsabilidade do Presidente da República serão definidos em
lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. A Lei nº
1.079, de 10 de abril de 1950, que foi recepcionada, no que conce rne ao
caso, pela CF /88, define tais crimes e fixa os pa râmetros normativos para o
processamento que foram, co mo ratificados pela Presidência da Câmara dos
Deputados, observados em sua intei reza.

4.

Desta forma, tanto a análise deste Denunciante quanto a da Presidência da
Câmara dos Deputados, no que se refere aos press upostos formais para o
recebimento da denúncia e seu despacho ao colegiado designa do para a
emissão de parecer, demonstram que resta inequívoco o cumprimento dos
aspectos formais para a admissibilidade da denúncia.

S.

Demonstrada a observância das preliminares formai s, já ratificada no
próprio despacho da r. Presidência, passo a destacar os dispositivos legais e
regimentais a plicados à matéria.

6.

O art. 15 da Lei n 2 1.079/50 dispõe que a denúncia só pod e rá ser recebida
enquanto o denunciado não tiver,

por qualquer motivo, deixado

definitivamente o cargo. Ora;mo caso ora em comento, a Presidente DILMA
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ROUSSEFF, mesmo diante das inequívocas comprovações de má gestão,
desvio bilionário de recursos públicos, afronta à autonomia dos demais
Poderes da República, dentre outras condutas eivadas de ilicitude,
concomitantes à ausência de legitimidade para o exercício do cargo,
demonstrada pela vontade popular, ainda não foi tomada por BOM SENSO,
SENTIMENTO DE DEVER e AMOR À PÁTRIA, no sentido de RENUNCIAR ao
cargo de Presidente da República.
7.

Ao citar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental
no Mandado de Segurança n. 30.672, Rei Min. Ricardo Lewandowski,
Plenário,

DJ

18.10.2011, Mandado de Segurança n. 23.885, Rei. Min. Carlos

Velloso, Plenário, DJ 20.9.2002; Mandado de Segurança n. 20.941, Red. p/
acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Plenário,

DJ

31.8.1992), o Presidente da

Câmara dos Deputados adverte que:

"o juízo de admissibilidade da denúncia por crime de
responsabilidade - a cargo desta Presidência - envolve não
apenas a análise de aspectos formais, mas também de questões
substanciais (tipicidade e indícios mínimos de autoria e

materialidade)." (grifo no sso)
8.

Consoante indigitada manifestação da Suprema Corte, a admissibilidade da
denúncia reque r que sejam apontados elementos substanciais mínimos que
ensejem o início do processo. Cabem aqui algumas citações de artigo da
lavra do Professor Ives Gandra da Silva Martins:

Ora, o § 4º, do artigo 86, da CF está subordinado à introdução do
artigo que declara: "admitida a acusação contra o Presidente da
República .... ': o que pressupõe que investigações preliminares sejam
feitas,

para que a

acusação se concretize,

visto

que S EM

INVESTIGAÇÃO NÃO PODE HAVER ACUSAÇÕES.
A investigação criminal é fundamental para definir se há ou não
crime de improbidade.
Não é possível, p4Jrtanto, haver declara ção de imunidade prévia, sem
qualquer exame anterior.
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No caso da Presidente Dílma, ela foi citada 11 vezes como
conhecedora dos fatos que continuam sendo desventrados, de uma
prática em que não se conhece a data de encerramento. E durante o
período em que ocorreram os fatos já apurados, manteve a diretora e
depois presidente da companhia, Graça Foster, NO ANTERIOR E NO
ATUAL MANDATO, até fevereiro de 2015. É, pois, fundamental que se
investigue até mesmo para que se saiba se há outras pessoas
envolvidas ligadas aprimeira mandatária.
Afastar da mera investigação personagem essencial do governo em
que se deram os desvios mencionados, é prejudicar a própria
apuração, não se permitindo sequer provar a inocência da presidente,
que seria sempre seu melhor salvo conduto para a continuidade na
vida pública. É que a não investigação, nada obstante citada 11 vezes
como conhecedora do saque à Petrobrás, sempre deixará a impressão
de que foi responsável e beneficiária do esquema montado na maior
empresa estatal brasileira.
Investigação não significa condenação. O "impeachment" não pode
ser realizado por fatos anteriores ao atual mandato, mas se houve ou
não contaminação de um mandato ao outro só se poderá saber, após
as investigações. Por isto, o§ 4º estabelece que o presidente não pode
ser responsabilizado, mas, à evidência, não diz que não pode ser
investigado. Como afirmou o Ministro Celso de Mello, sendo regra
excepcional de imunidade, a interpretação que se impõe é SEMPRE
ESTRTTA E LIMITADA.
A investigação é necessária até por que há suspeita de que toda a
campanha da presidente do primeiro para o seg undo mandato deu-se
com o dinheiro recebido das empreiteiras envolvidas na operação
Lavaja to. Sua vitória, alicerçado em campanha milionária, na qual os
dados sobre a economia foram fantasticamente manipulados,
restaria maculada, a justificar seu afastamento.
Ao interpretar o § 4º e o artigo 86 da CF, nos Comentários à
Constituição do Brasil que elaborei com Celso Bastos pela Editora
Sara iva (15 volumes e mais de 12.000 páginas), falo em condenação,
mas não digo que a "investigação" do envolvimento seja proibida, até
mesmo para determinar o prazo inicial e final da prática delituosa.
5

Investigação, repito, não é condenação. Após apurados os fatos,
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eventual processo de "impeachment" perante o Congresso, não pode
ter por fundamento ilícitos anteriores ao mandato em curso.

9.

Nesse diapasão, o que se busca por meio da DENÚNCIA formulada em
desfavor da Presidente DILMA ROUSSEFF é a elucidação dos fatos por meio
do

devido

processo legal,

para que

sejam

prestados

os devidos

esclarecimentos ao povo brasileiro quanto ao real envolvimento da
DENUNCIADA em tantas situações fáticas que evidenciam a prática de
crimes de responsabilidade, estando presentes indícios de autoria e
materialidade de ilícitos penais, muito mais do que o mínimo sugerido pelo
STF, que tornam a denúncia perfeitamente admissível.
10.

Ao dar seguimento ao processo, esta Casa Legislativa materializa a vontade
popular da qual todos os deputados federais são representantes, conforme
retratado por diversos institutos de pesquisa em que apontam a percepção
da opini ão públi ca frente aos d es ma ndos n a condução d a Naçã o Brasile ira .

11.

Esse ins trumento dem ocrático, previsto na Cons tituiçã o Fe deral, garante o
afastamento necessá rio do che fe do Poder Executivo p ar a a d evida a puração
da s de nún cias, com a necessá ri a proteção aos órgãos do Pod er Exe cutivo
envolvidos nos t ra balhos apura tórios.

11. DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE
_____ .. ___________
,_ ,..,._

1.

No despacho em q ue o Preside nte da Câma r a d os Deputa dos deixa de
receber a Denúncia ap resen tada por este signatá rio, be m co m o sua
compl em entaçã o, há aponta m entos que supostam ente evide ncia m a iné pcia
subs tancia l de a mbas as p eças, ten do sido es te Denuncia nte "ines pecífico",
vez qu e não descreve u qualquer ato ou fato atribuído à denunciad a.

2.

Ini cialme nte, r eiterando a i nequ ívoca necess idade de insta uração do
processo de ímpeachment, o Sup re mo Tribunal Federal em acórdão
6

.
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proferido em sede de Habeas Corpus nº 93.341-SP, publicado em 06 de
fevereiro de 2009, da lavra do Ministro Joaquim Barbosa, pontuou que a
dúvida na instauração de processo criminal (aqui aplicado por analogia)
deve ser resolvida a favor da sociedade.
3.

O Presidente da Câmara dos Deputados narra que inquéritos policiais e
ações penais não comprovaram que a denunciada tinha participação ou
conhecimento

dos

atos

ilícitos

praticados

por seus

subordinados,

desprezando assim o fato da Presidente Dilma haver sido citada por 11
(onze) vezes em depoimentos nos autos da Operação "Lava-Jato", motivo
pelo qual, diante da impossibilidade de apresentar os documentos que
subsidiam Denúncia, nos termos que prescreve o artigo 218, § 1º do RICO,
requereu-se a juntada dos autos dos Inquéritos em tramitação no Supremo
Tribunal Federal de números 3883, 3963, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981,
3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3999 e 4000 e de outros
documentos relacionados à citada operação (Lava-Jato) de posse da Políci a
Federal.
4.

Não se trata, data venia, de simples uso de matérias jornalísticas para
embasar a presunção do ilícito, o que seria insuficiente para constituir meio
de prova, consoante jurisprudência apontada pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, mas de fatos devidamente formalizados em inquéritos
policiais desencadea dores, alguns deles de ações penais em andamento.

S.

Em outra vertente, o despacho proferido pelo Preside nte da Câmara dos
Deputados, ora atacado, aponta que "o simples fato de alguém exercer

posição de superioridade hierárquica na estrutura político-administrativa
não o torna responsável por ilícitos praticados por seus subordinados". Nesse
ponto, cabe destaque, a título de comparação, ao Relatório da Comissão
Nacional da Verdade, ovacionado pelo Palácio do Planalto e tido como
inequívoco pela própria denunciada, que em sua conclusão "identifica como

responsáveis diretos ou indiretos os Presidentes Castello Branco, Costa e Silva,
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, em virtude do
7

cometimento de gravíssimos crimes praticados, em tese, por 3 77 agentes do
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Estado." Nesse sentido, é justo aplicar a mesma lógica para responsabilizar a

Presidente Dilma, procedendo-se ao devido processo legal de apuração dos
ilícitos evidentes em seu governo.
6.

No que se refere à violação de leis orçamentárias, cumpre destacar que não
houve apontamentos baseados em "suposto parecer do Tribunal de Contas
da União - TCU", como cita o despacho da Presidência da Câmara dos

Deputados, ao destacar que o parecer sequer fora exarado por aquela Corte.
Os fundamentos da denúncia foram baseados em Relatório do Ministério
Público de Contas, de 15 de junho de 2015, da lavra do Procurador Júlio
Marcelo de Oliveira, cuja requisição e juntada foram devidamente
solicitadas, como meio de prova documental, na peça complementar,
protocolada em 27 de julho de 2015.
7.

Não se trata, aqui, de mera citação de peça opinativa do TCU apta a instruir
o Congresso Nacio nal para exercer sua pre rrogativa de julgar as contas da
Presidente da República. Trata-se de indicação de documento formalmente
exarado por órgão técnico (Ministé rio Público de Contas), em que constam
indícios da prática de crime de responsabilidade por parte da Pres id ente da
República, ensejador, porta nto, do processo aqui vindicado. Tratam-se de
procedimentos apartados, sendo que a admissibilidade da denúncia e o
consequente processo de impeachment não requerem o encerramento
prévio

de outros processos, como o de julgamento das contas da

Denunciada. O parecer elencado como prova documental demonstra-se apto
a comprovar os indicias mínimos de autoria e materialidade necessários

à admissibilidade da denúncia.
8.

A decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, por

unanimidade, que a provou parecer pela rejeição das contas da Denunciada,
na noite do dia 7 de outubro de 2015, ratifica os argumentos, tornando mai s
robus ta e cristalina a evidência de indícios ensejadores da admissibilidade
da denúncia.
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No que se refere à mensagem de veto nº 263/2015 ao Projeto de Lei que
estabelecia o Plano de Carreira dos Servidores do Poder judiciário da União,
sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal encaminhou ao
Congresso Nacional um projeto de lei "inconstitucional e contrário ao
interesse público", o Presidente da Câmara dos Deputados narra que o art.
66, § 1 º, da Constituição Federal confere tal poder ao Presidente da

República.
10.

Entretanto, tal poder não é isolado, encontrando-se, assim como outros
dispositivos da Carta Magna, condicionado à observância de todo o contexto
constitucional, posto que, no caso em comento, o dolo da conduta decorre
da inobservância de mansa e pacífica jurisprudência do próprio STF, uma
vez que os valores para o livre exercício do Poder judiciário correrão por
conta do próximo exercício (Adin 484/PR, 1428/SC, 1.243/MT). Insta
observar que o artigo 99 da Constituição Federal, assegura autonomia
administrativa e financeira ao Poder judiciário, não sendo passível de veto
essa maté ria encaminhada pelo STF e aprovada no Parlamento Federal. A
proposta

encaminhada

pelo

Poder

judiciário,

aprovada

no

Poder

Legi slativo, estava dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias devidamente sancionada pela chefe do Executivo, consoante
dispositivo s constitucionais aplicados à maté ria. Dessa forma, demonstra-se
a interferência da Presidente Dilma no funcionamento de outro Poder,
usurpando suas atribuições e extrapolando os limites de atuação do
Executivo.
11.

A necessidade premente de exposição da denúncia pelo Plenário da Câmara
dos Deputados fica notoriamente demonstrada também quando da análise
do item que faz menção ao envio de ofício ao Senado da República com a
indicação do Sr. Ricardo Fenelon das Neves Júnior, genro de um Senador da
República, para Dire tori a da Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC.
Consoante narrado na peça complementar à denúncia, o currículo do Sr.
Ricardo Fenelon não o credencia para ocupar cargo de tamanha relevância,
9

responsável pela regulação do setor de avi ação civil e, portanto, com grave
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comprometimento da segurança nacional, o que contraria flagrantemente e
de forma objetiva o disposto no art. 12 da Lei 11.182, de 27 de setembro de
2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil. O jovem advogado, com
apenas 28 anos de idade, pouco mais de 4 anos de formado e tendo
"estagiado" por cerca de 1 ano e meio, teria como credencial maior ter sido
prestigiado em sua festa de casamento pela Denunciada. Em resposta, a r.
Presidência desta Casa apenas argumenta que a indicação fora aprovada
pelo Senado Federal.
12.

Ora, o indicado é genro de um Senador da República, integrante do PMDB,
partido com maior bancada no Senado Federal (18 senadores), base do
governo que participava ativamente das votações em ambas as Casas do
Poder

Legislativo

Federal

enquanto

a

Petrobras

era

saqueada.

Diferentemente da aprovação unânime por parte do TCU do parecer pela
rejeição das contas da Presidente DILMA ROUSSEFF, o Senado Federal não
foi unânime ao acolher a indicação da Denunciada, o que reforça a tese de
que a denúncia seja analisada pelo plenário da Casa e não a penas em
decisão monocrática. Neste caso, também, estão presentes os pressupostos
formais de admissibilidade, sendo que as questões substanciais devem ser
observadas pela Casa Legislativa, tendo em vista enorme subjetividade do
despacho proferido pela r. Presidência.

13.

Há que se observar, por oportuno, que o despacho proferido pelo
Presidente

da

Câmara

dos

Deputados

limitou-se

a

analisar

rol

exemplificativo dos fatos típicos elencados na de núncia formulada,
despreza ndo condutas evidentemente criminosas, narrada s na peça inicial e
em sua complementação, as quais devem ser analisadas integralmente pelo
Plenário desta Casa Legislativa, no pleno exercício de suas competências
constitucionais.

14.

Diante do exposto, sob o prisma das esferas constitucional, legal e
regimental, pelos quesitos vindicados, em resumo se evidenciam várias
condutas criminosas praticada s pela Presidente DILMA ROUSSEFF, ou, pelo
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menos, de forma inequívoca, a presença de indícios "mínimos" que
lastreiam, em termos materiais, o início do processo arguido.
15.

Restam evidentes as condutas ilícitas por parte da Presidente DILMA
ROUSSEFF, pela prática de delitos tipificados na Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, contra a probidade na administração (art. 4º, V), a guarda e o legal
emprego dos dinheiros públicos (art. 4º, VII), a lei orçamentária (art. 4º, VI),
o livre exercício dos poderes (art. 4º, li), e o cumprimento das decisões
judiciárias (art. 4º, VIII), nos termos devidamente relatados nas peças
antecedentes.

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
........- ...

--~----- ---·---- -----

1.

·---

A referência do registro da destituição do Presidente FERNANDO COLLOR,
por crime de responsabilidade, conforme exposto na peça inicial, sem que
houves se, no início do processo, conclu são de inquéritos policiais ou ações
penais, reforça a tese de que a Câmara dos Depu ta dos, em nome do povo
brasileiro, deva se manifestar quanto à legitimidade da permanência da
Presid ente DILMA ROUSSEFF no cargo, acatando a denúncia para
desencadear o devido processo legal.

2.

Nessa vertente, torna-se impossível não comparar aquele episódio ao que
ocorre nos últimos governos, especialmente durante o exercício do
mandato presidencial da DENUNCIADA, e m que a vontade popula r afastou
qualquer

resquício

de

legitimid ade

que

pudesse

sustentar

a

governabilidade do país, diante d a ilegalid ade vive nciada na prática
reiterada

de

crimes

de

res ponsabilidade

pela

Presidente

DILMA

ROUSSEFF.
3.

No caso em com ento, medida que se impõe é qu e a Câmara dos Deputados,
compete nte para autorizar a instauração do processo, e o Sena do Federa l,
com o mister de p rocessar ~!julgar a DENUNCIADA, revista m-se de função
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"judicialiforme" e exerçam com autonomia tais atribuições em resposta à
voz das ruas, materializada, dentre várias outras manifestações, em abaixoassinado protocolado nesta Casa, que contempla quase 2.000.000 (dois
milhões) de assinaturas, apoiando a denúncia aqui defendida, citada no
despacho da r. Presidência da Câmara dos Deputados que deixou de receber
a denúncia.
4.

A Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, tipifica claramente as condutas
criminosas praticas pela Presidente DILMA ROUSSEFF, nos termos do
artigo 4º, incisos li, V, VI, VII e VIII, ratificando os dispositivos do artigo 85
da Constituição da República Federativa do Brasil, acima referenciados,
sendo especificados em seus artigos 6º, (itens 1, 2 e 5) 9º (item 7), 10 (itens
2, 4 e 6), 11 (item 2) e 12 (item 1).

S.

Em respeito ao Estado Democrático de Direito, não deveria o Presidente da
Câmara dos Deputados, presentes os requisitos formais e indícios mínimos
de cometimento de crime de responsabilidade, privar o parlamento de s uas
prerrogativas constitucionais, pautadas na representativid ade popular,
sendo que o povo clama pela busca da verdade dos fatos, por meio do
devido processo legal, motivo pelo qual recorro e clamo para que o Plenário
acolha os argumentos postulados, por questão de justiça e em cumprimento
ao previsto na Constituição Federal.

6.

Não se trata de condenação prévia mas do necessário julgamento de
legitimidade

da

permanência

da

Presidente

DILMA

ROUSSEFF,

considerando a notória enxurrada de denúncias e m seu desfavor.
7.

Assim, ratificando os termos da Inicial e de sua Emenda e de acordo com o
artigo 16 da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, e artigo 2 18, § 1

º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, postulo pela juntada dos
documentos a seguir relacionados que subsidiam a DENÚNCIA:
a.

Inteiro teor do processo TC-021.643/2014-8, com o Relatório do

Ministério Público de Contas, de 15 de junho de 2015, da lavra do
Procurador Júlio Marcelo df2 Oliveira, bem como da decisão profe rida por'
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aquela Corte de Contas em 7 de outubro de 2015, posterior à Denúncia
formulada, bem como dos itens 46 e 4 7 da Inicial;
b.

Notas taquigráficas das audiências da Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no
âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/ A (PETROBRAS), entre os anos de
2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na
construção de refinarias no Brasil; à constituição de empresas subsidiárias
e sociedades de propósito específico pela PETROBRAS com o fim de
praticar atos ilícitos; ao superfaturamento e gestão temerária na construção
e afretamento de navios de transporte, navios-plataforma e navios-sonda; a
irregularidades na operação da companhia Sete Brasil e na venda de ativos
da PETROBRAS na África, além de outros documentos que guardem
conexão com a presente Denúncia; e
c.

Autos dos Inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal de

números 3883, 3963, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984,
3985, 3986, 3987, 3988, 3999 e 4000 e de outros documentos relacionados
à "Operação Lava-jato" de posse da Polícia Federal.

8.

Solicito ainda a indicação das testemunhas elencadas nas peças iniciais da
presente DENÚNCIA.

9.

Por fim, pugno pela INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA do presente recurso e
deliberação do Plenário, nos termos do art. 218, § 3º, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, para a abertura do necessário e urgente
processo de impeachment da Presidente DILMA ROUSSEFF, visando ao
bem do povo brasileiro.

_;;:::;___ J;/fYJU:ôncú~
. }1\HtME"SSIAS BOLSONARO
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REQUERIMENTO Nº 2.941, DE 2015
(Do Sr. Julio Lopes)
Requer a revisão de despacho inicial aposto ao PL nº 1450/2015, da Câmara dos Deputados,
para que a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprecie sobre o mérito
DESPACHO: Defiro o pedido contido no Requerimento nº 2.941/2015, nos termos do art. 141 do
RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 1.450/2015, para incluir a Comissão de
Desenvolvimento Urbano. Esclareço que, para os fins do art. 191, III, do RICD, prevalecerá a ordem
de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO
PL N. 1.450/2015: à CDU, à CINDRA e à CCJC (art. 54 do RICD) – Proposição sujeita à apreciação con‑
clusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário.]
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, com fulcro no art. 17, II, a, requeiro a Vossa Excelência a gentileza de rever o
despacho inicial aposto ao PL nº 1.450/2015, de forma a incluir esta Comissão de Desenvolvimento Urbano
(CDU) na análise do mérito dessa proposição.
Justificação
O art. 32, VII, informa como campo temático da Comissão de Desenvolvimento Urbano: assuntos atinen‑
tes a urbanismo e arquitetura; política e desenvolvimento urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo
urbano; habitação e sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e sanea‑
mento ambiental;
O PL n° 1.450/2015, do Sr. Glauber Braga, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para dis‑
por sobre o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres.
Considerando os últimos desastres naturais ocorridos no ano de 2015 nos grandes centros urbanos,
percebe-se a correlação direta entre uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e desastres naturais,
ensejando assim uma atuação direta da CDU nas políticas de Proteção e Defesa Civil contra desastres naturais.
Desta forma, pedimos considerar o nosso pleito no sentido de que seja revisto o despacho da proposi‑
ção, com vistas à análise do mérito desta matéria pela Comissão.
Sala da Comissão, de
de 2015. – Deputado Julio Lopes, Presidente
REQUERIMENTO Nº 3.081, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Requer seja revisto despacho de distribuição do Projeto de Lei no 383 de 2011, que proíbe a
obtenção de subsídios, subvenções ou doações para empresas que incorram em infração administrativa ambiental.
DESPACHO: Indefiro o pedido contido no Requerimento nº 3.081/2015, porque a matéria versada no
Projeto de Lei nº 383/2011 não se enquadra no campo temático da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, delimitado no inciso VI do art. 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 17, II, alínea “a” c/c art. 32, inciso VI, alíneas “c” e
“j” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a distribuição do Projeto de Lei nº 383 de 2011, que
proíbe a obtenção de subsídios subvenções ou doações para empresas que incorram em infração adminis‑
trativa ambiental, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC, por se tratar de
matéria sob competência desta comissão.
Justificação
O Projeto de Lei no 383 de 2011 estabelece medidas que afetam diretamente diversos segmentos indus‑
triais e comerciais nas três esferas federativas e restringe o acesso destas empresas à licitações, concessões de
serviços públicos, subsídios e subvenções de qualquer natureza da Administração Pública.
A amplitude da proposição e a necessidade de uma análise mais pormenorizada do tema e seus impac‑
tos econômicos sobre os setores mencionados podem ser mensurados pelo fato de que certas subvenções
são determinantes para promover maior assimetria competitiva entre as regiões, como no caso de empreen‑
dimentos que gozam de subsídios promovidos pelas agências de desenvolvimento regional. A proibição de
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fruição destes benefícios, em função de uma infração administrativa ambiental, pode inviabilizar estes empre‑
endimentos e todas as cadeias produtivas e comerciais a eles associadas.
Exemplos semelhantes também podem citados em licitações e especialmente em concessões de serviços
públicos, em que uma empresa que incorre em infração administrativa ambiental, além de todas as sanções
já previstas nas Leis de Crimes Ambientais e em seu decreto regulamentador, estaria impedida de concorrer
para administrar uma rodovia ou construir uma hidroelétrica, por exemplo.
Vale lembrar que políticas econômicas anticíclicas são utilizadas para atenuar os efeitos de conjunturas
nacionais e internacionais adversas e se valem de desonerações sazonais que garantem competitividade a di‑
versos setores econômicos. Impedir uma determinada empresa de acessar estas políticas pode representar sua
completa inviabilização comercial e econômica.
Com o objetivo de melhor avaliar a proposição, sob a ótica do desenvolvimento econômico e dos seto‑
res industrial e comercial é que se faz necessária a análise desta Comissão e para o qual requeiro a revisão do
despacho de distribuição do PL nº 383/2011 para sua apreciação.
Sala das Comissões, de setembro de 2015. – Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE
REQUERIMENTO Nº 3.130, DE 2015
(Da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 39-A, de 2011, do Sr. Arnaldo Jordy, que “revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o
§ 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do
terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis)
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 39-A,
de 2011, do Sr. Arnaldo Jordy e outros, que “revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o
§ 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto
do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis”,
e apensadas.
DESPACHO: Defiro, “ad referendum” do Plenário, a prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) sessões.
Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja prorrogado por mais 20 (vinte) sessões ordinárias o prazo da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
39-A, de 2011, do Sr. Arnaldo Jordy e outros, que “revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus
acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis”, e apensadas.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2015. – Deputado Esperidião Amin, Presidente
REQUERIMENTO Nº 3.136, DE 2015
(Do Sr. Heuler Cruvinel)
Requer a revisão do despacho inicial aposto ao PL n° 2.632/2015, de modo a também distribuí-lo à Comissão de Defesa do Consumidor para que esta o aprecie quanto ao mérito.
DESPACHO: Indefiro o pedido contido no Requerimento nº 3.136/2015, porque a matéria versada
no Projeto de Lei nº 2.632/2015 não se enquadra no campo temático da Comissão de Defesa do
Consumidor, delimitado no inciso V do art. 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se..
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, com fulcro no art. 17, II, a, combinado com o art. 139, requeiro a Vossa Excelência
a gentileza de rever o despacho inicial aposto ao PL n° 2.632/2015, de modo a também distribuí-lo à Comissão
de Defesa do Consumidor para que esta o aprecie quanto ao mérito.
Justificação
O art. 32, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, indica como sendo campo temático da
Comissão de Defesa do Consumidor:
“a) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;
c) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços;”
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O PL n° 2.632/2015, de autoria do Dep. Alberto Fraga, visa regulamentar o serviço de transporte priva‑
do individual de passageiros, de maneira a fomentar medidas que viabilizem uma melhor prestação dos ser‑
viços de transporte aos cidadãos. Busca, ainda, oferecer ao consumidor uma nova modalidade de serviço de
transporte que altera de maneira substancial a relação do consumidor com os serviços oferecidos atualmente.
A Comissão de Defesa do Consumidor já realizou Audiências Públicas para tratar do tema contando, in‑
clusive, com a presença de diversos órgãos afeitos à matéria: Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério
da Justiça (Senacon/MJ), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico (Câmara-e.net), Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, PROTESTE – As‑
sociação Brasileira de Defesa do Consumidor, entre outros . Nada mais justo que ela possa opinar quanto ao
mérito do projeto.
Como se pode verificar, o conteúdo do supracitado Projeto de Lei relaciona-se diretamente com o cam‑
po temático da Comissão de Defesa do Consumidor.
Desta forma, peço que considere o pleito no sentido de que seja revisto o despacho inicial da proposi‑
ção, com vistas à análise do mérito desta matéria pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Sala das Sessões, de de 2015. – Dep. Heuler Cruvinel, PSD/GO
REQUERIMENTO Nº 3.157, DE 2015
(Do Sr. Fábio Sousa)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 5.050/2009, para que seja incluída a Comissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) no rol de Comissões Permanentes
que devem manifestar-se sobre o mérito da proposição.
DESPACHO: Indefiro o pedido contido no Requerimento nº 3.157/2015, porque a matéria versada
no Projeto de Lei nº 5.050/2009 não se enquadra no campo temático da Comissão de Ciência e Tec‑
nologia, Comunicação e Informática – CCTCI, delimitado no inciso III do art. 32 do RICD. Publique‑
-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 139, II, “a”, e 140 do RICD, a redistribuição do Projeto de
Lei nº 5.050/2009, do deputado Felipe Bornier (PSD/RJ), que “torna obrigatório a divulgação de tabela de preços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços de telefonia, de fornecimento de água, gás e energia elétrica, e
dá outras providências”, para que seja apreciado, também, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI), tendo em vista que a matéria se relaciona com o campo temático da referida comissão
(cf. art. 32, inciso III, alíneas “e”, e “g” do RICD).
Justificação
O Projeto de Lei nº 5.050/2009 obriga as prestadoras a divulgarem mensalmente tabela de preços dos ser‑
viços de telefonia, água, gás e energia elétrica, em dois jornais de grande circulação do Estado. Vale salientar ain‑
da que o substitutivo, do relator Sr. Benjamim Maranhão, aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP) propõe acrescentar artigo na Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.427/97). Assim, seja no
projeto original, ou na forma do substitutivo aprovado, a proposição terá impacto no setor das telecomunicações.
Por tratar de serviços de telecomunicações, torna-se pertinente que a Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI) também se manifeste sobre a matéria, conforme os campos temáticos atri‑
buídos à aludida comissão no art. 32, inciso III, alíneas “e”, e “g” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, PSDB/GO
REQUERIMENTO Nº 3.169, DE 2015
(Do Sr. Antônio Jácome)
Requer nos termos regimentais, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte-RN-UERN, pelos 47 anos de fundação.
DESPACHO: Publique-se. Oficie-se ao autor. Arquive-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a emissão de VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a Uni‑
versidade Estadual do Rio Grande do Norte-RN-UERN, pelos seus 47 anos de fundação, e que seja registrado
nos anais desta casa, nos meios de comunicação e voz do Brasil.
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Justificação
Deste a sua fundação, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN, desenvolve com eficiência
um trabalho educacional de referencia, cumprindo sua missão de promover a formação de profissionais com‑
petentes, críticos e criativos, para o exercício da cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos cientí‑
ficos, técnicos e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do país.
Dessa forma, considero relevante o trabalho desenvolvido, e submeto à apreciação da mesa a emissão
de VOTOS DE CONGRATULAÇÔES.
Brasília, 30 de setembro de 2015. – Antônio Jácome, Deputado Federal – PMN/RN
REQUERIMENTO Nº 3.179, DE 2015
(Do Sr. Remídio Monai)
Requerimento de tramitação conjunta dos Projetos de Lei n’’s 2.960/15, do Poder Executivo e
113/03, do Sr. Luciano Castro.
DESPACHO: Não conheço do Requerimento nº 3.179/2015, porque consiste em reiteração do Re‑
querimento nº 3.046/2015, apresentado em 16.9.2015 pelo mesmo autor e indeferido em 28.9.2015.
Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Nos termos dos art. 143, II, a, do RICD, requeiro a Vossa Excelência a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 2.960/2015, do Poder Executivo e 113/2003, do Sr. Luciano Castro.
Minha solicitação encontra assento na busca pela preservação da melhor técnica processual legislativa,
unificação de decisões e mantendo a praxe regimental estabelecida a partir de outubro/2013, conforme des‑
pacho nº PL 2.126/2011, onde a Secretaria Geral da Mesa passou a adotar entendimento no sentido de que
projetos do Poder Executivo com Urgência Constitucional terão precedência sobre projetos do Senado e da
Câmara, procedendo-se, quando for o caso de urgência superveniente, à alteração da tramitação para que o
projeto do Executivo passe a ser o principal e os demais sejam considerados apensados.
Por oportuno, lembrando que essa Presidência determinou a criação de Comissão Especial que terá por
finalidade a análise do projeto de autoria do Poder Executivo, visando economia processual e unicidade de
decisões, requeiro a tramitação em conjunto do PL 2.960/2015 e PL 113/2003, por serem matérias análogas.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 2015. – Deputado Remídio Monai, (PR-RR)
REQUERIMENTO Nº 3.193, DE 2015
(Da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.)
Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº 5.628, de 2013, que “Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas,
veículos utilitários, tratores e caminhões novos destinados exclusivamente ao uso na agricultura familiar camponesa brasileira, quando adquiridos por agricultor familiar camponês
ou empreendedor familiar rural”, e seus apensos, a fim de que a Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul e a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional se pronunciem sobre o mérito das matérias.
DESPACHO: Oficie-se ao Senhor Senador Roberto Requião, esclarecendo-lhe que a Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul não tem legitimidade para requerer a redistribuição de pro‑
jeto de lei a Comissões da Câmara dos Deputados, nos termos do respectivo Regimento Interno, e
que o art. 3º, I, da Resolução nº 1/2011, do Congresso Nacional, é aplicável apenas às matérias de
competência exclusiva do Congresso. Publique-se. Arquive-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 139, inciso II, alínea “a”, combinado com o art. 140, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o encaminhamento do Projeto de lei nº 5.628, de 2013 e seus
apensos (PL nº 4.967, de 2013, e PL nº 1.265, de 2015) à Mesa da Câmara, para que sejam redistribuídos, in‑
cluindo-se a análise de mérito pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em conformidade
com o art. 3º, inciso I, da Resolução nº 1, de 2011-CN. Requeiro, ainda, sejam o referido projeto e seus apensos
distribuídos também à douta da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, haja vista que o
assunto por eles tratado tem repercussão no âmbito da política externa brasileira, a teor do disposto no art.
32, inciso XV, alínea “b”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
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Justificação
Durante a análise do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2010, que foi objeto de estudos e Parecer do
Deputado Arlindo Chinaglia, designado relator no âmbito desta Representação, foi verificada similariedade e
pertinência da matéria constante no artigo 1º do Projeto de Lei nº 5.628, de 2013, ora transcrito, com o campo
temático das referidas Comissões :
“Art. 1º São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as máquinas e equipamentos
agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões novos, de fabricação nacional ou fabricados em
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), destinados exclusivamente ao uso na
agricultura familiar camponesa brasileira, quando adquiridos por agricultor familiar camponês ou
empreendedor familiar rural.”
A Representação aprovou o Parecer do Relator ao PL 35/2010, inclusive na parte que requer ao Colegia‑
do os encaminhamentos relativos à redistribuição das matérias.
Dessa forma, e pelas razões já expostas, não restam dúvidas de que o PL nº 5.628, de 2013 e apensos,
comportam a matéria de interesse do Mercosul, e da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Sala da Comissão, de
de 2015. – Senador Roberto Requião, Presidente
REQUERIMENTO Nº 3.205, DE 2015
(Do Sr. Vicentinho)
Requer seja revisto despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 6.741 de 2013, que “Dispõe
sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e
o uso da nanotecnologia no país, e dá outras providências”.
DESPACHO: Indefiro o Requerimento nº 3.205/2015, porque a matéria versada no Projeto de Lei nº
6.741/2013 não se enquadra no campo temático da Comissão de Trabalho, de Administração e Ser‑
viço Público, delimitado no inciso XVIII do art. 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 17, II, alínea “a” c/c art. 32, inciso VI, alíneas “c”, “e”, “j”,
”l”, “m”, “n” e “o” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a distribuição do Projeto de Lei nº 6.741 de
2013, que “Dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e
o uso da nanotecnologia no país, e dá outras providências”, à Comissão de Trabalho, Serviço e Administração
Pública – CTASP, por se tratar de matéria sob competência desta comissão.
Justificação
O objetivo do projeto de autoria do nobre Deputado Sarney Filho, visa estabelecer a “Política Nacional de
Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país”, que também
envolve política e atividade laboral, por este motivo e de extrema importância de ser analisado pela CTASP,
devido à necessidade de se analisar as condições dos trabalhadores e assegurar os seus direitos.
Sala das sessões,
de
de 2015. – Deputado Vicentinho (PT/SP)
REQUERIMENTO Nº 3.226, DE 2015
(Da Srª. Cristiane Brasil)
Requer a revisão do despacho ao PL nº 1385, de 2007, para que este tenha análise de mérito
perante a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
DESPACHO: Defiro o pedido contido no Requerimento nº 3.226/2015, nos termos do art. 141 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei
nº 1.385/2007, para incluir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania como competente
para se pronunciar quanto ao mérito. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL N.
1.385/2007: à CTASP e à CCJC (mérito e art. 54 do RICD) – Proposição sujeita à apreciação conclusiva
pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário.]
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 41, inciso XX, juntamente com o art. 139, alínea ‘a’, combinado com o art.
32, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘e’, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a revisão do despacho relativo ao

374

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Projeto de Lei 1385, de 2007, que “Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Babá.”, para que seu mérito
seja analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O Projeto de Lei nº 1.385, de 2007, de autoria do nobre Deputado Felipe Bornier, pretende dispor sobre
a regulamentação da profissão de Babá, estabelecendo os requisitos para o exercício da profissão; as denomi‑
nações da Babá, conforme a contratação seja por semana, por quinzena ou apenas para os finais de semana; os
direitos da profissional; os descontos na remuneração; a dispensa por justa causa quando infringir o disposto
no Estatuto da Criança e do Adolescente; e os deveres da Babá.
A proposição em questão foi despachada para as Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Públi‑
co (CTASP) e para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para pronunciamento seguindo
o disposto no art. 54, do RICD. A CTASP se pronunciou, através de voto do Relator, Deputado Vicentinho, pela
regulamentação da profissão de Babá, mas apresentou Substitutivo para apenas deixar no texto os aspectos
específicos da função de Babá, na medida em que, independentemente de suas atribuições, e em vista de suas
atividades profissionais serem prestadas à pessoa ou à família no âmbito residencial dessas, aplica-se, sempre,
a essa empregada, nos aspectos gerais, o disposto na extinta Lei nº 5.859, de 1972, que cuidava da regulamen‑
tação do empregado doméstico. Atualmente a matéria encontra-se sob a minha relatoria para proferir parecer
na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania (CCJC).
A matéria em referência toca tema sensível à técnica jurídica no que diz respeito ao direito do traba‑
lho e civil. Isso porque, o Projeto de Lei nº 1.385/2007, tanto na redação original como no substitutivo, fazem
referência a Lei nº 5.859, de 1972, que foi revogada pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, e
atualmente disciplina o contrato de trabalho doméstico.
Ademais, pela Lei Complementar nº 150/2015 somente será considerado trabalhador doméstico aquele
que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa
ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana (art. 1º), o que não contempla
as demais possibilidades de contratação de Babá, como por exemplo, para eventualidades de apenas uma
noite, ou até por períodos mais longos, mediante contrato de prestação de serviço.
Como se pode perceber, a matéria implicará diretamente na forma da contratação da Babá pelas famí‑
lias, e terá repercussão na segurança jurídica que estes procuram e nos direitos sociais e do trabalhador que
ora se pretende regulamentar. Dessa forma, a proposta merece ser debatida com maior profundidade por esta
comissão, devendo, inclusive, pronunciar-se perante seu mérito.
Diante do exposto, solicito a revisão do despacho inicial dado à matéria, com a finalidade de que a Co‑
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania também se debruce sobre o mérito da proposta, como esta‑
belece a alínea ‘a’ e ‘e’, inciso IV, do art. 32, do RICD.
Sala das Sessões,
de Outubro de 2015. – Cristiane Brasil, Deputada Federal PTB/RJ
REQUERIMENTO Nº 3.230, DE 2015
(Do Sr. Rogério Rosso)
Requer retirada de tramitação do Requerimento de Convocação nº 3206, de 2015, do Ministro
da Fazenda Joaquim Levy.
DESPACHO: Defiro a retirada do Requerimento nº 3.206/2015, nos termos do art. 104, combinado
com o art. 114, V, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
REQUERIMENTO DE RETIRADA DE TRAMITAÇÃO
Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exª, nos termos do artigo 114, inciso VII e artigo 104 do Regimento Interno, a retirada de
tramitação do Requerimento de Convocação nº 3206, de 2015, do Ministro da Fazenda Joaquim Levy.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2015. – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD
REQUERIMENTO Nº 3.263, DE 2015
(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 453-A de 2001, do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros, que “dá nova redação ao
caput do art. 38 da Constituição Federal” (propondo a volta à redação originária do artigo 38 da
Constituição, aplicando ao servidor da administração indireta as normas para exercício de mandato eletivo))
Solicita prorrogação do prazo da Comissão Especial.
DESPACHO: Defiro, “ad referendum” do Plenário, a prorrogação do prazo por mais 10 (dez) sessões.
Publique-se.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja prorrogado por mais 10 (dez) sessões ordinárias, o prazo da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 453-A,
de 2001, do Senhor Raimundo Gomes de Matos e outros, que “dá nova redação ao caput do art. 38 da Constitui‑
ção” (propondo a volta à redação originária do artigo 38 da Constituição, aplicando ao servidor da administração
indireta as normas para exercício de mandato eletivo)”. Segue, em anexo, Cronograma dos Prazos. Informo ainda
que esta prorrogação é necessária, considerando que a citada proposição teve a instalação convocada para o dia
24/3/15 e foi cancelada por não haver acordo em relação a indicação do nome para Presidente do colegiado, sen‑
do instalada no dia 9/6/15 e já havia decorrido 29 (vinte e nove) sessão do prazo da tramitação.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 2015. – Deputado Zé Silva, Relator
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 52/2015 – Secretaria Executiva – CONGM, do Senhor Oséias Francisco da Silva, Presidente da
Conferência Nacional das Guardas Municipais. Pedido de audiência pública para debater a Proposta de Emenda
à Constituição nº 138/2015 (Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2014 do Senado Federal).
Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, órgão em que se encontra a
Proposta de Emenda à Constituição nº 138/2015. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA/SGM
Processo nº 141.287/2015. Ofício nº 24180/2015, do Senhor Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Informações no Mandado de Segurança nº 32.037/DF. Presidência da Comissão de Constituição e Jus‑
tiça e de Cidadania. Autoridade impetrada. Ofício-P 240/2015-CCJC. Informações enviadas ao Supremo Tribu‑
nal Federal.
Visto que a Presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que figura como au‑
toridade impetrada no writ descrito na ementa, já prestou as informações pertinentes diretamente
ao Supremo Tribunal Federal por meio do Ofício-P 240/2015-CCJC, determino o arquivamento do
Processo nº 141.287/2015. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA/SGM
OF.EB nº 074/2015, da Senhora Deputada ELCIONE BARBALHO. Pedido de retirada de assinatura do do‑
cumento que formalizou a recondução do Senhor Deputado Leonardo Picciani à posição de Líder do PMDB
na Câmara dos Deputados.
Oficie-se à interessada, informando-lhe que não compete à Presidência da Câmara dos Deputados
exercer controle sobre a lista de votação realizada internamente nas bancadas com o propósito de
indicar líderes, visto não se tratar de proposição, nos termos do art. 100 c/c o art. 102, § 4º, do Re‑
gimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Segundo disposto no art. 9º, § 2º, do RICD, a
indicação de líder é de competência das respectivas bancadas, sendo a Mesa apenas comunicada
da indicação, sucedendo que qualquer alteração nessa escolha partidária deverá ser levada a efeito
primeiramente dentro da bancada, mediante nova eleição. Publique-se. Arquive-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1411/2015, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Leonardo Quintão (PMDB/MG) para
suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2516, de 2015, do Senado Fe‑
deral, que “institui a Lei de Migração” (altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga as Leis nº 818, de 1949 e
6.815, de 1980), e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 462/2015, da Liderança do PP – indica o Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG) para suplen‑
te da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 270/2015, da Liderança do PROS – desliga o Deputado Antonio Balhmann (PROS/CE) e indica
o Deputado Ariosto Holanda (PROS/CE) para suplente da Comissão de Educação.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 271/2015, da Liderança do PROS – desliga o Deputado Sóstenes Cavalcante (PSD/RJ) e indica
o Deputado Ariosto Holanda (PROS/CE) para titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In‑
formática.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 403/2015, da Liderança do DEM – indica o Deputado Moroni Torgan (DEM/CE) para titular da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2516, de 2015, do Senado Federal, que
“institui a Lei de Migração” (altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga as Leis nº 818, de 1949 e 6.815, de
1980), e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 02/2015, da Liderança da REDE – indica a Dep. Eliziane Gama como 1ª vice-líder e o Dep. Aliel
Machado como vice-líder do partido.
Registre-se. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
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ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA- FESEC.
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (20 15), reuniram-se os
deputados federais Adelmo Carneiro Leão, Alan Rick, Ana Perugini, Angelim, Assis Carvalho,
César Messias, Chico D'Ângelo, Décio Lima, Elvino Bohn Gass, Ênio Verri, Fernando Marroni,
Helder Salomão, Josi Nunes, Leonardo Monteiro, Luizianne Lins, Margarida Salomão, Maria do
Rosário, Moema Gamacho, Nilto Tatto, Padre João, Paulo Teixeira, Professora Marcivânia,
Reginaldo Lopes, Sibá Machado, Vicentinho e Zé Carlos, e os senadores Donizeti Nogueira,
Gladson Cameli, Jorge Viana e José Pimentel, na sala de reuniões da Liderança do Partido dos
Trabalhadores na Câmara dos Deputados, localizada no Edifício Principal, sala T -02, com a
finalidade de constituir a FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA ECONOMIA
SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA, doravante denominada FESEC. Assumiu a
coordenação dos trabalhos o Deputado Angelim, que convidou a mim, Deputado Paulo Teixeira para
exercer a função de Secretário. Tomando a palavra, o Coordenador comunicou aos presentes os itens
de pauta: (1) constituição da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da
Economia Criativa; (2) aprovação do Estatuto Social da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Economia Solidária e da Economia Criativa; (3) eleição da Mesa Diretora e; (4) outros assuntos de
interesse geral. Após breve exposição do Coordenador sobre os motivos que justificam a criação da
FESEC, sua finalidade, seus objetivos e metas, decidiram todos os parlamentares presentes pela
constituição da referida Frente Parlamentar, por unanimidade dos votos. Em seguida, tendo sido
distribuídas cópias do projeto de Estatuto Social da FESEC, este foi discutido e votado, tendo sido
aprovado, também, por unanimidade. Em seguida, em virtude de o Coordenador ter sido indicado
para concorrer à Presidência da FESEC, assumiu a coordenação o deputado Fernando Marroni, que
deu início ao processo de eleição da Mesa Diretora. Tendo sido indicado para concorrer ao cargo de
Presidente o Deputado Federal Angelim e para o cargo de Secretário Geral o deputado Bohn Gass,
estes foram aprovados e eleitos por unanimidade dos presentes. Ficou acordado que nas próximas
semanas o Presidente receberá as indicações para os cargos de Vice-Presidentes de cada uma das
Regiões, que serão eleitos na próxima Assembleia Geral da FESEC. Empossados os membros eleitos
da Mesa Diretora, o Presidente da FESEC, Deputado Federal Angeli, agradeceu a confiança nele
depositada pelos demais colegas e fez uma breve explanação sobre as metas de sua gestão. Em
seguida abriu a palavra para os demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Angelim
deu por encerrada a Assembleia e eu, deputado Paulo Teixeira, Secretário, lavrei a presente Ata, que
tendo sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Angelim e terá a ela anexada a
lista contendo a assinatura dos presentes e lEsta~to Social. Brasilia (DF), 24 de setembro de 2015.
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA
- FESECESTATUTOS SOCIAIS
Art. 1o

-

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da Economia

Criativa- FESEC, constituída nos termos do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados n° 69, de
2005, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, suprapartidária, com duração
indeterminada, com atuação em todo o território nacional, constituída no âmbito do
Congresso Nacional, integrada por senadores da república e deputados federais, terá sede e
foro no Distrito Federal e reger-se-á conforme a legislação pertinente e por este Estatuto.
Art.

r - São finalidades da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da

Economia Criativa:
a) acompanhar as políticas públicas de Economia Solidária e de Economia Criativa,
manifestando-se quanto aos aspectos mais importantes de sua aplicabilidade e
execução;
b) colaborar para a criação e adequação do marco legal para o fortalecimento da
Economia Solidária e da Economia Criativa;
c) colaborar para a institucionalização da Economia Solidária e da Economia Criativa
nos territórios visando ao desenvolvimento local e regional;
d) promover encontros, debates, simpósios, seminários, comemorações e outros eventos,
divulgando amplamente seus resultados;
e)

articular-se com os órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com as Casas Legislativas
Estaduais, Distrital e Municipais, bem como com as entidades empresariais e nãogovernamentais, com vistas a promover a Economia Solidária e a Economia Criativa;

f) promover o intercâmbio com entes assemelhados dos parlamentos de outros países,
visando à troca, registro e difusão de experiências na área e ao aperfeiçoamento
recíproco das respectivas políticas de apoio à Economia Solidária e à Economia
Criativa;
g) estimular e valorizar a participação ampla e democrática da sociedade nas discussões
sobre a Economia Solidária e a Economia Criativa.
Art. 3° - Integram a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da

Economia Criativa:
a) como membros-fundadores, todos os parlamentares integrantes da atual Legislatura
que subscreveram o Termo de Adesão;
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA
- FESECb) como membros~colaboradores, representantes de movimentos sociais, conselhos,
fóruns, entidades e instituições públicas e privadas comprometidas com a promoção da
Economia Solidária e da Economia Criativa e ex-parlamentares que se interessem em
subscrever os objetivos da FESEC.
Art. 4° - São direitos dos membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia
Solidária e da Economia Criativa:
I.

II.

Votar e ser votado para os cargos eletivos;
Votar nas assembleias gerais.
Parágrafo Único - Os colaboradores poderão participar das atividades da Frente
Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da Economia Criativa, com
direito a voz ou por meio de sugestões escritas.

Art. 5° - São órgãos de direção da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia
Solidária e da Economia Criativa::
I.

Il.

a Assembleia-Geral, composta dos Parlamentares filiados à FESEC;
a Mesa Diretora, integrada por um Presidente, cinco Vice-presidentes, um para
cada uma das regiões do país e um Secretário-Geral, todos eleitos em Assembleia
Geral;
§ 1o- Os cargos da Mesa Diretora são privativos de Deputados Federais e Senadores.
§ 2° - A Mesa Diretora poderá designar, dentre os parlamentares integrantes da

FESEC, coordenadores estaduais, com a atribuição de articulação e representação;
§ 3° - O

Secretário~ Geral

será auxiliado por quatro representantes de instituições

governamentais e não governamentais que sejam membros-colaboradores da FESEC,
assim distribuídos:
a) um auxiliar indicado pelos órgãos governamentais de Economia Solidária
membros da FESEC;
b) um auxiliar indicado pelos órgãos governamentais de Economia Criativa membros
daFESEC;
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA
- FESECc) um auxiliar indicado pelos órgãos não-governamentais de Economia Solidária
membros da FESEC;
d) um auxiliar indicado pelos órgãos não-governamentais de Economia Criativa
membros da FESEC;
Art. 6° - Compete à Assembleia-Geral:
I.

eleger ou destituir os integrantes da Mesa Diretora;

li.

aprovar os relatórios apresentados pela Mesa Diretora;

UI.

estabelecer as diretrizes políticas da atuação da FESEC;

IV.

supervisionar a atuação da Mesa Diretora;

V.

promover as alterações necessárias a este Estatuto.
§ 1o

-

A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e

extraordinariamente sempre que convocada.
§ 2° - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por mawna simples dos
votantes, presente a maioria absoluta dos membros da FESEC, em primeira chamada,
e por maioria simples dos votantes, presentes dez por cento de seus membros, na
hipótese de segunda chamada.
Art. 7° - Compete à Mesa Diretora:

I.

implementar as diretrizes políticas estabelecidas pela Assembleia-Geral;

II.

tomar as decisões políticas e administrativas necessárias para que se atinjam os
objetivos da FESEC;

lll.

elaborar relatórios sobre a atuação da Frente, com periodicidade, no mínimo,
semestral;
§ 1o - São atribuições do Presidente:
I.

representar socialmente a FESEC em atividades externas;

II.

representar a FESEC junto a entidades públicas e privadas;

UI.

convocar e presidir as reuniões da Mesa Diretora;

IV.

convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral;

381

382

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA
- FESECV.

dirigir, coordenar e supervisionar atividades da Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Economia Solidária e da Economia Criativa;

VI.

delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da
delegação;

§ 2° - São atribuições dos Vice-Presidentes:

I.

auxiliar o Presidente e substituí-lo em casos de impedimento ou ausência;

II.

propor e colaborar para a execução das atividades da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Economia Solidária e da Economia Criativa nas Regiões do
País.

§ 3°- São atribuições do Secretário-Geral:

I.

li.

planejar e coordenar as atividades da Mesa Diretora;
tomar as iniciativas necessárias para que as decisões da Mesa Diretora sejam
cumpridas.

Art. go - A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da Economia
Criativa será dissolvida por decisão da maioria absoluta dos membros da Assembleia-Geral.
Art. 9° - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Mesa Diretora.
Art. 10°- A Assembleia Geral aprovará normas específicas regulando:

I.

as eleições periódicas para os cargos da Mesa Diretora;

li.

o ingresso de novos filiados ;

lli.
Art. 11 o

a desfiliação voluntária ou compulsória.
-

O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pelos membros da

Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da Economia Criativa.
Brasília, 24 de setembro de 2015.
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ALICE PORTUGAL
ALIEL MACHADO
ANA PERUGINI
ANDRÉABDON
ANDRE MOURA
ANGELIM
ANIBAL GOMES
ANTONIO BULHÕES
ARNALDO JORDY
ARTHUR OLIVEIRA MAIA
ASSIS CARVALHO
ÁTILA LIRA
AUGUSTO COUTINHO
AUREO
BETO ROSADO
BILAC PINTO

PT
PROS
PR

pp
PRB
DEM
PSD
PRP
PCdoB
REDE
PT
PRB
PSC
PT
PMDB
PRB
PPS
SD
PT
PSB
SD
SD
PP
PR

MG
MG
MG
PB
AC
SP
RJ
RJ
BA
PR
SP
AP
SE
AC
CE
SP
PA
BA
Pl
Pl
PE
RJ
RN
MG

- --
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

BOHN GASS
BONIFÁCIO DE ANDRADA
BRUNO COVAS
CABUÇU BORGES
CAIO NARCIO
CARLOS EDUARDO CADOCA
CARLOS HENRIQUE GAGUIM
CARLOS MELLES
CARLOS ZARATTINI
CELSO JACOB
CELSO MALDANER
CÉSAR HALUM
CÉSAR MESSIAS
CHICO D'ANGELO
CHICO LOPES
CLEBER VERDE
COVATTI FILHO
CRISTIANE BRASIL
DAMIÃO FELICIANO
DANIEL ALMEIDA
DANIEL COELHO
DANILO FORTE
DAVIDSON MAGALHÃES
DÉCIO LIMA
DIEGO ANDRADE
DIEGO GARCIA
DOMINGOS NETO
DOMINGOS SÁVIO
DR. JOÃO
DR. JORGE SILVA
EDINHO BEZ
EDIO LOPES
EDMAR ARRUDA
ELI CORR~A FILHO
ELIZEU DIONIZIO
ELIZIANE GAMA
ENIOVERRI
EVAIR DE MELO
EVANDRO GUSSI
EVANDRO ROMAN
EXPEDITO NETTO
EZEQUIEL FONSECA
FÁBIO MITIDIERI
FAUSTO PINATO
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR
FRANCISCO FLORIANO
GABRIEL GUIMARÃES
GENECIAS NORONHA
GEOVANIA DE SÁ

PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PCdoB
PMDB
DEM
PT
PMDB
PMDB
PRB
PSB
PT
PCdoB
PRB

pp
PTB
PDT
PCdoB
PSDB
PSB
PCdoB
PT
PSD
PHS
PROS
PSDB
PR
PROS
PMDB
PMDB
PSC
DEM
PSDB
REDE
PT
PV
PV
PSD.
SD
pp
PSD
PRB
PDT
PR
PT
SD
PSDB
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RS
MG
SP
AP
MG
PE
TO
MG
SP
RJ

se
TO
AC
RJ
CE
MA
RS
RJ
PB
BA
PE
CE
BA

se
MG
PR
CE
MG
RJ
ES

se
RR
PR
SP
MS
MA
PR
ES
SP
PR
RO
MT
SE
SP
BA
RJ
MG
CE

se
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74 GIUSEPPE VECCI

PSDB

75

GIVALDO CARIMBAO
76 GIVALDO VIEIRA
77 GLAUBER BRAGA
78 GOULART

PROS
PT
PSOL
PSD

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

PT
DEM
PSD
PMN
PSDB
PSOL
PSD
pp

HELDER SALOMÃO
HÉLIO LEITE
HEULER CRUVINEL
HIRAN GONÇALVES
IZALCI
JEAN WYLLYS
JEFFERSON CAMPOS
JERONIMO GOERGEN
JÉSSICA SALES
JHC
JHONATAN DE JESUS
JÓ MORAES
JOÃO DERLY
JOÃO FERNANDO COUTINHO
JOÃO PAULO PAPA
94 JONYMARCOS
95 JORGE SOLLA
96 JORGINHO MELLO
97 JOSÉ PRIANTE
98 JOSE STÉDILE
99 JOSI NUNES

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
11 3
114
115
116
11 7
118

119
120
121
122

JOSUÉ BENGTSON
JÚLIA MARINHO
JUNIOR MARRECA
KAIO MANIÇOBA
LAERCIO OLIVEIRA
LEANDRE
LELO COIMBRA
LEO DE BRITO
LEONARDO MONTEIRO
LEONARDO QUINTÃO
LEÓNIOAS CRISTINO
LEOPOLDO MEYER
LINCOLN PORTELA
LINOOMAR GARÇON
LUC IANA SANTOS
LUIZ CARLOS RAMOS
LUIZ FERNANDO FARIA
LUIZ LAURO FILHO
LUIZ NISHIMORI
LUIZA ERUNDINA
LUIZIANNE LINS
MAINHA
MA NOEL JUNIOR

PMDB
SD
PRB
PCdoB
REDE
PSB
PSDB
PRB
PT
PR
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PSC
PEN
PHS
SD
PV
PMDB
PT
PT
PMDB
PROS
PSB
PR
PMDB
PCdoB
PSDC
pp
PSB
PR
PSB
PT
SD
PMDB

GO
AL
ES
RJ
SP
ES
PA
GO
RR
DF
RJ
SP
RS
AC
AL
RR
MG
RS
PE
SP
SE
BA

se
PA
RS
TO
PA
PA
MA
PE
SE
PR
ES
AC
MG
MG
CE
PR
MG
RO
PE
RJ
MG
SP
PR
SP
CE
Pl
PB
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123 MARCELO BELINATI

pp

124 MÁRCIO MARINHO
PRB
125 MARCON
PT
126 MARCOS ABRÃO
PPS
127 MARCOS MONTES
PSD
128 MARCUS PESTANA
PSDB
pp
129 MARCUS VICENTE
130 MARGARIDA SALOMÃO
PT
131 MARIA DO ROSÁRIO
PT
132 MARIANA CARVALHO
PSDB
pp
133 MÁRIO NEGROMONTE JR.
134 MARX BELTRÃO
PMDB
135 MAURO LOPES
PMDB
136 MAURO MARIANI
PMDB
pp
137 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPJO
138 MOEMA GRAMACHO
PT
139 MOSES RODRIGUES
PPS
140 NELSON MARQUEZELLI
PTB
pp
141 NELSON MEURER
142 NILTO TATTO
PT
143 ORLANDO SILVA
PCdoB
144 OTAVIO LEITE
PSDB
145 PADRE JOÃO
PT
146 PASTOR FRANKLIN
PTdoB
147 PAULO ABI-ACKEL
PSDB
148 PAULO FEIJÓ
PR
149 PAULO FREIRE
PR
150 PAULO TEIXEIRA
PT
151 PEDRO CUNHA LIMA
PSDB
152 PROFESSOR VICTÓRIO GALLI
PSC
153 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM
154 PROFESSORA MARCIVANIA
PT
155 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PSDB
156 REGINALDO LOPES
PT
157 RENATA ABREU
PTN
pp
158 RENATO MOLLING
pp
159 RENZO BRAZ
160 RICARDO IZAR
PSO
161 RICARDO TEOBALDO
PTB
162 ROBERTO ALVES
PRB
163 ROBERTO SALES
PRB
164 ROCHA
PSDB
PSDB
165 RODRIGO DE CASTRO
PSB
166 RODRIGO MARTINS
PMDB
167 RODRIGO PACHECO
168 RÔMULO GOUVEIA
PSD
169 RONALDO FONSECA
PROS
170 RONALDO NOGUEIRA
PTB
171 ROSANGELA GOMES
PRB
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RS
GO
MG
MG
ES
MG
RS
RO
BA
AL
MG

se
SP
BA
CE
SP
PR
SP
SP
RJ
MG
MG
MG
RJ
SP
SP
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AP
CE
MG
SP
RS
MG
SP
PE
SP
RJ
AC
MG
Pl
MG
PB
DF
RS
RJ
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

RUBENS OTONI
RUBENS PEREIRA JÚNIOR
SANDRO ALEX
SÉRGIO MORAES
SERGIO VIDIGAL
SIBÁ MACHADO
SILAS BRASILEIRO
SIMONE MORGADO
SÓSTENES CAVALCANTE
STEFANO AGUIAR
SUBTENENTE GONZAGA
TAKAYAMA
TONINHO PINHEIRO
TONINHO WANDSCHEER
VALADARES FILHO
VALMIR ASSUNÇÃO
VALTENIR PEREIRA
VANDER LOUBET
VANDERLEI MACRIS
VENEZIANO VITAL DO RÊGO
VICENTINHO
VICTOR MENDES
VINICIU S CARVALHO
WADIH DAMOUS
WALNEY ROCHA
WALTER ALVES
W ELITON PRADO
WELLINGTON ROBERTO
WILSON FILHO
ZÉ CARLOS
ZÉ GERALDO
ZÉ SILVA
ZECA DIRCEU
ZECA DO PT
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PT
PCdoB
PPS
PTB
PDT
PT
PMDB
PMDB
PSD
PSB
PDT
PSC
pp
PT
PSB
PT
PROS
PT
PSDB
PMDB
PT
PV
PRB
PT
PTB
PMDB
PT
PR
PTB
PT
PT
SD
PT
PT

GO
MA
PR
RS
ES
AC
MG
PA
RJ
MG
MG
PR
MG
PR
SE
BA
MT
MS
SP
PB
SP
MA
SP
RJ
RJ
RN
MG
PB
PB
MA
PA
MG
PR
MS
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Requerimento n° 3.251 de 2015
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e da Economia Criativa- FESEC
Requerente: Deputado Angelim
Conferência em 13 de outubro de 2015
Senador (a)
José Pimentel
Donizeti Nogueira
Lindbergh Farias
Paulo Paim
Maria do Carmo Alves
Douglas Cintra
Walter Pinheiro
Jorge Viana
Gladson Cameli
Paulo Rocha
Humberto Costa
Benedito de Lira
Vincentinho Alves
Randolfe Rodrigues
Jarder Barbalho
Magno Malta
Ciro Nogueira
Lídice da Mata
Tasso Jereissati
Hélio José
Telmário Mata

Partido
PT
PT
PT
PT
DEM
PTB
PT
PT

pp
PT

PT
pp
PR
REDE
PMDB
PR

pp
PSB
PSDB
PSD
PDT

Assinaturas analisadas
Conferem com as originais
Repetidas
Assinaturas Válidas

UF
CE
TO
RJ
RS
SE
PE
BA
AC
AC
PA
PE
AL
TO
AP
PA
ES
Pl
BA
CE
DF
RR

Confere?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

fls.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

5

21
21

o
21

REQ 3.251/2015
Autor:

Angelim

Data da
Apresentação:

08/10/2015

Ementa:

Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Economia Solidária e da Economia Criativa - FESEC

Forma de
Apreciação:

Requerimento

Texto
Despacho:

Registre-se. Publique-se.

Em

13/10/2015

EDUA~DO~~
Presidente

Outubro de 2015
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DEPUTt\00 FEDE RP, l

3-2 5J

Requerimento n!!
de 2015.
(Do Sr. Mardo Alvino)
Requer a criação e registro da Frente
Parlamentar Mista para Avaliação dos
Instrumentos
de
Manutenção
das
Unidades de Saúde.

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no Ato da Mesa n2 69, de 2005, combinado
com o artigo 15, inciso I e VIII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação
e registro da Frente Parlamentar Mista para Avaliação dos Instrumentos de Manutenção
das Unidades de Saúde.
JUSTIFICATIVA
A Frente Parlamentar Mista para Avaliação dos Instrumentos de Manutenção
das Unidades de Saúde, tem como finalidade: Diagnosticar a realidade dos municípios no
que se refere ao atendimento público de saúde; Buscar alternativas para reforçar
investimentos nas Associações de Pais e Amigos dos Deficientes - APAEs e Associações
de Assistência à Criança Deficiente - AACDs; Identificar os principais gargalos das Santas
Casas e Hospi~~is Públicos Regionais em termos de custeio e manutenção;Acompanhar a
tramitação e propor matérias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que visem
ampliar o repasse federal para manutenção das unidades de saúde; Estimular e valorizar a
participação da sociedade nas discussões sobre a forma de repasse e utilização dos
recursos federais; Promover debates, simpósios, seminários, audiências públicas e outros
eventos pertinentes ao tema; Promover o intercâmbio com entes assemelhados de
parlamentos e entidades nacionais e de outros países visando o intercâmbio de ações e
projetos correlatos.
Outrossim, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os documentos
necessários para a criação e registro da Frente Parlamentar Mista para Avaliação dos
U' 8 OUl. 2015
Instrumentos de Manutenção das Unidades de Saúde.
Brasília-DF, 30 de setembro de 2015.

arcio Alvino
Deputado Federal
PR f SP
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11
D EPUTADO FEDERi\L

FRENTE PARLAMENTAR MISTA.DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Aos 30 de setembro de dois mil e quinze, às dezessete horas e trinta minutos, em
segunda chamada, realizou-se, no Plenário 6, da Câmara dos Deputados, reunião de
instalação e eleição da Mesa Diretora da Frente Parlamentar Mista de Manutenção das
Unidades de Saúde, com a presença das Senhoras e Senhores Deputados Federais e
Senadores da República que· subscreveram a Lista de Adesão à Frente Parlamentar.
Assumiu a presidência da reunião, por consenso entre os Parlamentares presentes, o
Deputado Mareio Alvino, que convidou para integrar a Mesa os Deputados Eduardo
Cury, Anderson Ferreira e Marcelo Aguiar. Composta a mesa, o Presidente informou
sobre o objetivo da reunião que é a fundação e constituição da Frente Parlamentar
Mista de Manutenção das Unidades de Saúde. Em seguida, foi lido o Estatuto, o qual
foi colocado em votação. O Estatuto foi aprovado por unanimidade, passando a
integrar a presente Ata, e, por consequência, foi declarada criada a Frente Parlàmentar
Mista de Manutenção das Unidades de Saúde. Após, passou-se à decisão sobre a
composição da Mesa Diretora. Os cargos ficaram assim distribuídos: Deputado Mareio
Alvino, como Presidente; Deputado Miguel lombardi, como 1º Vice-Presidente;
Deputado Anderson Ferreira, como 2º Vice-Presidente; Deputado Vinicius Gurgel,
como 3º Vice-Presidente; Deputado Marcelo Aguiar, como 1º Secretário; Deputado
Altineu Côrtes, como 2º Secretário e Sra. Adriana Martins de Paula, como Secretária
Executiva da Mesa Diretora. Em seguida, foi empossado no cargo de Presidente o
Deputado Mareio Alvino, que empossou os demais eleitos e assumiu os trabalhos
informando que os Coordenadores de Grupo de Trabalho poderão ser nomeados em
futuras reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Eu, Jzildinha Linares, secretariei a reun ião e lavrei a
presente Ata que é assinada pelo Presidente da Frente Parlamentar Mista de
Manutenção das Unidades de Saúde.

Cim~:-~

c!os

Ce~~ t~dcs

Anex'j IV- Gab 3::1 - i0-L60·900 -

S r~:;i li :!

1

rene (õ1} ~2 1 5 533i- F~x: (3 n 32,5 2331
d~p. mar ti ot lvi no®c~rr: a ra .I ~ g.br

D~

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

-ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Art. lo A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE é uma
entidade de direito privado, constituída conforme o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados
nº 69/2005, por parlamentares e senadores de todas as correntes de opinião política do
Congresso Nacional, com atuação em todo o território nacional, e rege-se por este Estatuto.

Parágrafo Único - A Frente, que tem sede e foro no Distrito Federal, é instituída sem fins
lucrativos e com tempo de duração indeterminado.

Art.

r

A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE tem os

seguintes objetivos:
a}

Diagnosticar as dificuldades e necessidades dos municípios no âmbito de atendimento
básico de saúde;

b)

Buscar alternativas para reforçar investimentos nas Associações de Pais e Amigos dos
Deficientes- APAEs e Associações de Assistência à Criança Deficiente- AACDs;

c)

Identificar os principais gargalos das Santas Casas e Hospitais Públicos Regionais em
termos de custeio e manutenção;

d)

Acompanhar a tramitação e propor matérias na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal que visem ampliar o repasse federal para manutenção das unidades de saúde;

e)

Estimular e valorizar a participação da sociedade nas discussões sobre a forma de repasse
e utilização dos recursos federais;

f)

Promover debates, simpósios,

seminários, audiências públicas

e

outros eventos

pertinentes ao tema;
g)

Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos e entidades nacionais
e de outros países visando o intercâmbio de ações e projetos correlatos.

Art. 3° Integram a FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
SAÚDE:
a)

Como Membros Fundadores os Deputados Federais e Senadores da República que,

:ãl.l~ r ~ ~ ~s De;:u t z.:~s
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DEPUTADO FE DERAL
ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
subscrevem o Termo de Adesão e Ata de criação da Frente que foi autenticado pela mesa;
b)

Como Membros Efetivos os parlamentares que assinarem o Termo de Adesão em data
posterior à fixada na alínea anterior;

c)

Como Membros Colaboradores os ex-parlamentares e demais pessoas físicas e jurídicas
que se interessem e trabalhem pelos objetivos da Frente.

Parágrafo Único. A Frente poderá conceder títulos honoríficos a parlamentares, a autoridades

e a pessoas da sociedade em geral que se destacarem na atuação e defesa dos objetivos da

F.rente.
Art. 4º São direitos dos Membros Fundadores e Efetivos da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE:
a)

Votar e ser votado para os cargos eletivos;

b)

Votar nas Assem bleias Gerais;

c)

Requerer ao Presidente da Frente a convocação de reuniões para tratar de assuntos de
interesse da mesma, em documento assinado por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
membros;

d)

Participar de todas as atividades da Frente.

Parágrafo Único. Os Membros Colaboradores poderão participar, com direito a voz ou por

meio de sugestões escritas, das atividades e reuniões da Frente.
Art. 5º A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE terá a
seguinte estrutura:
a)

Assembleia Geral;

b)

Mesa Diretora, composta de Presidente, 12 Vice-Presidente, 22 Vice-Presidente, 32 VicePresidente, 1º Secretário e 22 Secretário;

c)

Secretaria Executiva da Mesa Diretora.

....... . . .
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DEPUT .A DO FEDERAL
ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Parágrafo Único. O Secretário Executivo da Mesa Diretora, bem como os demais integrantes
da Secretaria Executiva, poderão ser escolhidos ou contratados, a critério do Presidente,
dentre os Membros Colaboradores, servidores do Congresso Nacional, funcionários do
quadro de secretários parlamentares e prestadores de serviço credenciados junto aos
Gabinetes Parlamentares, ou ex-parlamentares.
Art. 6° A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no mês a ser
definido pela Mesa Diretora e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente
da Frente.
Parágrafo Único. A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, no horário e local
previamente marcado, com a presença mínima de metade mais um dos membros e, em
segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de presentes.
Art. 7° Compete à Assembleia Geral:
a)

Aprovar, modificar ou revogar, total ou parcialmente, o estatuto da FRENTE
PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE;

b)

Eleger e dar posse à Mesa Diretora, exceto o Secretário Geral da Mesa Diretora;

c)

Zelar pelo cumprimento das finalidades da Frente;

d)

Homologar termos de convênios e de contratos firmados pela Mesa Diretora;

e)

Admitir ou demitir membros, conceder ou cassar títulos honoríficos, homologando atos
da Mesa Diretora que, neste sentido, forem adotados no interregno das assembleias.

f)

Apreciar toda e qualquer matéria que lhe for apresentada pela Mesa Diretora ou por
qualquer de seus membros.

g)

Aprovar os relatórios de gestão e programas de atuação.

Art. 82 A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada com antecedência
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

mínima de sete dias, através de divulgação nos serviços de som da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal e nas emissoras de rádio e televisão das respectivas Casas, sem prejuízo da
divulgação por mala direta nos escaninhos dos parlamentares.
Art. 9° Compete à Mesa Diretora, sob a coordenação do Presidente:

a)

Definir as prioridades a serem trabalhadas pela Frente;

b)

Zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos de responsabilidade da Frente;

c)

Estabelecer as diretrizes estratégicas de ação, organizar e divulgar programas, projetos e
eventos da Frente;

d)

Representar a Frente em compromissos no território nacional ou no exterior;

e)

Nomear comissões, atribuir funções específicas a seus membros, nomear integrantes de
missões externas e requisitar apoio logístico e de pessoal às mesas da Câmara e do
· Senado Federal;

f)

Manter contato com as Mesas Diretoras e com as Lideranças Partidárias da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, bem como com as demais Casas Legislativas sediadas no
Brasil e no Exterior, visando o acompanhamento de processos legislativos e assuntos que
se referiram aos objetivos da Frente;

g)

Manter contato e buscar a colaboração com órgãos dos demais poderes, na União, nos
Estados, no Distrito Federal, e nos municípios;

h)

Firmar acordos, convênios ou contratos com órgãos públicos ou com entidades privadas
visando o exame, a discussão e a aplicabilidade das políticas de recuperação e
preservação de mananciais;

i)

Praticar todos os atos administrativos inerentes ao funcioname nto da Frente;

j)

Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

Art. lO Compete ao Secretário Executivo da Mesa Diretora:

a)

Auxiliar nas atividades e nos trabalhos da Frente; ·

b)

Organizar e manter os documéntos e arquivos da Frente;

···-- ··- ..
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c)

Praticar todos os atos administrativos da Frente conforme a orientação do Presidente.

Art. 11 O mandato da Mesa Diretora tem a duração de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição
para todos os cargos e não serão remunerados.

Art. 12 Para efeito de instalação e trâmites legais desta Frente, serão eleitos no ato de
instalação e aprovação deste Estatuto o Presidente, 1!! Vice-Presidente, 2!! Vice-Presidente, 3!!
Vice-Presidente, 1!! Secretário e 2!! Secretário.

Art. 13 - O presente Estatuto entra em vigor nesta data, aprovado pela Assembleia Geral de
Constituição da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Brasília
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Proposição:

REQ 3252/2015

Autor da Proposição:

MARCIO ALVINO E OUTROS

Data de Apresentação:

08/10/2015

Ementa:

Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista para
Avaliação dos Instrumentos de Manutenção das Unidades de Saúde.

Possui Assinaturas Suficientes:

SIM

Totais de Assinaturas:

Confirmadas
Não Conferem
Fora do Exercício
Repetidas
Ilegíveis
Retiradas
Total

208 ( + 15 Senadores )
004
003
005
000
000
220

Assinaturas Confirmadas
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

ADAIL CARNEIRO
ADELSON BARRETO
ADEMIR CAMILO
AELTON FREITAS
ALAN RICK
ALBERTO FILHO
ALBERTO FRAGA
ALEX CANZIANI
ALEX MANENTE
ALEXANDRE LEITE
ALEXANDRE SERFIOTIS
ALFREDO KAEFER
ALIEL MACHADO
ALTINEU CÓRTES
ANDRÉABDON
ANDRÉ FUFUCA
ANDRE MOURA
ANTONIO BULHÕES
ARNALDO JORDY

20

ARNON BEZ ERRA

21
22
23
24

ARTHUR LIRA
ARTHUR OLIVEIRA MAIA
ÁTILA LIRA
AUGUSTO COUTINHO

PHS
PTB
PROS
PR
PRB
PMDB
DEM
PTB
PPS
DEM
PSD
PSDB
REDE
PR
PRB
PEN
PSC
PRB
PPS
PTB
pp
SD
PSB
SD

CE
SE
MG
MG
AC
MA
DF
PR
SP
SP
RJ
PR
PR
RJ
AP
MA
SE
SP
PA
CE
AL
BA
Pl
PE
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73

AUREO
BENJAMIN MARANHÃO
BETO ROSADO
BETO SALAME
BILAC PINTO
BONIFÁCIO DE ANDRADA
BRUNO COVAS
CABO DACIOLO
CABOSABINO
CAIO NARCIO
CAPITÃO AUGUSTO
CARLOS ANDRADE
CARLOS GOMES
CARLOS HENRIQUE GAGUIM
CELSO JACOB
CELSO MALDANER
CÉSAR HALUM
CHICO LOPES
CONCEIÇÃO SAMPAIO
COVATTI FILHO
CRISTIANE BRASIL
DAMIÃO FELICIANO
DANIEL ALMEIDA
DANILO FORTE
DIEGO GARCIA
DOMINGOS SAVIO
DR. JORGE SILVA
EDINHO BEZ
EDIO LOPES
EDMAR ARRUDA
EDMILSON RODRIGUES
EDUARDO BOLSONARO
EDUARDO DA FONTE
ELI CORRÊA FILHO
ELIZEU DIONIZIO
EROS BIONDINI
EVAIR DE MELO
EVANDRO GUSSI
EVANDRO ROMAN
EXPEDITO NETTO
EZEQUIEL FONSECA
EZEQUIEL TEIXEIRA
FABIO GARCIA
FÁBIO MITIDIERI
FÁBIO SOUSA
FAUSTO PINATO
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR
FERNANDO FRANCISCHINI
FERNANDO JORDÃO
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SD
SD

RJ
PB

pp

RN
PA
MG
MG
SP
RJ
CE
MG
SP
RR
RS
TO
RJ

PROS
PR
PSDB
PSDB
S.PART.
PR
PSDB
PR
PHS
PRB
PMDB
PMDB
PMDB
PRB
PCdoB

pp
pp
PTB
PDT
PCdoB
PSB
PHS
PSDB
PROS
PMDB
PMDB
PSC
PSOL
PSC
PP
DEM
PSDB
PTB
PV
PV
PSD
SD

pp
SD
PSB
PSD
PSDB

PRB
PDT
SD
PMDB

se
TO
CE
AM
RS
RJ
PB
BA
CE
PR
MG
ES

se
RR
PR
PA
SP
PE
SP
MS
MG
ES
SP
PR
RO
MT
RJ
MT
SE
GO
SP
BA
PR
RJ
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

GABRIEL GUIMARÃES
GEOVANIA DE SÁ
GILBERTO NASCIMENTO
GIUSEPPE VECCI
GJVALDO CARIMBÃO
GIVALDOVIEIRA
GONZAGA PATRIOTA
GOULART
HEITORSCHUCH
HERCULANO.PASSOS
HEULER CRUVINEL
HISSA ABRAHÃO
HUGO MOTTA
IRACEMA PORTELLA
IZALCI
JEFFERSON CAMPOS
JHC
JHONATAN DE JESUS
JÓ MORAES
JOÃO CAMPOS
JOÃO DERLY
JOÃO FERNANDO COUTINHO
JOAQUIM PASSARINHO
JONY MARCOS
JORGINHO MELLO
JOSÉ OTÁVIO GERMANO
JOSE STÉDILE
JOSI NUNES
JOSUÉ BENGTSON
JOZI ARAÚJO
JÚLIA MARINHO
JUNIOR MARRECA
KAIO MANIÇOBA
LAERCIO OLIVEIRA
LÁZARO BOTELHO
LELO COIMBRA
LEO DE BRITO
LEONARDO MONTEIRO
LEONARDO PICCIANI
LEÓNIDAS CRISTINO
LEOPOLDO MEYER
LINCOLN PORTELA.
LINDOMAR GARÇON
LUCAS VERGILIO
LUCIANA SANTOS
LUCIO MOSQUINI
LÚCIO VALE
LUCIO VIEIRA LIMA
LUIZ FERNANDO FARIA

PT
PSDB
PSC
PSDB
PROS
PT
PSB
PSD
PSB
PSD
PSD
PPS
PMDB

pp
PSDB
PSD
SD
PRB
PCdoB
PSDB
REDE
PSB
PSD
PRB
PR
PP
PSB
PMDB
PTB
PTB
PSC
PEN
PHS
SD
pp
PMDB
PT
PT
PMDB
PROS
PSB
PR
PMDB
SD
PCdoB
PMDB
PR
PMDB
PP
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se
SP
GO
AL
ES
PE
SP
RS
SP
GO
AM
PB
Pl
DF
SP
AL
RR
MG
GO
RS
PE
PA
SE

se
RS
RS
TO
PA
AP
PA
MA
PE
SE
TO
ES
AC
MG
RJ
CE
PR
MG
RO
GO
PE
RO

PA
BA
MG
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

LUIZ LAURO FILHO
LUIZ NISHIMORI
MARCELO AGUIAR
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO
MARCELO BELINATI
MARCIO ALVINO
MÁRCIO MARINHO
MARCO TEBALDI
MARCOS ABRÃO
MARCOS MONTES
MARCOS ROTTA
MARCUS VICENTE
MARIA DO ROSÁRIO
MARIANA CARVALHO
MARX BELTRÃO
MAURO LOPES
MAURO MARIANI
MIGUEL LOMBARDI
MISAEL VARELLA
NELSON MARCHEZAN JUNIOR
NELSON MEURER
NEWTON CARDOSO JR
NILSON LEITÃO
NILTON CAPIXABA
ORLANDO SILVA
OSMAR SERRAGLIO
PADRE JOÃO
PAULO FOLETTO
PAULO FREIRE
PAULO TEIXEIRA
PEDRO CHAVES
POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI
RAIMUNDO GOMES bE MATOS
RENATA ABREU
RENZO BRAZ
RICARDO IZAR
RICARDO TEOBALDO
RICARDO TRIPOLI
ROBERTO ALVES
ROBERTO BRITTO
ROBERTO SALES
ROCHA
RODRIGO DE CASTRO
RODRIGO MARTINS
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA
ROGÉRIO ROSSO
RÔMULO GOUVEIA
RONALDO FONSECA
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PSB
PR
DEM
PRP

pp
PR
PRB
PSDB
PPS
PSD
PMDB

pp
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PR
DEM
PSDB

pp
PMDB
PSDB
PTB
PCdoB
PMDB
PT
PSB
PR
PT
PMDB
PDT
PSC
PSDB
PTN
PP
PSD
PTB
PSDB
PRB

pp
PRB
PSDB
PSDB
PSB
PMDB
PSD
PSD
PROS

SP
PR
SP
MG
PR
SP
BA

se
GO
MG
AM
ES
RS
RO
AL
MG

se
SP
MG
RS
PR
MG
MT
RO
SP
PR
MG
ES
SP
SP
GO
RS
MT
CE
SP
MG
SP
PE
SP
SP
BA
RJ
AC
MG
Pl

se
DF
PB
DF
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

RONALDO MARTINS
RONALDO NOGUEIRA
RO NEY NEMER
RUBENS OTONI
RUBENS PEREIRA JÚNIOR
SÁGUAS MORAES
SANDRO ALEX
SÉRGIO BRITO
SÉRGIO MORAES
SERGIO VIDIGAL
SILAS BRASILEIRO
SÓSTENES CAVALCANTE
STEFANO AGUIAR
SUBTENENTE GONZAGA
TAKAYAMA
ULDURICO JUNIOR
VALADARES FILHO
VALMIRASSUNÇÃO
VALTENIR PEREIRA
VANDERLEI MACRIS
VENEZIANO VITAL DO RÊGO
VICENTINHO
VICTOR MENDES
VINICIUS CARVALHO
VINICIUS GURGEL
VITOR VALIM
WADSON RIBEIRO
WALDENOR PEREIRA
WALNEY ROCHA
WALTER ALVES
WELITON PRADO
WELLINGTON ROBERTO
WILSON FILHO
ZÉ CARLOS
ZÉ GERALDO
ZÉ SILVA
ZECA DIRCEU

PRB
PTB
PMDB
PT
PCdoB
PT
PPS
PSD
PTB
PDT
·PMDB
PSD
PSB
PDT
PSC
PTC
PSB
PT
PROS
PSDB
PMDB
PT
PV
PRB
PR
PMDB
PCdoB
PT
PTB
PMDB
PT
PR
PTB
PT
PT
SD
PT
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CE
RS
DF
GO
MA
MT
PR
BA
RS
ES
MG
RJ
MG
MG
PR
BA
SE
BA
MT
SP
PB
SP
MA
SP
AP
CE
MG
BA
RJ
RN
MG
PB
PB
MA
PA
MG
PR
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Requerimento n° 3.252 de 2015

Frente Parlamentar Mista para Avaliação dos Instrumentos de Manutenção das Unidades de Saúde
Requerente: Deputado Márcio Alvino
Conferência em 13 de outubro de 2015
Senador (a)
Valdir Raupp
Paulo Paim
José Pimentel
Paulo Rocha
F a ti ma Bezerra
Donizete Nogueira
Ângela Portela
Telmário Mota
Alvaro Dias
Flexa Ribeiro
Randolfe Rodrigues
Hélio José
Sérgio Petecão
Benedito de Lira
Walter Pinheiro

Partido
PMDB
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PDT
PSDB
PSDB
REDE
PSD
PSD

UF
RO
RS
CE
PA
RN
TO
RR
RR
PR
PA
AP
DF
AC

pp

AL

PT

BA

Assinaturas analisadas
Conferem com as originais
Repetidas
Assinaturas Válidas

Confere?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

fls.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15

o
15

REQ 3.252/2015
Autor:

Mareio Alvino

Data da
Apresentação:

08/10/2015

Ementa:

Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista para
Avaliação dos Instrumentos de Manutenção das Unidades de
Saúde.

Forma de
Apreciação:

Requerimento.

Texto
Despacho:

Registre-se. Publique-se.

Em

13/10/2015

EDUA~DO~
Presidente

-

~
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Requerimento ncl258 , de 2015.
(Do Sr. Mareio Alvino)
Requer a criação e registro da Frente
dos
Municípios
Parlamentar
Mista
· · Produtores de Áflua.
senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no Ato da Mesa nst 69, de 2005, combinado
com o artigo 15, inciso I e VIII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação
e registro da Frente Parlamentar Mista dos Municípios Produtores de Água.
JUSTIFICATIVA
A Frente Parlamentar Mista dos Municípios Produtores de Água tem
como finalidade:
a. Diagnosticar as necessidades, restrições e dificuldades dos municípios produtores de
água em razão de áreas de proteção a mananciais;
b. Acompanhar a tramitação e propor matérias na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal que tratem da sua compensação pela produção da água;
c. Propor novos mecanismos de incentivo para os municípios protegerem a água para
abastecimento humano;
d. Apoiar os municípios produtores de água a elaborarem projetos para captação de
recursos com a finalidade de ampliar sua vocação ambiental;
e. Promover debates, simpósios, seminários, audiências públicas e outros eventos
pertinentes ao tema;
f. Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos e entidades
nacionais e de outros países visando o intercâmbio de ações e projetos correlatos;
g. Colaborar com órgãos, associações e entidades relacionados à preservação ambiental
e sustentabilidade;
h. Estimular e valorizar a participação da sociedade nas discussões sobre a forma e
Importância proteção e preservação do meio ambiente, sobretudo os recursos
hídricos.
Outrossim, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os documentos
necessanos para a criação e registro da Frente Parlamentar Mista dos Municípios
Produtores de Água.
GBOUT. 2015
Brasflia I DF, 30 de setembro de 2015.
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MARCIOAlVúf\[()
DEPUTADO FE DERA L

FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE ÁGUA

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Aos 30 de setembro de dois mil e quinze, às dezessete horas e trinta minutos, em
segunda chamada, realizou-se, no Plenário 6 da -câmara dos Deputados, reunião de
instalação e eleição da Mesa Diretora da Frente Parlamentar Mista dos Municípios
Produtores de Água, com a presença das Senhoras-e Senhores Deputados Federais e
Senadores da República que subscreveram a Lista de Adesão à Frente Parlamentar.
Assumiu a presidência da reunião, por consenso entre os Parlamentares presentes, o
Deputado Mareio Alvino, que convidou para integrar a Mesa os Deputados Capitão
Augusto, Miguellombardi e Marcelo Aguiar. Composta a mesa, o Presidente informou
sobre o objetivo da reunião que é a fundação e constituição da Frente Parlamentar
Mista dos Municípios Produtores de Água. Em seguida, foi lido o Estatuto, o qual foi
colocado em votação. O Estatuto foi aprovado por unanimidade, passando a integrar a
presente Ata, e, por consequêneia, foi declarada criada a Frente Parlamentar Mista dos
Municípios Produtores de Água. Após, passou-se à decisão sobre a composição da
Mesa Diretora. Os cargos ficaram assim distribuídos: Deputado Mareio Alvino, como
Presidente; Deputado Capitão Augusto, como 12 Vice-Presidente; Deputado Paulo
Feijó, como 22 Vice-Presidente; Deputado Elizeu Dionizio, como 32 Vice-Presidente;
Deputado Paulo Freire, como 12 Secretário; Deputado Marcelo Aguiar, como 22
Secretário e Sra. Solange Wuo, como Secretária Executiva da Mesa Diretora. Em
seguida, foi empossado no cargo de Presidente o Deputado Mareio Alvino, que
empossou os demais eleitos e assumiu os trabalhos informando que os Coordenadores
de Grupo de Trabalho poderão ser nomeados em futuras reuniões. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Eu, Renan Caputo de Faria,
secretariei a reunião e lavrei a presente Ata que é
assinada pelo Presidente da Frente Parlamentar Mista dos Municípios Produtores de
Água.
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNicfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA

Art. 1° A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA é uma
entidade de direito privado, constituída conforme o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados
n2 69/2005, por parlamentares e senadores de todas as correntes de opinião política do
Congresso Nacional, com atuação em todo o território nacional, e rege-se por este Estatuto.
Parágrafo Único - A Frente, que tem sede e foro no Distrito Federal, é instituída sem fins
lucrativos e com tempo de duração indeterminado.
Art.

r

A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA tem os

seguintes objetivos:
a)

Diagnosticar as necessidades, restrições e dificuldades dos municípios produtores de água
em razão de áreas de proteção a mananciais;

b)

Acompanhar a tramitação e propor matérias na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal que tratem da sua compensação pela produção da água;

c)

Propor novos mecanismos de incentivo para os municípios protegerem a água para
abastecimento humano;

d)

Apoiar os municípios produtores de água a elaborarem projetos para captação de
recursos com a finalidade de ampliar sua vocação ambiental;

e)

Promover debates, simpósios,

seminários, audiências públicas e outros eventos

pertinentes ao tema;

f)

Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos e entidades nacionais
e de outros países visando o intercâmbio de ações e projetos correlatos;

g)

Colaborar com órgãos, associações e entidades relacionados à preservação ambiental e
sustentabilidade;

h)

Estimular e valori2ar a participação da sociedade nas discussões sobre a importância da
proteção e preservação do meio ambiente, sobretudo os recursos hídricos.

Art. 3• Integram a FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA:
a)

Como Membros Fundadores os Deputados Federais e Senadores da República que,

C?.m8r~
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICrPIOS PRODUTORES DE AGUA
subscrevem o Termo de Adesão e Ata de criação da Frente que foi autenticado pela mesa;
b}

Como Membros Efetivos os parlamentares que assinarem o Termo de Adesão em data
posterior à fixada na alínea anterior;

c)

Como Membros Colaboradores os ex-parlamentares e demais pessoas físicas e jurídicas
que se interessem e trabalhem pelos objetivos da Frente.

Parágrafo Único. A Frente poderá conceder títulos honoríficos a parlamentares, a autoridades
e a pessoas da sociedade em geral que se destacarem na atuação e defesa dos objetivos da
Frente.

Art. 42 São direitos dos Membros Fundadores e Efetivos da FRENTE PARLAMENTAR MISTA
DOS MUNICfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA:
a)

Votar e ser votado para os cargos eletivos;

b)

Votar nas Assembleias Gerais;

c)

Requerer ao Presidente da Frente a convocação de reuniões para tratar de assuntos de
interesse da mesma, em documento assinado por, no mínimo, 1/3 {um terço) dos
membros;

d)

Participar de todas as atividades da Frente.

Parágrafo Único. Os Membros Colaboradores poderão participar, com direito a voz ou por
meio de sugestões escritas, das atividades e reuniões da Frente.

Art. 52 A FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNICfPIOS PRODUTORES DE ÁGUA terá a
seguinte estrutura:
a)

Assembleia Geral;

b}

Mesa Diretora, composta de Presidente, 12 Vice-Presidente, 22 Vice-Presidente, 32 VicePresidente, 12 Secretário e 22 Secretário;

c)

Secretaria Executiva da Mesa Diretora.
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Parágrafo Único. O Secretário Executivo da Mesa Diretora, bem como os demais integrantes
da Secretaria Executiva, poderão ser escolhidos ou contratados, a critério do Presidente,
dentre os Membros Colaboradores, servidores do Congresso Nacional, funcionários do
quadro de secretários parlamentares e prestadores de serviço credenciados junto aos
Gabinetes Parlamentares, ou ex-parlamentares.
Art. 6° A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no mês a ser
definido pela Mesa Diretora e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente
da Frente.
Parágrafo Único. A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, no horário e local
previamente marcado, com a presença mínima de metade mais um dos membros e, em
segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de presentes.

Art. 7° Compete à Assembleia Geral:
a)

Aprovar, modificar ou

revogar, total

ou parcialmente, o estatuto da

FRENTE

PARLAMENTAR MISTA DOS MUNJCrPJOS PRODUTORES DE ÁGUA;
b)

Eleger e dar posse à Mesa Diretora, exceto o Secretário Geral da Mesa Diretora;

c)

Zelar pelo cumprimento das finalidades da Frente;

d)

Homologar termos de convênios e de contratos firmados pela Mesa Diretora;

e)

Admitir ou demitir membros, conceder ou cassar títulos honoríficos, homologando atos
da Mesa Diretora que, neste sentido, forem adotados no interregno das assembleias.

f)

Apreciar toda e qualquer matéria que lhe for apresentada pela Mesa Diretora ou por
qualquer de seus membros.

g)

Aprovar os relatórios de gestão e programas de atuação.

Art. 8!! A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada com antecedência
i .:
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mínima de sete dias, através de divulgação nos serviços de som da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal e nas emissoras de rádio e televisão das respectivas Casas, sem prejuízo da
divulgação por mala direta nos escaninhos dos parlamentares.
Art. 9° Compete à Mesa Diretora, sob a coordenação do Presidente:
a)

Definir as prioridades a serem trabalhadas pela Frente;

b}

Zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos de responsabilidade da Frente;

c)

Estabelecer as diretrizes estratégicas de ação, organizar e divulgar programas, projetos e
eventos da Frente;

d)

Representar a Frente em compromissos no território nacional ou no exterior;

e)

Nomear comissões, atribuir funções específicas a seus membros, nomear integrantes de
missões externas e requisitar apoio logístico e de pessoal às mesas da Câmara e do
Senado Federal;

f)

Manter contato com as Mesas Diretoras e com as Lideranças Partidárias da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, bem como com as demais Casas Legislativas sediadas no
Brasil e no Exterior, visando o acompanhamento de processos legislativos e assuntos que
se referiram aos objetivos da Frente;

g)

Manter contato e buscar a colaboração com órgãos dos demais poderes, na União, nos
Estados, no Distrito Federal, e nos municípios;

h)

Firmar acordos, convênios ou contratos com órgãos públicos ou com entidades privadas
visando o exame, a discussão e a aplicabilidade das políticas de recuperação e
preservação de mananciais;

i)

Praticar todos os atos administrativos inerentes ao funcionamento da Frente;

j)

Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

Art. lO Compete ao Secretário Executivo da Mesa Diretora:
a)

Auxiliar nas atividades e nos trabalhos da Frente;

b)

Organizar e manter os documentos e arquivos da Frente;
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c}

Praticar todos os atos administrativos da Frente conforme a orientação do Presidente.

Art. 11 O mandato da Mesa Diretora tem a duração de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição
para todos os cargos e não serão remunerados.

Art. 12 Para efeito de instalação e trâmites legais desta Frente, serão eleitos no ato de
instalação e aprovação deste Estatuto o Presidente, 12 Vice-Presidente, 22 Vice-Presidente, 32
Vice-Presidente, 12 Secretário e 22 Secretário.

Art. 13 - O presente Estatuto entra em vigor nesta data, aprovado pela Assembleia Geral de
Constituição da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS MUNIC(PIOS PRODUTORES DE ÁGUA.
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Requerimento n° 3.253 de 2015
Frente Parlamentar Mista dos Municfpios Produtores de Água
Requerente: Deputado Márcio Alvino
Conferência em 13 de outubro de 2015
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 135, DE 2015
(Do Sr. Hildo Rocha)
Dá nova redação ao art. 49 da Constituição da República, modificando a redação do seu inciso IX
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 149, DE 2015
(Do Sr. Danilo Forte)
Altera o parágrafo único do art. 158, o inciso I, o inciso II e o § 2º do art. 159; insere parágrafo
único no art. 193, inciso IX no art. 206 e o art. 212-A na Constituição Federal; dá nova redação
ao art. 42 e revoga o art. 60, ambos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
55ª LEGISLATURA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2015
Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia oito de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), no Anexo II, Plenário 1, da Câmara dos Deputados, com a PRE‑
SENÇA dos Senhores Deputados Arthur Lira – Presidente; Aguinaldo Ribeiro e Osmar Serraglio – Vice-Presiden‑
tes; Alceu Moreira, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Bonifácio de
Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Décio Lima, Esperidião
Amin, Evandro Gussi, Felipe Maia, Giovani Cherini, João Campos, José Fogaça, Juscelino Filho, Jutahy Junior,
Luis Tibé, Luiz Couto, Mainha, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Padre João, Paes Landim, Pastor Eu‑
rico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pedro Cunha Lima, Pr. Marco Feliciano, Ronaldo Fonseca, Rubens Pereira
Júnior, Sergio Souza, Valmir Prascidelli e Wadih Damous – Titulares; Carlos Marun, Célio Silveira, Delegado Éder
Mauro, Delegado Waldir, Efraim Filho, Elmar Nascimento, Félix Mendonça Júnior, Glauber Braga, Gonzaga Pa‑
triota, Hildo Rocha, Jefferson Campos, Jerônimo Goergen, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela, Mário Negromon‑
te Jr., Max Filho, Nelson Marchezan Junior, Odelmo Leão, Odorico Monteiro, Professor Victório Galli, Silas Câ‑
mara, Soraya Santos, Uldurico Junior e Vitor Valim – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos
Henrique Gaguim, Evair de Melo, Walter Alves e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer
os Deputados Alessandro Molon, Altineu Côrtes, Arthur Oliveira Maia, Betinho Gomes, Carlos Bezerra, Danilo
Forte, Fausto Pinato, Francisco Floriano, Hiran Gonçalves, Indio da Costa, Jorginho Mello, José Carlos Aleluia,
José Mentor, Júlio Delgado, Luciano Ducci, Luiz Sérgio, Maria do Rosário, Paulo Maluf, Raul Jungmann, Rodrigo
Pacheco, Rogério Rosso, Sergio Zveiter, Tadeu Alencar e Veneziano Vital do Rêgo. ABERTURA: O Presidente
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da nonagésima segunda Reunião Deliberativa
Ordinária realizada em sete de outubro de dois mil e quinze. O Deputado Luiz Couto requereu a dispensa da
leitura da Ata, que foi deferida pelo Presidente. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovada. ORDEM DO DIA: Às dez horas e quarenta e seis minutos, o Presidente iniciou a Ordem do Dia. I – DELIBERAÇÕES
COM INVERSÕES APROVADAS. Os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Luiz Couto e Ronaldo Fonseca solicitaram,
em lista de presença, conforme acordo firmado na Comissão, inversão de pauta para apreciação dos itens vin‑
te e seis, vinte e seis (repetido) e dois, respectivamente. Passou-se à votação. Foram os requerimentos aprova‑
dos pelo Plenário da Comissão. 1 – PROJETO DE LEI Nº 2.323/11 – do Sr. João Paulo Lima – que “acrescenta pa‑
rágrafo ao art. 142 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o pagamento de férias vencidas ao
empregado aposentado por invalidez”. (Apensado: PL 2344/2011) EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto‑
-lei nº 5.452, de 1943. RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 2344/2011, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis‑
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tração e Serviço Público. Proferido o Parecer pelo Relator Alceu Moreira. Discutiu a matéria o Deputado Luiz
Couto. Passou-se à votação. Aprovado o Parecer. 2 – REQUERIMENTO Nº 75/15 – do Sr. Fausto Pinato – (PEC
430/2009) – que “requer complementação do Requerimento nº 52/2015 já aprovado no âmbito da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados”. Subscrito o Requerimento pelo Deputado
Ronaldo Fonseca. Encaminhou a favor do Requerimento, o Deputado Ronaldo Fonseca, que excluiu o convite
ao Sr. Marco Antônio Rosa Ferreira, Presidente da APPMARESP – Associação das Praças Policiais Militares da
Ativa e Reformados do Estado de São Paulo. Passou-se à votação. Aprovado o Requerimento. Vencidas as in‑
versões, o Presidente retomou o transcurso normal da pauta. 3 – PROJETO DE LEI Nº 2/15 – do Sr. Ricardo Bar‑
ros – que “modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, a fim
de permitir a veiculação de pesquisas eleitorais somente até quinze dias antes das eleições”. (Apensado: PL
674/2015) RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO. PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do
PL 674/2015, apensado. Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015 e 06/10/2015. O
Deputado Marcos Rogério apresentou voto em separado, em 29/09/2015. Designado Relator Substituto, De‑
putado Arnaldo Faria de Sá, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado em dezenove de maio do corrente
ano pelo Relator anteriormente designado, Deputado Veneziano Vital do Rêgo. Proferido o Parecer. Os Depu‑
tados Covatti Filho, Rubens Pereira Júnior, Ronaldo Fonseca e Capitão Augusto solicitaram vista conjunta ao
Projeto, que foi concedida pelo Presidente. 4 – PROJETO DE LEI Nº 1.398/07 – do Senado Federal – Álvaro Dias
– (PLS 91/2007) – que “altera o art. 47 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrí‑
cola”. EXPLICACAO DA EMENTA: Definie como prioridade o investimento público em infra-estrutura nos assen‑
tamentos da reforma agrária. RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. PARECER: pela inconstitucionalidade, juri‑
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei 1398/07. Leitura do Parecer do Relator, Deputado Alceu Morei‑
ra, pelo Deputado Max Filho. Vista ao Deputado Max Filho, em 22/09/2015. Discutiram a Matéria: Dep. Max
Filho (PSDB-ES), Dep. Felipe Maia (DEM-RN), Dep. Erika Kokay (PT-DF), Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS), Dep. José
Fogaça (PMDB-RS), Dep. Esperidião Amin (PP-SC), Dep. Padre João (PT-MG), Dep. Maria do Rosário (PT-RS) e
Dep. Mainha (SD-PI). Suspensa a discussão em virtude da retirada de pauta da proposição, de ofício, a pedido
do Relator, em 07/10/2015. O Deputado Max Filho apresentou voto em separado, em 29/09/2015. Retomada
a discussão, na ordem dos oradores previamente inscritos, discutiram a matéria os Deputados Ronaldo Fonse‑
ca, Chico Alencar e Luiz Couto. Passou-se à votação. Orientaram a favor do Parecer os partidos PR, PSD, PROS
e o bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN, com exceção do PP, que liberou sua bancada; e, contra, os partidos
PSOL, PCdoB, SD, PT e PSDB. Foi aprovado o Parecer. Em razão do resultado, em votação simbólica, proclama‑
do pela Mesa, o Deputado Wadih Damous, Vice-Líder do PT, solicitou verificação de votação, que foi deferida
pelo Presidente. Às onze horas e vinte e quatro minutos, iniciou-se a votação nominal e, às onze horas e trinta
e dois minutos, encerrou-se a votação. Foi aprovado o Parecer, com o seguinte resultado: vinte votos sim, quin‑
ze votos não, não houve abstenções; no total de trinta e cinco votos válidos, sem obstruções. 5 – PROJETO DE
LEI Nº 1.489/99 – do Sr. Paes Landim – que “regulamenta o § 2º do art. 74 da Constituição Federal”. EXPLICACAO
DA EMENTA: Estabelece que qualquer cidadão, partido politico, associação ou sindicato e parte legitima para
denunciar, verbalmente, por escrito ou através de registro magnético, irregularidades ou ilegalidades de seu
conhecimento contra o bom emprego de recursos públicos; regulamenta a Constituição Federal de 1988. RE‑
LATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejei‑
ção. Leitura do Parecer do Relator, Deputado Jutahy Junior, pelo Deputado Pr. Marco Feliciano. Vista ao Depu‑
tado Marcos Rogério, em 29/09/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer. 6 –
PROJETO DE LEI Nº 1.332/07 – do Sr. Beto Mansur – que “altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, que instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, para incluir o serviço telefônico de recebimento
de informações e a premiação dos que oferecerem informações que auxiliem nas investigações policiais”. (Apen‑
sado: PL 1432/2007) RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do PL 1432/2007, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Segu‑
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, com subemenda. Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz
Couto, em 23/09/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Aprovado o Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº
1.632/07 – do Sr. Osmar Serraglio – que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil Brasileiro”. EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece que as modificações do contrato social podem
ser decididas por maioria absoluta de votos. RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI. PARECER: Parecer com Com‑
plementação de Voto, Dep. Evandro Gussi (PV-SP), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Proferido o Parecer, com Complementação de Voto. Vista à De‑
putada Maria do Rosário, em 22/09/2015. Não houve discussão. Passou-se à votação. Aprovado o Parecer com
Complementação de Voto, com votos contrários dos Deputados Wadih Damous, Padre João e Luiz Couto. EN‑
CERRAMENTO. Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara, o Presidente encerrou a Reunião
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às onze horas e quarenta e dois minutos, antes convocou para o Seminário “Por uma nova arquitetura institu‑
cional da Segurança Pública: pela adoção no Brasil do Ciclo Completo de Polícia”, cujo objetivo é debater os
desdobramentos da Proposta de Emenda à Constituição nº 430/2009, a se realizar dia 09 de outubro de 2015,
sexta-feira, às 9h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em São Paulo – SP. Convocou ainda Reu‑
nião Deliberativa Ordinária para terça-feira, dia treze de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trin‑
ta minutos, para apreciação da pauta a ser publicada. E, para constar, eu __________________________, Ale‑
xandra Zaban Bittencourt, lavrei a presente Ata, que, por ter sido aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Arthur Lira, __________________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO
INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS
ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES.
(CPI – FUNDOS DE PENSÃO)
ATA DA 14ª REUNIÃO, REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2015
(Tomada de Depoimento)
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quinze minutos, no ple‑
nário sete do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a “COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULA‑
ÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES
PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES.
(CPI – FUNDOS DE PENSÃO)”, criada pelo requerimento de CPI nº 15, de 2015. Compareceram os Deputados
Efraim Filho – Presidente; Paulo Teixeira, Samuel Moreira e Hissa Abrahão – Vice-Presidentes; Sergio Souza –
Relator; Capitão Augusto, Enio Verri, Fernando Francischini, Heitor Schuch, Hugo Leal, Júlio Delgado, Marcelo
Aro, Marcus Pestana, Marcus Vicente, Milton Monti, Pr. Marco Feliciano e Rocha – TITULARES; e os Deputados
Arnaldo Faria de Sá, Assis Carvalho, Fausto Pinato, Indio da Costa, João Arruda, Jorginho Mello, Marcos Reate‑
gui, Osmar Terra, Paulo Azi, Raul Jungmann, Sóstenes Cavalcante, Uldurico Junior, Vitor Valim, Wellington Ro‑
berto e Zé Silva – SUPLENTES. Compareceram também os Deputados Carlos Gomes, Carlos Henrique Gaguim,
Danilo Forte, Delegado Edson Moreira, Diego Garcia, Edinho Bez, Félix Mendonça Júnior, Mariana Carvalho,
Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Daniel Almei‑
da, Darcísio Perondi, Jhonatan de Jesus, João Rodrigues, Lelo Coimbra, Luis Tibé, Luiz Carlos Busato, Pompeo
de Mattos, Rogério Rosso e Sandes Júnior. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM
DO DIA: Audiência pública para tomada de depoimento dos Senhores Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
– Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e Julya Sotto Mayor Wellisch – Procuradora-Chefe da
Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O Presidente convidou os
Senhores Leonardo Porciúncula Gomes Pereira e Julya Sotto Mayor Wellisch a tomarem assento à mesa, in‑
formou os procedimentos a serem adotados na oitiva, informou também que os depoentes haviam firmado
“Termo de Compromisso” e solicitou que os mesmos prestassem o juramento. A seguir, o Presidente concedeu
a palavra ao Senhor Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, para suas considerações, por vinte minutos. Encer‑
rada a exposição, teceram considerações e formularam perguntas, que foram respondidas pelos depoentes,
os Deputados Marcus Pestana, Raul Jungmann, Sérgio Souza, Samuel Moreira, Paulo Azi, Sergio Souza – que
teceu considerações e formulou novos questionamentos, Paulo Teixeira, Raul Jungamnn – que apresentou
novas formulações, Marcus Pestana, Samuel Moreira, Efraim Filho, Julio Delgado – que requereu o envio de
solicitação de informações pedidas no Requerimento nº 246/2015, de sua autoria, Efraim Filho – que respon‑
deu ao Deputado Julio Delgado, afirmando que solicitaria a análise do pedido à Consultoria e, após, decidiria
a questão, Marcus Pestana e Erika Kokay – que discutiram o assunto referente à solicitação do Deputado Julio
Delgado, Samuel Moreira, Erika Kokay – que apresentou questionamentos aos depoentes e Efraim Filho – que
solicitou informação ao Senhor Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, o qual se prontificou em disponibilizá-la
para a CPI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e
quarenta e dois minutos, antes convocando os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser
realizada no dia 06 de outubro, às 14 horas e 30 minutos, em plenário a ser informado oportunamente, para
tomada de depoimento do Senhor João Carlos de Medeiros Ferraz – Ex-Presidente da Empresa Sete Brasil Par‑
ticipações S.A. E, para constar, eu, ____________, Saulo Augusto Pereira, Secretário-Executivo da Comissão,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, __________________, De‑
putado Efraim Filho, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o
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arquivo de áudio correspondente e as respectivas notas taquigráficas, após decodificadas, a integrar o acervo
documental desta reunião.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO
INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS
ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES.
(CPI – FUNDOS DE PENSÃO)
ATA DA 15ª REUNIÃO, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2015
(Tomada de Depoimento)
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e seis minutos, no plenário
treze do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a “COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN‑
QUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO
NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚ‑
BLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES.
(CPI – FUNDOS DE PENSÃO)”, criada pelo requerimento de CPI nº 15, de 2015. Compareceram os Deputados
Efraim Filho – Presidente; Paulo Teixeira e Samuel Moreira – Vice-Presidentes; Sergio Souza – Relator; Capitão
Augusto, Darcísio Perondi, Enio Verri, Fernando Francischini, Heitor Schuch, Hugo Leal, João Rodrigues, Mar‑
celo Aro, Marcus Pestana, Marcus Vicente, Milton Monti e Rocha – TITULARES; e os Deputados Assis Carvalho,
Erika Kokay, Fausto Pinato, João Fernando Coutinho, Nelson Marchezan Junior, Nilson Leitão, Paulo Azi, Raul
Jungmann, Rubens Bueno, Sóstenes Cavalcante, Vitor Valim e Zé Silva – SUPLENTES. Compareceram também
os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Edinho Bez, Evair de Melo, Junior Marreca e Weliton Prado, como não‑
-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Daniel Almeida, Hissa Abrahão, Jhonatan de Jesus, Júlio
Delgado, Lelo Coimbra, Luis Tibé, Luiz Carlos Busato, Pompeo de Mattos, Pr. Marco Feliciano, Rogério Rosso e
Sandes Júnior. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: Tendo em vista a distribuição de
cópias da Ata da 13ª Reunião a todos os presentes, o Presidente consultou o Colegiado quanto à necessidade
de sua leitura, que foi dispensada a pedido do Deputado Marcus Pestana. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Audiência pública para tomada de depoimento do Senhor João Carlos de Medeiros Ferraz – Ex‑
-Presidente da Empresa Sete Brasil Participações S.A. O Presidente convidou o Senhor João Carlos de Medeiros
Ferraz a tomar assento à mesa, informou os procedimentos a serem adotados na oitiva, informou também que
o depoente, por haver apresentado uma liminar em habeas corpus, estaria desobrigado de assinar o “Termo
de Compromisso”, deixando de prestar o juramento perante a CPI, e que o mesmo usaria do seu direito consti‑
tucional de permanecer em silêncio, respondendo somente perguntas sobre assuntos que não prejudicassem
sua estratégia de defesa. A Deputada Erika Kokay questionou o depoente sobre a possibilidade do mesmo
falar em reunião reservada. O Senhor João Carlos de Medeiros Ferraz respondeu que, por orientação de seus
advogados, utilizaria o direito constitucional de permanecer em silêncio, mesmo em reunião reservada. A se‑
guir, o Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Carlos de Medeiros Ferraz, para suas considerações, por
vinte minutos. Encerrada a exposição, teceram considerações e formularam perguntas, que foram respondidas
pelo depoente, os Deputados Sérgio Souza, Vitor Valim, Marcus Pestana, Efraim Filho, Enio Verri, Samuel Morei‑
ra, Raul Jungmann – que apresentou questionamentos e solicitou a reconvocação do depoente em momen‑
to oportuno; Efraim Filho – que respondeu ao Deputado Raul Jungmann, afirmando que caso ocorram fatos
supervenientes que justifiquem uma nova convocação, que a CPI assim procederia; Samuel Moreira, Marcus
Pestana, Erika Kokay, Efraim Filho, Paulo Azi, Erika Kokay – apresentando novas indagações e Efraim Filho –
que prestou esclarecimentos e informou ao plenário que a CPI pretendia ouvir, na próxima reunião ordinária,
o Senhor Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, mas por
solicitação do Relator, deixaria para convocá-lo oportunamente. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tra‑
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às dezoito horas e quatro minutos, antes convocando os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 08 de outubro, às 09 horas e 30 minutos, em
plenário a ser informado oportunamente. E, para constar, eu, ____________, Saulo Augusto Pereira, Secretário‑
-Executivo da Comissão, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
__________________, Deputado Efraim Filho, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor
foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente e as respectivas notas taquigráficas, após decodifi‑
cadas, a integrar o acervo documental desta reunião.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE
APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS,
OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS
AOS SEUS PARTICIPANTES. (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)
ATA DA 16ª REUNIÃO, REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2015
(Tomada de Depoimento)
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dez horas e dezenove minutos, no ple‑
nário doze do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a “COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULA‑
ÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES
PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, E QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPAN‑
TES. (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)”, criada pelo requerimento de CPI nº 15, de 2015. Compareceram os Deputa‑
dos Efraim Filho – Presidente; Paulo Teixeira, Samuel Moreira e Hissa Abrahão – Vice-Presidentes; Sergio Souza
– Relator; Capitão Augusto, Enio Verri, Hugo Leal, Luis Tibé, Marcus Pestana e Sandes Júnior – TITULARES; e os
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Assis Carvalho, Nelson Marchezan Junior, Paulo Azi, Raul Jungmann, Uldurico
Junior e Zé Silva – SUPLENTES. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Edinho Bez,
Evair de Melo e Tenente Lúcio, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Daniel Almeida,
Darcísio Perondi, Fernando Francischini, Heitor Schuch, Jhonatan de Jesus, João Rodrigues, Júlio Delgado, Lelo
Coimbra, Luiz Carlos Busato, Marcelo Aro, Marcus Vicente, Milton Monti, Pompeo de Mattos, Pr. Marco Feliciano,
Rocha e Rogério Rosso. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
ATAS: Tendo em vista a distribuição de cópias das Atas das 14ª e 15ª Reuniões a todos os presentes, o Presidente
consultou o Colegiado quanto à necessidade de suas leituras, que foram dispensadas a pedido do Deputado
Hugo Leal. Em votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: Audiência pública para tomada de depoi‑
mento do Senhor Fabrizio Dulcetti Neves – Ex-Sócio da Atlântica Asset Managment. O Presidente informou que
caso o depoente não comparecesse à reunião de tomada de depoimento, a CPI deliberaria requerimentos de
transferência de sigilo relacionados ao Senhor Fabrizio Dulcetti Neves. Informou também que a Deputada Erika
Kokay requereu, com base no art. 114, inciso V, do Regimento Interno, e que a Presidência deferiu a retirada de
tramitação dos Requerimentos nºs. 344 e 345, ambos de 2015. Em seguida, o Presidente informou que a CPI
solicitou à Polícia Federal que fizesse a intimação do Senhor Fabrizio Dulcetti Neves em seu último endereço
conhecido, informado em sua declaração de imposto de renda, conforme informações da Receita Federal, lo‑
cal em que reside a Senhora Zahia Dulcetti Neves, mãe do Senhor Fabrizio, que informou que o mesmo reside,
aproximadamente, a 20 anos nos Estados Unidos, fornecendo seu endereço. O Presidente informou também
que a CPI solicitou à Polícia Federal que tentasse localizar o Senhor Fabrizio no endereço 1710, South Miami
Avenue, em Miami, Estado da Flórida, o que também mostrou-se infrutífero. A seguir, o Presidente, tendo em
vista o não comparecimento do Senhor Fabrizio Dulcetti Neves, que encontra-se em lugar incerto e não sa‑
bido, passou a deliberar os requerimentos de transferência de sigilo constantes da pauta: 1) Requerimento n
371/2015 – O Deputado Raul Jungmann usou da palavra para encaminhar. O Deputado Efraim Filho debateu
a matéria. Em votação, o requerimento foi aprovado. O Deputado Paulo Teixeira assumiu a presidência dos
trabalhos, para que a CPI pudesse deliberar requerimento de autoria do Deputado Efraim Filho. 2) Requeri‑
mento nº 401/2015 – O Deputado Efraim Filho usou da palavra para encaminhar. Em votação, o requerimen‑
to foi aprovado. O Deputado Efraim Filho reassumiu a presidência dos trabalhos e teceu considerações finais.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e quarenta e
cinco minutos, antes convocando os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser realizada
no dia 13 de outubro, às 14 horas e 30 minutos, em plenário a ser informado oportunamente, para tomada de
depoimento do Senhor José Ribeiro Pena Neto – Presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar – ABRAPP. E, para constar, eu, ____________, Saulo Augusto Pereira, Secretário‑
-Executivo da Comissão, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
__________________, Deputado Efraim Filho, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor
foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente e as respectivas notas taquigráficas, após decodifi‑
cadas, a integrar o acervo documental desta reunião.
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DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Marcos Rogério
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 493/10 – do Sr. Eduardo Cunha – que “altera art. 63 da
Constituição Federal, impedindo a tramitação de projetos que impliquem em aumento de despesa no perío‑
do eleitoral”.
Ao Deputado Ronaldo Fonseca
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 369/13 – do Sr. Carlos Sampaio – que “acrescenta o § 5º
ao art. 64 da Constituição Federal”.
Ao Deputado Veneziano Vital do Rêgo
PROJETO DE LEI Nº 373/15 – do Sr. Delegado Éder Mauro – que “acrescenta inciso V ao art. 302 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para tipificar mais uma hipótese de
flagrante, o denominado “flagrante provado””. (Apensados: PL 446/2015 e PL 984/2015)
Sala da Comissão, 13 de outubro de 2015. – Arthur Lira, Presidente
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Mauro Pereira
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2015 – do Sr. Glauber Braga – que “Altera a Lei n° 4.595, de 31
de dezembro de 1964, que “dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras providências”, para instituir a diferenciação de tamanhos das cédulas
e das moedas além da adoção de elementos de identificação tátil em Braile”.
Ao Deputado Laércio Oliveira
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 171/2015 – do Sr. Geraldo Resende – que “Altera o § 16 do art. 21
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para autorizar o parcelamento das dívidas tributárias
das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL em até 180 (cento e oitenta) meses”.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 2015. – Júlio Cesar, Presidente
COMISSÃO DO ESPORTE
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Jhonatan de Jesus
PROJETO DE LEI Nº 3.083/15 – dos Srs. Danrlei de Deus Hinterholz e Rogério Rosso – que “estabelece
normas de acesso dos torcedores em estádio de futebol, cria o Cadastro Único do Torcedor e a Carteira Nacio‑
nal do Torcedor”.
Sala da Comissão, 9 de outubro de 2015. – Márcio Marinho, Presidente
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de relatoria:
À Deputada Simone Morgado
MENSAGEM Nº 379/15 – do Poder Executivo – (AV 443/2015) – que “ Encaminha proposta de alteração
do Decreto Legislativo nº 277, de 18 de dezembro de 2014. que “Fixa o subsídio para a Presidenta e o Vice‑
-Presidente da República e para os Ministros de Estado e revoga os Decretos Legislativos nº 805, de 20 de de‑
zembro de 2010, e 210, de 1º de março de 2013””.
Sala da Comissão, 13 de outubro de 2015. – Deputada Soraya Santos, Presidente
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PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PLP 78-A/2015 CE
PL 781-A/2007 CVT
PL 1332-C/2007 CCJC
PL 1398-B/2007 CCJC
PL 5893-A/2009 CVT
PL 5987-C/2009 CCJC
PL 619-B/2011 CAPADR
PL 702-A/2011 CDEIC
PL 4037-A/2012 CDC
PL 4490-C/2012 CCJC
PL 6000-A/2013 CSSF
PL 6583-A/2013 CESP
PL 7558-A/2014 CDC
PL 7636-B/2014 CDEIC
PL 7944-A/2014 CVT
PL 8103-A/2014 CDC
PL 215-A/2015 CCJC
PL 322-B/2015 CMADS
PL 429-A/2015 CVT
PL 436-A/2015 CVT
PL 811-A/2015 CSSF
PL 1066-B/2015 CAPADR
PL 1241-A/2015 CVT
PL 1269-A/2015 CAPADR
PL 1802-A/2015 CAPADR
PL 2099-A/2015 CMADS
PL 2241-A/2015 CVT
PL 2396-A/2015 CDEIC
PL 2551-A/2015 CMADS
PL 2744-A/2015 CTASP
PL 2746-A/2015 CTASP
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 13-10-2015. – Eduardo Cunha, Presidente
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 78-A, DE 2015
(Do Sr. Hélio Leite)
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional – Funpen; tendo parecer da Comissão de Educação, pela aprovação, com substitutivo
(relatora: DEP. PROFESSORA MARCIVANIA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO; SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANI‑
ZADO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA‑
DANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Lei Complementar em análise, de autoria do nobre Deputado Hélio Leite, altera a Lei Com‑
plementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, para permitir re‑
muneração adicional aos profissionais da educação básica que atuarem presencialmente nos estabelecimen‑
tos prisionais.
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A matéria foi distribuída para exame de mérito à Comissão de Educação e à de Segurança Pública e Com‑
bate ao Crime Organizado. A Comissão de Finanças e Tributação manifestar-se-á quanto ao mérito e à adequa‑
ção financeira ou orçamentária e a de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou
juridicidade. Está sujeita à apreciação do Plenário, conforme o disposto no art. 24, II, ‘a’, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. O rito de tramitação é prioritário.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os prazos, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o Relatório.
II – Voto da Relatora
A proposição em análise é meritória, pois acreditamos que compete ao poder público envidar esforços
para promover a ressocialização, bem como para promover a valorização dos profissionais da educação que
atuam junto aos condenados, em penitenciárias ou demais estabelecimentos prisionais, ou aos adolescentes
que estão internados em estabelecimentos educacionais.
O art. 206, V, da Constituição Federal de 1988 e o art. 3º, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na‑
cional (LDB – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) estabelecem como princípio do ensino a valorização
dos profissionais da educação escolar.
No que tange à formação educacional nas penitenciárias, demais estabelecimentos prisionais e em esta‑
belecimentos educacionais de internação de adolescentes, destacamos, a seguir, as Estratégias nº 9.8 e 10.10 do
Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 13005, de 25 de junho de 2014), as quais demandam do poder público:
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e
médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando‑
-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais
em regime de colaboração;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação pro‑
fissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais,
assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretri‑
zes nacionais em regime de colaboração; (grifos nossos)
Ante a fundamentação constitucional e legal presente no atual ordenamento jurídico, reputamos lou‑
vável a intenção do nobre autor. Em que pese a nossa concordância com a matéria, apresentamos substitutivo
que objetiva aprimorar a redação do PL, pois não nos parece adequado obrigar os entes federados a definir
remuneração adicional por meio de leis específicas.
Nosso entendimento é de que se afigura mais efetivo o repasse prioritário dos recursos do Funpen des‑
tinados à formação educacional aos entes federados que aprovem leis assegurando gratificação para os ser‑
vidores indicados. Desse modo, o legislador federal, respeitando a autonomia federativa, ao passo que não
obriga, recomenda medidas efetivas para remunerar os profissionais da educação em tela. Adicionalmente,
sob o aspecto de aprimoramento da técnica legislativa, sugerimos alteração da ementa do PL.
Em face do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 78, de 2015, na forma
do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 26 de Agosto de 2015. – Deputada Professora Marcivania, Relatora
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 78, DE 2015
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, para estabelecer repasse prioritário de recursos em formação educacional
aos estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratificação aos profissionais da educação básica que exercem atividades em penitenciárias, demais estabelecimentos
prisionais e em estabelecimentos educacionais de internação de adolescentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário
Nacional – Funpen, para estabelecer repasse prioritário de recursos destinados à formação educacional aos
estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratificação aos profissionais da educação
básica que exercem atividades em penitenciárias, demais estabelecimentos prisionais e em estabelecimentos
educacionais de internação de adolescentes.
Art. 2º O art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Na‑
cional – Funpen, passa a vigorar acrescido do § 5º, com a seguinte redação:
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Art. 3º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º Os recursos destinados à formação educacional, conforme disposto no inciso VI, serão priorita‑
riamente repassados aos estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratifica‑
ção aos profissionais da educação básica que exercem atividades finalísticas e presenciais em peni‑
tenciárias, demais estabelecimentos prisionais e em estabelecimentos educacionais de internação
de adolescentes.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de Agosto de 2015. – Deputada Professora Marcivania, Relatora
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação, com substitutivo, do
Projeto de Lei Complementar nº 78/2015, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Professora Marcivania.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Saraiva Felipe – Presidente, Lelo Coimbra, Alice Portugal e Professora Dorinha Seabra Rezende – Vice‑
-Presidentes, Ana Perugini, Angelim, Arnon Bezerra, Celso Jacob, Damião Feliciano, Giuseppe Vecci, Givaldo Ca‑
rimbão, Givaldo Vieira, Glauber Braga, Izalci, Josi Nunes, Leônidas Cristino, Lobbe Neto, Mariana Carvalho, Max
Filho, Moses Rodrigues, Orlando Silva, Pedro Fernandes, Professor Victório Galli, Professora Marcivania, Raquel
Muniz, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Ságuas Moraes, Sergio Vidigal, Victor Mendes, Wadson Ribeiro, Áti‑
la Lira, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Garcia, Evandro Gussi, Helder Salomão, Leandre, Odorico Monteiro,
Pedro Cunha Lima, Toninho Pinheiro e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Lelo Coimbra, 1º Vice-Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CE AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 78, DE 2015
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, para estabelecer repasse prioritário de recursos em formação educacional
aos estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratificação aos profissionais da educação básica que exercem atividades em penitenciárias, demais estabelecimentos
prisionais e em estabelecimentos educacionais de internação de adolescentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário
Nacional – Funpen, para estabelecer repasse prioritário de recursos destinados à formação educacional aos
estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratificação aos profissionais da educação
básica que exercem atividades em penitenciárias, demais estabelecimentos prisionais e em estabelecimentos
educacionais de internação de adolescentes.
Art. 2º O art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Na‑
cional – Funpen, passa a vigorar acrescido do § 5º, com a seguinte redação:
Art. 3º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º Os recursos destinados à formação educacional, conforme disposto no inciso VI, serão priorita‑
riamente repassados aos estados e municípios que assegurarem, mediante lei específica, gratifica‑
ção aos profissionais da educação básica que exercem atividades finalísticas e presenciais em peni‑
tenciárias, demais estabelecimentos prisionais e em estabelecimentos educacionais de internação
de adolescentes.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 07 de outubro de 2015. – Deputado Lelo Coimbra, 1º Vice-Presidente
PROJETO DE LEI Nº 781-A, DE 2007
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para tornar obrigatório o uso do colete refletor nos casos que especifica, e da outras providências; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação deste e dos de nºs
2.387/07, 6.966/10, 3.350/12 e 3.382/12, apensados, com substitutivo (relator: DEP. HUGO LEAL).
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DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD)
E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Jorge Tadeu Mudalen, pretende alterar os artigos 46
e 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para inserir o colete refletor como equipamento obrigatório
dos veículos e exigir o seu uso pelo condutor no período noturno, sempre que for necessária a imobilização
temporária do veículo em situação de emergência. Considera, ainda, infração grave, sujeita à penalidade de
multa, deixar de usar o colete na situação especificada.
Apensados à proposição principal encontram-se quatro projetos de lei, a saber:
– o PL nº 2.387, de 2007, do Deputado Rogério Lisboa, que modifica o art. 105 do Código de Trânsito
Brasileiro para incluir o colete refletor entre os equipamentos obrigatórios dos veículos e obrigar os
fabricantes a incluí-lo entre os equipamentos de segurança dos veículos fabricados a partir de seis
meses após a publicação da lei decorrente do projeto de lei proposto.
– PL nº 6.966, de 2010, do Deputado Fernando Chucre, que também altera a Lei nº 9.503/97, para
exigir o uso do colete refletor sempre que for necessária a imobilização temporária do veículo em
situação de emergência. Considera, ainda, infração grave, sujeita à penalidade de multa, deixar de
usar o colete na situação especificada.
– PL nº 3.350, de 2012, do Deputado Laurez Moreira, que inclui o colete retrorrefletor como equipa‑
mento obrigatório dos veículos;
– PL nº 3.382, de 2012, do Deputado Paulo Piau, que inclui o colete refletivo com tarjetas de sinali‑
zação refletiva como equipamento de uso obrigatório dos veículos, para uso por condutor e passa‑
geiro em caso de emergência, e para uso obrigatório em bicicletas, motocicletas e motonetas, em
todas as situações de uso.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos projetos.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Em princípio, as propostas em análise apresentam alternativa para amenizar o problema dos acidentes
envolvendo veículos imobilizados, em situação de emergência, ao longo das vias ou nos acostamentos. En‑
tretanto, não obstante a elevada intenção dos autores, entendemos que os acidentes que acontecem nessa
situação são ocasionados mais pela falta de cumprimento das regras básicas de segurança, estabelecidas pelo
Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN do que pela falta de
algum dispositivo adicional.
O CTB determina em seu art. 46 que, sendo necessária a imobilização temporária de um veículo no leito
viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma
estabelecida pelo CONTRAN.
Ao regulamentar a matéria por meio da Resolução nº 36/98, o CONTRAN estabelece que o condutor de‑
verá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de
sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Determina,
ainda, que o equipamento de sinalização de emergência seja instalado perpendicularmente ao eixo da via, e
em condição de boa visibilidade.
O cumprimento dessas determinações por parte dos condutores é de extrema relevância para se evitar
acidentes, principalmente à noite. Se o veículo imobilizado for sinalizado apenas com o triângulo, será perce‑
bido por outros veículos a uma curta distância, o que aumenta de forma considerável o risco de uma colisão.
Mesma possibilidade ocorre quando o veículo dispõe apenas do pisca-alerta, sem o triângulo. Dessa forma,
o acionamento do pisca-alerta e o posicionamento do triângulo a uma distância segura são atitudes que, to‑
madas conjuntamente, proporcionam as melhores condições de visibilidade e segurança do veículo parado.
Em nosso entender, as normas de trânsito que orientam as paradas de emergência são bastante claras
e se forem seguidas à risca praticamente anulam as chances de ocorrência de sinistros.
Com relação à obrigatoriedade de colete refletivo para todos os ocupantes de bicicletas, motocicletas e
motonetas, entendemos não ser esta uma prioridade para a proteção de ciclistas e motociclistas, devendo fi‑

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

425

car ao arbítrio do proprietário ou condutor conforme melhor lhe convier considerando sua necessidade. Cabe
a eles a decisão sobre a utilização de equipamentos e acessórios não obrigatórios desde que não estejam em
desacordo com as demais prescrições do CTB e da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Ademais,
julgamos que esse procedimento, se adotado obrigatoriamente, poderá onerar os proprietários de veículos,
aumentando os custos.
A possibilidade de tornar tal equipamento como acessório, adotado de maneira facultativa, nos parece
o caminho mais adequado, sendo necessário constar no CTB para que haja a devida regulamentação quanto
aos aspectos técnicos, evitando-se que o uso indiscriminado e sem os cuidados devidos. Para tanto, a alteração
deve ser feita no art. 46 do CTB, que trata da sinalização da via no caso de imobilização temporária do veículo,
em caso de emergência, com a inclusão de parágrafo único indicando o colete refletivo como um item opcio‑
nal quando houver restrição de visibilidade, como noite, chuva, neblina e cerração.
Diante do exposto, no que cabe a esta Comissão regimentalmente analisar, nosso voto é pela APROVA‑
ÇÃO dos Projetos de Lei nº 781, de 2007; nº 2.387, de 2007; nº 6.966, de 2010; nº 3.350, de 2012; e nº 3.382, de
2012; na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 8 de Setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 781, DE 2007
(Apensados os PL nºs 2.387, de 2007; 6.966, de 2010; 3.350, de 2012; e 3.382, de 2012)
Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre o uso do colete refletor nos casos que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o uso do colete refle‑
tor nos casos que especifica.
Art.2º O art. 46 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 46. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Complementarmente ao disposto no caput, quando a imobilização do veículo se der
à noite ou sob chuva, neblina ou cerração, o condutor poderá, opcionalmente, utilizar colete refletor,
atendidas as especificações definidas pelo CONTRAN.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala da Comissão, 8 de Setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro‑
jeto de Lei nº 781/2007 e os PLs 2.387/2007, 6.966/2010, 3.350/2012 e 3.382/2012, apensados, com substitutivo,
nos termos do parecer do relator, Deputado Hugo Leal.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO PROJETO DE LEI Nº 781, DE 2007
(E SEUS APENSOS PLs 2.387, DE 2007; 6.966, DE 2010; 3.350, DE 2012; E 3.382, DE 2012)
Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre o uso do colete refletor nos casos que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o uso do colete refle‑
tor nos casos que especifica.
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Art.2º O art. 46 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 46. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Complementarmente ao disposto no caput, quando a imobilização do veículo se
der à noite ou sob chuva, neblina ou cerração, o condutor poderá, opcionalmente, utilizar colete
refletor, atendidas as especificações definidas pelo CONTRAN.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 1.332-C, DE 2007
(Do Sr. Beto Mansur)
Altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que instituiu o Fundo Nacional
de Segurança Pública, para incluir o serviço telefônico de recebimento de informações e a
premiação dos que oferecerem informações que auxiliem nas investigações policiais; tendo
parecer: da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela aprovação
deste e do de nº 1.432/07, com substitutivo (relator: DEP. GUILHERME CAMPOS); da Comissão
de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária deste, do de nº 1.432/07, apensado, e do substitutivo da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (relator: DEP. PEDRO NOVAIS); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, com emenda, do de nº 1.432/07, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com subemenda (relator: DEP. SILAS CÂMARA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; FI‑
NANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei que pretende incluir ao art. 4º da Lei nº 10.201, de 2001, os incisos VI e VII, para
estabelecer que o Fundo Nacional de Segurança Pública apoiará projetos destinados ao serviço telefônico para
recebimento de denúncias, com garantia de sigilo para o usuário, bem como à premiação, em dinheiro, para
informações que levem à resolução de crimes.
Apensado à proposição principal está o Projeto de Lei n° 1.432/07 que, de forma mais abrangente, ins‑
titui instrumentos legais para que a política de segurança pública compreenda o “Disque-Denúncia”, obser‑
vada a possibilidade de recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a
repressão ou apuração de crimes.
A matéria foi distribuída às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finan‑
ças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, cabendo a esta Comissão a análise da constitucio‑
nalidade, juridicidade, e técnica legislativa.
Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ambas as propostas foram acolhi‑
das, na forma do Substitutivo que consolidou a temática dos projetos.
Já a Comissão de Finanças e Tributação proferiu entendimento pela não implicação da matéria em au‑
mento de despesa ou diminuição da receita ou da despesa da União, não cabendo manifestação quanto à
adequação orçamentária e financeira.
A matéria está sujeita à apreciação conclusiva, e tramita em regime de ordinário.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.332/07, do seu apenso, Projeto de Lei nº 1.432/07, bem
como do Substitutivo aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, confor‑
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me preceituam o artigo 32, inciso IV, alínea ‘a’ e o artigo 54, inciso I, ambos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
Iniciando o exame das proposições pelos aspectos formais, relativos à competência legislativa, à inicia‑
tiva parlamentar, e à espécie normativa empregada, conclui-se que as propostas não apresentam vícios cons‑
titucionais que possam obstar sua aprovação.
De igual modo, constata-se que as referidas propostas estão de acordo com os princípios e regras esta‑
belecidas na Carta Magna, nada havendo, pois, a objetar no tocante à constitucionalidade material.
Outrossim, não há qualquer reparo quanto à juridicidade da matéria, uma vez que a proposição não viola
aos princípios maiores que informam o ordenamento jurídico, harmonizando-se ao conjunto de normas que
compreendem o direito positivo.
Quanto à técnica legislativa, imperioso realizar algumas correções que visam impedir a revogação inde‑
sejada dos parágrafos constantes do artigo 4° da Lei 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, modificado pelo Pro‑
jeto de Lei n° 1.332/07 e também, pelo artigo 5° do Substitutivo aprovado na Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado.
Nesse sentido, apresento emenda de redação ao Projeto de Lei n° 1.332/2007 e uma subemenda ao
Substitutivo aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para acrescentar
linha pontilhada, seguida de (NR), ao final das alterações promovidas no artigo 4° da Lei 10.201, de 14 de fe‑
vereiro de 2001.
Diante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 1.332/2007, com emenda de redação; do Projeto de Lei nº 1.432/2007, e do Substitutivo aprovado na Co‑
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com subemenda.
Sala de Comissões, 23 de setembro de 2015. – Deputado Silas Câmara, PSD/AM
EMENDA DE REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI N° 1.332, DE 2007
Altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que instituiu o Fundo Nacional de
Segurança Pública, para incluir o serviço telefônico de recebimento de informações e a premiação dos que oferecerem informações que auxiliem nas investigações policiais.
Acrescente-se linha pontilhada, seguida da expressão (NR), ao final da alteração do artigo 4° da Lei n° Lei
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, promovida pelo artigo 1° do Projeto de Lei n° 1.332, de 2007.
Sala de Comissões, 23 de setembro de 2015. – Deputado Silas Câmara, PSD/AM
SUBEMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.332/2007
(APENSO O PROJETO DE LEI N° 1.432/2007)
Inclui incisos no art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, provendo recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública para o serviço telefônico de recebimento de denúncias
e para premiação em dinheiro por informações que auxiliem nas investigações policiais, dispõe sobre o esse serviço telefônico e dá outras providências.
Acrescente-se linha pontilhada, seguida da expressão (NR), ao final da alteração do artigo 4° da Lei n° Lei
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, promovida pelo artigo 5° do Substitutivo aprovado na Comissão de Segu‑
rança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Sala de Comissões, 23 de setembro de 2015. – Deputado Silas Câmara, PSD/AM
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.332/2007, com emenda, do Proje‑
to de Lei nº 1.432/2007, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, com Subemenda, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Silas Câmara.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Osmar Ser‑
raglio – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, André Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá,
Bacelar, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil,
Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Felipe Maia, Giovani Cherini, João Campos, José Fogaça, Jusceli‑
no Filho, Jutahy Junior, Luis Tibé, Luiz Couto, Mainha, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Padre João,
Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pedro Cunha Lima, Pr. Marco Feliciano, Ronaldo
Fonseca, Rubens Pereira Júnior, Sergio Souza, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Célio Silveira, Delegado Éder
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Mauro, Delegado Waldir, Efraim Filho, Elmar Nascimento, Félix Mendonça Júnior, Glauber Braga, Hildo Rocha,
Jefferson Campos, Jerônimo Goergen, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela, Max Filho, Nelson Marchezan Junior,
Odelmo Leão, Odorico Monteiro, Professor Victório Galli e Silas Câmara.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
EMENDA ADOTADA PELA CCJC AO PROJETO DE LEI Nº 1.332, DE 2007
Altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que instituiu o Fundo Nacional de Seguran‑
ça Pública, para incluir o serviço telefônico de recebimento de informações e a premiação dos que oferecerem
informações que auxiliem nas investigações policiais.
Acrescente-se linha pontilhada, seguida da expressão (NR), ao final da alteração do artigo 4° da Lei n° Lei
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, promovida pelo artigo 1° do Projeto de Lei n° 1.332, de 2007.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
SUBEMENDA ADOTADA PELA CCJC AO SUBSTITUTIVO DA CSPCCO AO
PROJETO DE LEI Nº 1.332, DE 2007
Inclui incisos no art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, provendo recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública para o serviço telefônico de recebimento de denúncias
e para premiação em dinheiro por informações que auxiliem nas investigações policiais, dispõe sobre o esse serviço telefônico e dá outras providências.
Acrescente-se linha pontilhada, seguida da expressão (NR), ao final da alteração do artigo 4° da Lei n° Lei
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, promovida pelo artigo 5° do Substitutivo aprovado na Comissão de Segu‑
rança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 1.398-B, DE 2007
(Do Senado Federal)
PLS nº 91/2007
Ofício (SF) nº 888/07
Altera o art. 47 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola;
tendo parecer: da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela aprovação (relator: DEP. FERNANDO COELHO FILHO); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela inconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. ALCEU MOREIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO de constituição e justiça e de cidadania
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei 1.398, de 2007, de autoria do Senado Federal, o qual altera o art.
47 da Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola, para dispor como prioritários os
investimentos públicos em infra-estrutura nos assentamentos da reforma agrária.
A redação do Projeto de Lei em comento está assim apresentada:
“Art. 1º O art. 47 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigora acrescido do seguinte pa‑
rágrafo único:
“Art. 47. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Serão considerados prioritários os investimentos públicos em infra-estrutura nos
assentamentos da reforma agrária.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (SIC)
Tal Projeto de Lei encontra-se enquadrado no Art. 24, II do Regimento Interno desta Casa, está sujeito à
apreciação conclusiva pelas Comissões, foi distribuído à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
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Desenvolvimento Rural (CAPADR), para análise do mérito, e a esta Comissão de Constituição, Justiça e de Ci‑
dadania, nos termos do art. 54 do RICD.
Na CAPADR houve aprovação do Parecer favorável do Relator.
Nesta Comissão o Projeto tramita em caráter terminativo quanto à constitucionalidade ou juridicidade
da matéria, nos termos do art. 54, I do RICD.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cumprindo a atribuição outorgada por essa egrégia Comissão, vimos apresentar o nosso voto acerca da
matéria, a qual, embora tenha recebido aprovação na CAPADR, data maxima venia, tenho que não pode prosperar.
A Constituição Federal em seu art. 5º, caput, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual‑
quer natureza e neste diapasão aprovar um Projeto de Lei que implique em priorizar investimentos públicos
em detrimento de outros contribuintes com necessidades iguais, simplesmente porque um é assentado e ou‑
tro não implica em violação direta de tal princípio da igualdade expresso na Carta Magna.
Assim, não há no texto um direito fundamental difuso que possa ser interpretado como exceção à nor‑
ma do princípio geral da igualdade plasmada no art. 5º, caput.
Muitos podem dizer que este tipo de norma trata-se de uma dita ação afirmativa, mas mesmo estas tão
propaladas ações afirmativas devem respeito ao texto constitucional e a ele não podem afrontar, sendo que
contrariamente, ao invés de estarem buscando as garantias dos direitos fundamentais nele previstos, estão na
verdade em franca afronta a estes.
E até mesmo a criação de novos direitos fundamentais na Constituição encontra advertência dos juris‑
tas no sentido de evitar o desprestígio do instituto e a sua banalização. Nesta ótica, temos o ensinamento do
Professor Ingo Wolfgang Sarlet na sua obra A Eficácia dos Direitos Fundamentais1, como segue:
No que diz com o reconhecimento de novos direitos fundamentais, impende apontar, a exemplo de
Perez Luño, para o risco de uma degradação dos direitos fundamentais, colocando em risco o seu
“status jurídico e científico”101, além do desprestígio de sua própria “fundamentalidade”102. Assim,
fazem-se necessárias a observância de critérios rígidos e a máxima cautela para que seja preservada
a efetiva relevância e prestígio destas reivindicações e que efetivamente correspondam a valores
fundamentais consensualmente reconhecidos no âmbito de determinada sociedade ou mesmo no
plano universal.
....................................................................................................................................................................................................
102
Entre nós, encontramos o recente posicionamento de M. G. Ferreira Filho, Direitos Humanos Fun‑
damentais, p. 67-8, referindo uma “inflação” de direitos fundamentais e alertando para os riscos de
sua vulgarização. No mesmo sentido, a advertência de J. C. Nabais, “Algumas Reflexões Críticas sobre
os Direitos Fundamentais” in: Ab vno ad omnes – 75 anos da Coimbra Editora, p. 980 e ss. referindo
uma tendência para a jusfundamentalização, no âmbito de uma inflação no campo do reconheci‑
mento de novos direitos fundamentais, também alertando para os riscos de uma banalização.
Por outro lado, o Governo já possui previsão de investimentos e a concessão de créditos de instalação
para a consolidação dos projetos de assentamentos integrantes dos programas de Reforma Agrária, conforme
Leis nº 4.504/64; 4.947/66; 8.629/93, inciso V do art. 17 e alterações.
O Programa Nacional de Reforma Agrária já contempla recursos para infra-estrutura dos assentamentos,
conforme especificado na Instrução Normativa/INCRA nº 36/2004, combinado com a Instrução Normativa/
INCRA nº 40/2007, as quais fixam e alteram os valores de créditos instalação, de obras de infra-estrutura e de
serviços para implantação dos projetos de assentamento da reforma agrária.
Conforme observado, o ordenamento jurídico já prevê locação de recursos em quantidade suficiente
para bom desempenho dos projetos de assentamentos.
Desta forma a via correta para implementação de investimentos em Assentamentos é através de progra‑
mas governamentais e destinação de recursos orçamentários.
A proposta ainda fere o princípio constitucional da separação e autonomia dos Poderes, eis que interfere
diretamente na esfera da discricionariedade do Pode Executivo no que tange à sua competência de organiza‑
ção da administração pública e aplicação de recursos orçamentários.
1 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª edição.Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre. RS. 2003. Págs.
58 e 59.
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Assim, por todo o exposto, nos termos do artigo 32, inciso IV, alínea “a” e do artigo 129, inciso II, ambos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apresento voto pela INCONSTITUCIONALIDADE, juridicidade
e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 1.398, de 2007, com o seu consequente arquivamento.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2013. – Deputado Alceu Moreira, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela incons‑
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.398/2007, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Alceu Moreira, contra os votos dos Deputados Rubens Pereira Júnior, Décio Lima, Luiz Couto,
Esperidião Amin, Valmir Prascidelli, Marco Tebaldi, Max Filho, Arnaldo Faria de Sá, Paulo Teixeira, Chico Alencar,
Bruno Covas, Bonifácio de Andrada, Padre João, Mainha e Wadih Damous. O Deputado Max Filho apresentou
Voto em Separado.
Participaram da votação os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro – Vice‑
-Presidente, Alceu Moreira, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico
Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Felipe Maia, José Fogaça,
Luiz Couto, Mainha, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Padre João, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca,
Rubens Pereira Júnior, Sergio Souza, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Carlos Marun, Célio Silveira, Delegado
Éder Mauro, Delegado Waldir, Jerônimo Goergen, Max Filho, Odelmo Leão e Soraya Santos.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO MAX FILHO
I – Relatório
A proposição em análise visa alterar o art. 47 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, visando tratamen‑
to prioritário aos investimentos em infraestrutura nos assentamentos da reforma agrária.
Após aprovação pelo Senado Federal, o Projeto de Lei tramita na Câmara dos Deputados, seguindo em
regime conclusivo pelas comissões.
Na Comissão de mérito, neste caso, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi‑
mento Rural, a proposição foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, o Projeto de Lei foi encaminhado a esta Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que,
nos termos do art. 54 do Regimento Interno desta Casa, deverá analisar sua constitucionalidade e juridicidade.
O relator da matéria votou pela inconstitucionalidade da proposição. No entanto, apesar do respeito
que temos pelo ilustre deputado, passaremos a demonstrar que seu voto não condiz com a ordem constitu‑
cional pátria.
II. Voto
O Projeto de Lei em análise visa acrescentar um parágrafo único ao art. 47 da Lei nº 8.171, de 1991, con‑
siderando prioritários os investimentos em infraestrutura nos assentamentos da reforma agrária.
O ilustre relator apresentou voto pela inconstitucionalidade da proposição, argumentando que a mes‑
ma feriria o princípio da igualdade, mais especificamente, o caput do art. 5º da Constituição Federal, segundo
o qual “todos são iguais perante a lei”.
Em que pese o entendimento do estimado parlamentar, o mesmo se encontra equivocado, tanto sob o
ponto de vista social, quanto sob o aspecto técnico-jurídico.
Em primeiro lugar, destacamos que não faltam normas, interpretações doutrinárias e julgados a firmar
e reafirmar que o princípio constitucional da igualdade deve ser lido sob a ótica material. Em outras palavras,
deve-se tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, visando a diminuição da desigualdade.
Conceder a todos um tratamento objetivamente igualitário, sem considerar as especificidades e limita‑
ções de cada um, é o mesmo que perpetuar a desigualdade e a injustiça. Não podemos retornar ao século XVIII
e acreditar que uma igualdade formal nos levará à construção de uma sociedade melhor. Derrubar a Bastilha
e submeter o Estado ao crivo da lei foram grandes passos, porém, é preciso avançar.
Desta feita, não se pode encontrar qualquer vício de inconstitucionalidade na proposição em análise. A
Constituição Federal não proíbe o tratamento diferenciado aos que dele necessitem. Pelo contrário, o incenti‑
va, garantindo os direitos sociais em busca de uma sociedade mais justa.
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Se declararmos esse Projeto inconstitucional, estamos argumentando também pela inconstituciona‑
lidade do Pronaf, que atende de forma específica o pequeno produtor. Inconstitucional também seriam os
programas de saúde que oferecem medicamentos para salvaguardar a vida daqueles que não possuem con‑
dições de adquiri-los.
Em síntese, o argumento pela inconstitucionalidade deste Projeto de Lei não merece qualquer respaldo
técnico jurídico. Tanto é verdade que passou incólume pelo Senado Federal e recebeu um parecer pela cons‑
titucionalidade nesta Comissão, que somente não foi votado pelo término da legislatura.
Percebe-se, na verdade, que o relator discorda do mérito do Projeto de Lei, até mesmo porque passa
grande parte de seu voto distante da questão constitucional e dispende a maioria das linhas escritas para re‑
bater o mérito da norma.
Desta feita, mesmo não cabendo a esta Comissão tal análise de mérito, é preciso ressaltar sua nobreza.
Conceder prioridade de investimentos da política agrícola para melhoria da infraestrutura nos assenta‑
mentos é medida condizente com o panorama atual e irá certamente impulsionar incomensuráveis ganhos
sociais e econômicos.
Mais do que dividir a terra entre cidadãos, devemos viabilizar que os assentados tenham condições de
no campo produzir, permanecer e se desvencilhar do amparo estatal. Ao dividir a terra e parar por aí, estamos
desperdiçando recursos e criando uma massa de propriedades improdutivas, perpetuando a miséria em parte
do setor rural brasileiro.
A agricultura brasileira é sustentáculo deste país, mas poderá nos orgulhar ainda mais quando extin‑
guirmos a miséria no campo e tornarmos as pequenas propriedades cada vez mais prósperas e formadas por
aqueles que querem trabalhar na terra, mas que, por falta de opção, não conseguem nela permanecer e se
deslocam para as indignas favelas dos grandes centros urbanos.
Ademais, não podemos descartar a importância da agricultura familiar como um todo, responsável por
produzir aproximadamente 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira, bem como por manter
grande parte da mão de obra no campo.
Essas questões de mérito, inclusive, foram consideradas pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste‑
cimento, que aprovou por unanimidade este Projeto de Lei, como o fez a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal.
Enfim, trata-se de matéria louvável e em plena consonância com a Constituição Federal e os fundamen‑
tos de nossa República, dentre os quais se encontra a eliminação da pobreza na construção de uma sociedade
mais justa e igualitária.
Sinteticamente, a matéria é da competência da União e não há reserva de iniciativa. Nada no texto su‑
gerido afeta dispositivo ou princípio constitucional. Nada há que lhe vicie a juridicidade. Está bem redigida e
atende ao previsto na legislação complementar sobre redação de normas legais.
Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL nº
1.398, de 2007.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 2015. – Deputado Max Filho
PROJETO DE LEI Nº 5.893-A, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 660/2009
Aviso nº 592/2009 – C. Civil
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 Federal a Rodovia de Ligação BR-478; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação deste e da
emenda apresentada na Comissão (relator: DEP. EDINHO BEZ).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA‑
NIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
EMENDA Nº 01/2009
Altera-se o artigo 1º, da seguinte forma:
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“2.2.2. .......................................................................................................................................................................................

Justificação
A inclusão do presente trecho ao Plano Nacional de Viação tem por objetivo proporcionar o processo
de federalizarão, uma vez que sua inclusão no PNV é medida imprescindível para que seja possível sua federa‑
lização, nos termos do art. 2º do Decreto 5.621/2005.
A emenda ao Projeto de Lei nº 5.893, de 2009 se mostra relevante dado o caráter de segurança pública,
objeto de proteção a ser tutelado pela federalização. Frise-se, nesse ponto, que a justificativa no aumento do
trecho tem por base a importância de que a polícia rodoviária federal fiscalize não só o acesso à Penitenciária
Federal de Catanduvas, a qual é administrada pela União, mas o trecho todo, por uma questão de segurança
e operacionalidade.
Nesse sentido peço aos nobres pares que aprovem a presente emenda.
Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – Deputado Rodrigo Rocha Loures, PMDB/PR (Vice-líder)
I – Relatório
O projeto de lei em estudo, elaborado pelo Poder Executivo, pretende incluir na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo ao Plano Nacional de Viação (PNV), aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, o trecho rodoviário, com 14,6 quilômetros de extensão, com os
seguintes pontos de passagem:
Entroncamento com a BR-277/PR – Entroncamento com o Acesso à Penitenciária Federal de Catanduvas.
Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão técnico
pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos sistemas de transportes em geral”.
Durante o prazo regimental, foi apresentada uma emenda nesta Comissão, pelo nobre Deputado Ro‑
drigo Rocha Loures.
Na emenda apresentada, pretende o autor a expansão do trecho proposto no projeto de lei em análise,
que deveria estender-se até Três Barras do Paraná, tendo em vista que essa via também dá acesso à Penitenci‑
ária Federal de Catanduvas, no sentido sul-norte.
Assim, o trecho rodoviário a ser federalizado passaria a ter 45,77 quilômetros de extensão, justificando-se
a alteração proposta pelo fato de que a Polícia Rodoviária Federal poderá fiscalizar não apenas o primeiro aces‑
so à Penitenciária Federal de Catanduvas, mas todo o trecho, por questões de segurança e operacionalidade.
É o nosso relatório.
II – Voto do Relator
O trecho rodoviário proposto pelo Poder Executivo pretende incluir no PNV uma nova rodovia federal,
utilizando-se de rodovia estadual já existente e pavimentada no Estado do Paraná.
A rodovia proposta englobaria apenas o segmento ao norte da Penitenciária Federal de Catanduvas,
objeto do projeto do Poder Executivo, sendo que a emenda apresentada inclui também o trecho que liga a
Penitenciária Federal à cidade de Três Barras do Paraná, ao sul.
A proposta apresentada pela emenda é complementar, já que a relevância do projeto, mencionada na
justificativa do mesmo, estaria em seu caráter de segurança pública, bem como na necessidade de que a Polí‑
cia Rodoviária Federal fiscalize o acesso à Penitenciária Federal de Catanduvas, que é administrada pela União.
A própria justificativa do projeto menciona que a Polícia Rodoviária Federal afirma que, em decorrência
da instalação da Penitenciária Federal de Catanduvas, vem desempenhando atividades de policiamento, par‑
ticipando na remoção e escolta de detentos, bem como patrulhamentos que geram a necessidade de aborda‑
gens e operações de fiscalização com o escopo de preservar a segurança da localidade.
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Menciona, ainda, que está em fase de planejamento e construção o Posto da Polícia Rodoviária Federal
de Catanduvas.
Ora, se o que se pleiteia é o caráter de segurança pública e a preservação da segurança da localidade, há
que se considerar o trecho como um todo e não apenas parte dele, razão pela qual julgo pertinente a emenda
apresentada.
Uma vez realizada a federalização do trecho em análise, será regularizada a atuação da Polícia Rodoviária
Federal na citada rodovia, bem como poderão ser para ela previstos os recursos financeiros necessários, prove‑
nientes do Orçamento Geral da União, com fins de melhoria na sua segurança e trafegabilidade.
Por esse motivo, reconhecendo o mérito da presente proposta, bem como da emenda apresentada, so‑
mos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 5.893, de 2009, e da emenda apresentada na Comissão.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2012. – Deputado Edinho Bez, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro‑
jeto de Lei nº 5.893/2009 e a emenda apresentada na Comissão, nos termos do parecer do relator, Deputado
Edinho Bez.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
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 Federal a Rodovia de Ligação BR-478.
Altera-se o artigo 1º, da seguinte forma:
“2.2.2. .......................................................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 5.987-C, DE 2009
(Do Sr. Roberto Britto)
Dispõe sobre destinação para arborização urbana de parte dos recursos arrecadados por
aplicação de multa por infração ambiental; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento
Urbano, pela aprovação deste e pela rejeição do de nº 6.557/09, apensado (relator: DEP. JOSÉ
DE FILIPPI); da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação
deste e do de nº 6.557/09, apensado, com substitutivo (relatora: DEP. REBECCA GARCIA); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do de nº 6.557/09, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (relator: DEP. EFRAIM FILHO).
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DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN‑
TO SUSTENTÁVEL; E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe estabelece a destinação de um décimo do valor das multas por infração
ambiental à arborização urbana, no município onde ocorreu a infração, de acordo com critérios e normas es‑
tabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. O autor defende a necessidade da melhoria da qualidade
do ambiente urbano onde reside mais de oitenta por cento da população brasileira.
À proposição em exame foi apensado o Projeto de Lei nº 6.557, de 2009, que propõe a cobrança de taxa
no ato da autorização, pelo órgão ambiental, do corte de árvores, devendo o recurso arrecadado ser aplicado
na arborização urbana, segundo critérios estabelecidos pelo órgão ambiental municipal.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano emitiu parecer pela aprovação do PL nº 5.987 e pela rejeição
do PL nº 6.557, ambos de 2009. Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as proposi‑
ções foram aprovadas na forma de Substitutivo, que além de melhorar a redação dos dispositivos originais,
inseriu os seguintes:
“Art. 3º Nos casos em que a poda e o corte de árvores dependam de autorização de órgão ambiental
integrante do SISNAMA, esta será precedida da cobrança de taxa ou do pagamento pelos serviços
e produtos, cujo valor será destinado à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas.
§ 1º O valor da taxa ou dos preços dos serviços e produtos será estabelecido por ato do órgão am‑
biental, com base nos custos de produção e plantio de mudas de árvores.
§ 2º Os órgãos integrantes do SISNAMA que já efetuam a cobrança de taxas, relativas à autorização
para a poda ou o corte de árvores, ou o pagamento pelos seus serviços e produtos, passam a desti‑
nar os recursos arrecadados, conforme determina o caput.
§ 3º O recurso advindo das cobranças a que se refere caput deve ser aplicado no município onde
ocorreu a poda ou o corte das árvores.
§ 4º A escolha da espécie e do local de plantio das árvores obedecerá à legislação municipal sobre
arborização urbana.”
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos projetos nesta Comissão.
II – Voto do Relator
De acordo com o art. 32, inciso IV, alínea a, do Regimento Interno, compete a esta Comissão pronunciar‑
-se sobre os projetos de lei e substitutivo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.
Trata-se de matéria pertinente à competência legislativa concorrente da União (art. 24, inciso VI) e às atri‑
buições normativas do Congresso Nacional. Não havendo reserva de iniciativa sobre o tema, revela-se legítima
sua apresentação por parte de parlamentar, de acordo com a competência geral prevista no art. 61, caput, do
texto constitucional.
Óbice não há no que concerne aos requisitos materialmente constitucionais e à juridicidade dos projetos
e substitutivo. As providências visadas têm alcance indiscutível no sentido de garantir a preservação do meio
ambiente, direito assegurado pelo art. 225 da Carta.
A técnica legislativa e a redação empregadas estão adequadas, conformando-se perfeitamente às nor‑
mas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 1998.
Assim, voto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dos Projetos de Lei nºs 5.987 e
6.557, ambos de 2009, na forma do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Sala da Comissão, 17 de julho de 2015. – Deputado Efraim Filho, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.987/2009 e do Projeto de Lei nº
6.557/2009, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten‑
tável, conforme o Parecer do Relator, Deputado Efraim Filho.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Aguinaldo Ribeiro, Osmar Serraglio e Veneziano Vital do
Rêgo – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Altineu Côrtes, André Fufuca, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá,
Bacelar, Betinho Gomes, Bonifácio de Andrada, Bruno Covas, Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho,
Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Francisco
Floriano, Giovani Cherini, Jhc, João Campos, José Fogaça, José Mentor, Júlio Delgado, Juscelino Filho, Jutahy
Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Padre João, Pastor Eurico, Pau‑
lo Magalhães, Paulo Teixeira, Pedro Cunha Lima, Pr. Marco Feliciano, Ronaldo Fonseca, Rubens Pereira Júnior,
Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Daniel Almeida, Delegado Éder Mauro, Elmar
Nascimento, Erika Kokay, Félix Mendonça Júnior, Laudivio Carvalho, Manoel Junior, Nelson Marchezan Junior,
Odelmo Leão, Odorico Monteiro, Paulo Freire, Professor Victório Galli, Reginaldo Lopes, Ricardo Barros, Roberto
Britto, Silas Câmara e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 619-B, DE 2011
(Do Sr. Giovani Cherini)
Dispõe sobre a implantação de agrovilas e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão
de Desenvolvimento Urbano, pela aprovação, com emendas (relator: DEP. HILDO ROCHA); e da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela rejeição deste
e das Emendas da Comissão de Desenvolvimento Urbano (relator: DEP. JERÔNIMO GOERGEN).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE‑
CIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a implantação de agrovilas e dá outras providências. O projeto
denomina os assentamentos rururbanos, sua constituição e os objetivos dos assentamentos rururbanos. São
apresentadas características básicas dos assentamentos rururbano e o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas.
Em sua justificativa, o autor justifica a proposição com as políticas públicas de assentamento. Alega que a
implantação das agrovilas condominiais visa fomentar os denominados “cinturões verde”, com o assentamento
de ex-agricultores e suas família.
O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano; Agricultura, Pecuária, Abastecimen‑
to e Desenvolvimento Rural; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, quanto ao mérito e ao estabelecido no art. 54 do RICD.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Apesar de louvável o Projeto de Lei nº 619/2011, com a implantação de assentamentos rururbano atra‑
vés do sistema de agrovilas, não atende as condições sociais do meio rural, uma vez que os dispositivos que
serão propostos visam a favelização das áreas rurais.
A proposta legislativa pretende criar um novo tipo de reforma agrária sem a padronização e os procedi‑
mentos previstos constitucionalmente.
Ferindo o texto constitucional e legislação pertinente, que regula a reforma agrária.
O projeto de lei 619/2011, no § 2º, do artigo 4º, prevê que as áreas dos imóveis rurais possam a ser infe‑
riores à da propriedade familiar, que é do tamanho de uma módulo rural, in verbis:
§ 2º – A área mínima oferecida poderá ser de 0,5 (cinco décimos) de hectare por núcleo familiar ou
indivíduo que não pertença a um núcleo familiar participante do projeto.
Vale destacar que o módulo rural foi instituído para coibir a proliferação de minifúndios, que na lingua‑
gem de alguns doutrinadores é chamado de “o câncer da terra”.
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Cumpre, também, esclarecer que essa pequena gleba rural, também chamada de minifúndio, não obs‑
tante trabalhada por uma família, mesmo absorvendo-lhe toda a força de trabalho, mostra-se insuficiente para
propiciar a subsistência e o progresso econômico e social do grupo familiar.
Destaca-se, por fim, que há no nosso ordenamento jurídico pátrio, inúmeros instrumentos de comba‑
te a divisibilidade do imóvel rural, podendo-se destacar a desapropriação (art. 20, inc. I, do Estatuto da Terra).
Art. 20. As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prioritárias, recairão sobre:
I – os minifúndios e latifúndios;
No mesmo sentido, a proibição de alienação de áreas inferiores ao módulo rural ou a fração mínima de
parcelamento (art. 8º da Lei nº 5.868/72):
Art. 8º – Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de 30
de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de ta‑
manho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado
no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área).
Foram apresentadas 03 (três) emendas na Comissão de Desenvolvimento Urbano, sendo o parecer apro‑
vado com as emendas, alterando a redação dos Arts. 1º, Parágrafo único e art. 4º, § 2º e acrescentando o § 4º
ao art. 4º da proposição.
Portanto, pelos fundamentos expostos, devido a implantação de assentamentos rururbanos do sistema de
agrovilas condominiais, contrariar as dispositivos legais e criar nova modalidade reforma de agrária, pugnamos
pela rejeição da proposta em análise e suas emendas apresentadas na Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Sala da Comissão, 27 de agosto de 2015. – Deputado Jerônimo Goergen, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária re‑
alizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 619/2011, e as Emendas de Relator 1 da CDU, Emenda de Relator 2 da
CDU e Emenda de Relator 3 da CDU, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Jerônimo Goergen. Contra
o voto do Deputado Marcon.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel, Carlos Henrique
Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Adilton Sachetti, Afonso Hamm, André Abdon,
Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Fran‑
cisco Chapadinha, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba,
Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcon, Nelson Meurer, Odelmo Leão, Pedro Chaves, Raimun‑
do Gomes de Matos, Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasi‑
leiro, Tereza Cristina, Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do Pt, Átila Lins, João Rodrigues, Luciano Ducci,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Mário Heringer, Miguel Lombardi, Nelson Marquezelli, Professor Victório Galli,
Remídio Monai, Ronaldo Benedet e Wilson Filho.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 702-A, DE 2011
(Do Sr. Marcelo Matos)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, restringindo a veiculação de propaganda de produtos infantis; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição deste e da Emenda apresentada na Comissão (relatora: DEP. KEIKO OTA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; E CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EMENDA MODIFICATIVA
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, restringindo a veiculação de propaganda de produtos infantis.
Dê-se ao artigo 2º a seguinte redação:
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“Art. 2º Acrescente-o § 2º ao art. 76 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com a seguinte redação:
“Art. 76. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º É proibida a publicidade discriminatória de qualquer natureza, em qualquer meio, que incite a
violência, explore o medo ou a superstição, aproveitando-se da deficiência de julgamento e experi‑
ência da criança, ou que seja capaz de induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da
pessoa e da família. (NR)”.
Justificação
A presente emenda objetiva inserir novo parágrafo ao artigo 76 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, vedando a publicidade discriminatória, de forma a
ampliar a proteção à criança e ao adolescente.
Dessa forma, almeja-se, com a presente emenda, proteger as crianças e os adolescentes de propagandas
que incitem a violência, explorem o medo ou a superstição, aproveitando-se da deficiência de julgamento ou
experiência, ou que sejam capazes de induzir ao desrespeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 2012. – Deputado Otoniel Lima, PRB/SP
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 702/11, de autoria do nobre Deputado Marcelo Matos, restringe a veiculação de pro‑
paganda de produtos infantis. Seu art. 2º acrescenta um § 2º ao art. 76 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e
do Adolescente, cujo texto veda “a veiculação de propaganda direcionada especificamente para o público infantil
nos canais de televisão aberta e por assinatura no período das 7 (sete) às 22 (vinte e duas) horas”. Por fim, o art. 3º
estabelece o prazo de 90 dias para a vigência da Lei que resultar desta proposição, contados de sua publicação.
Na justificação do projeto, o ilustre Autor argumenta que a crescente popularização dos serviços de te‑
levisão no Brasil foi acompanhada pelo contínuo aperfeiçoamento das técnicas publicitárias de persuasão do
telespectador. Em sua opinião, a veiculação indiscriminada de anúncios comerciais tem causado sérios pro‑
blemas para a sociedade brasileira. Ressalta que, na esfera da publicidade direcionada especificamente para
crianças, tem-se observado a proliferação de denúncias apresentadas por pais e órgãos de defesa do consu‑
midor contra propagandas que exploram a credulidade infantil mediante o emprego de imperativos – ainda
que velados – de indução ao consumo desmedido.
Segundo o ínclito Deputado, em determinadas circunstâncias, essa situação pode até mesmo gerar gra‑
ves conflitos familiares, já que muitas agências de publicidade focam o público infantil como principal alvo de
suas campanhas, causando uma incômoda situação de coação moral sobre os pais, que se veem pressionados
a comprar produtos considerados desnecessários. Mais crítico ainda, a seu ver, é o caso das propagandas de
alimentos com alto teor de açúcar e gordura, que inegavelmente contribuem para a elevação dos índices de
obesidade precoce no Brasil.
Em suas palavras, diversos países do mundo adotaram medidas restritivas de veiculação de publicidade
para crianças e adolescentes, como a Suécia, a Áustria, Portugal, a região flamenga da Bélgica e a Província de
Quebec, no Canadá. Assim, de acordo com o eminente Autor, são inúmeras as experiências internacionais de
restrições legais à exibição de anúncios direcionados para as crianças. No Brasil, porém, embora haja um sis‑
tema de autorregulamentação publicitária que prevê limites à propaganda infantil, o mercado ainda não está
suficientemente maduro, em sua opinião, para que possamos abrir mão de uma legislação mais restritiva em
relação à matéria, pois, segundo o nobre Parlamentar, a ação do Conar não tem sido suficientemente efetiva
para evitar os abusos praticados pelos anunciantes.
Desta forma, esses são os motivos que, em suas palavras, levaram à elaboração do projeto em tela, com
o intuito de alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vedando a veiculação de propagandas destinadas
especificamente para as crianças no período das 7 às 22 horas. Lembra que se busca fazer com que o disposto
na proposição sob comento alcance não somente os canais de TV aberta, mas também os serviços de televisão
por assinatura. A seu ver, a proposta sob análise está em perfeita consonância com o espírito do texto constitu‑
cional brasileiro, ao assegurar à família um precioso instrumento de defesa contra a exploração da inexperiên‑
cia do público infantil pelos meios de comunicação de massa. Em sua opinião, a medida contribuirá para que
os pais possam exercer seu direito de contrapor-se à disseminação da ideologia do consumismo desenfreado,
cuja influência pode revelar-se nociva, especialmente na infância, o período da vida em que o cidadão inicia a
formação do seu caráter e de seu espírito crítico.
O Projeto de Lei nº 702/11 foi distribuído em 20/04/11, pela ordem, às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime

438

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

de tramitação ordinária. Encaminhada a proposição ao primeiro daqueles Colegiados em 27/04/11, foi designa‑
do Relator, em 25/01/12, o ilustre Deputado Manoel Junior. Em 31/10/12, o eminente Deputado Renato Molling
apresentou o Requerimento nº 6.239/12, em que solicitava a inclusão da Comissão de Desenvolvimento Econô‑
mico, Indústria e Comércio no rol dos Colegiados designados para apreciar o projeto em tela, pleito deferido pelo
Presidente da Câmara dos Deputados em 08/11/12. A proposição foi, então, distribuída, pela ordem, às Comissões
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de
Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de tramitação ordinária. En‑
caminhada a proposição a este Colegiado em 20/11/12, foi inicialmente designado Relator o ínclito Deputado
Miguel Corrêa. Em 07/11/13, foi designada Relatora a nobre Deputada Rosinha da Adefal. Em 19/03/14, recebeu
a Relatoria o ilustre Deputado Aureo. Seu parecer, que concluía pela rejeição da matéria, foi apresentado em
17/12/14, mas não chegou a ser apreciado pela Comissão. O projeto foi arquivado em 31/01/15, por força do art.
105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Por meio do Requerimento nº 107/15, porém, o eminente
Autor solicitou o desarquivamento da proposição, pleito deferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados em
06/02/15. Posteriormente, recebemos, em 11/03/15, a honrosa missão de relatar a matéria.
Encerrado o prazo regimental para apresentação de emendas em 06/12/12, foi apresentada ao projeto
em tela uma emenda, de autoria do ilustre Deputado Otoniel Lima. Referida proposição modifica o texto a ser
adotado para um § 2º a ser acrescentado ao art. 76 da Lei nº 8.069/90. No lugar da redação constante do texto
do Projeto de Lei nº 702/11, o texto proposto pela mencionada Emenda proíbe “a publicidade discriminatória
de qualquer natureza, em qualquer meio, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, aproveitando-se
da deficiência de julgamento e experiência da criança, ou que seja capaz de induzir a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família”.
Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a ma‑
téria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regi‑
mento Interno desta Casa.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
O projeto em tela debruça-se sobre uma questão polêmica, que tem recebido a atenção da sociedade já
há algum tempo: os limites à publicidade voltada para o público infantil. A iniciativa constante da proposição em
exame é uma contribuição valiosa a esse debate, na medida em que propõe uma medida extrema, a proibição
da veiculação de propaganda televisiva direcionada especificamente ao público infantil entre as 7 e as 22 horas.
A preocupação com os efeitos desse tipo de publicidade sobre as crianças é procedente. De fato, argu‑
menta-se que nessa fase da vida o desenvolvimento biofísico e psíquico ainda está em andamento, dificultando
a capacidade de diferenciação entre realidade e ficção e o reconhecimento do caráter persuasivo da publici‑
dade, tornando as crianças expostas a subterfúgios que as convencem a consumir. Aponta-se, também, que a
propaganda direcionada às crianças contribui para a disseminação de valores consumistas e para o aumento
de problemas sociais, como a erotização precoce, o estresse familiar e o alcoolismo. Lembra-se, ainda, que a
exposição desmedida de crianças à publicidade pode levar à construção de hábitos alimentares deletérios, que
se vem transformando em um problema de saúde pública em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Subjacente ao incentivo ao consumismo infantil está uma questão extremamente grave: a degradação dos
valores ético-morais que devem ser incutidos durante a formação das crianças. De fato, na opinião de muitos
psicólogos infantis, a liberdade irrestrita para os anunciantes impingirem seus produtos à clientela infantil por
meio de apelos emocionais provoca uma valorização do TER em detrimento do SER. Assim, a discussão sobre
restrições à publicidade infantil está vinculada a uma preocupação essencial com o desenvolvimento de uma
população infanto-juvenil menos voltada para o consumo, que seja alicerce de uma sociedade avessa à ideia
da posse de determinados bens como sinônimo de sucesso e felicidade.
Não obstante esses aspectos recomendarem atenção à forma como se compõem as mensagens vol‑
tadas ao público infantil, há que se reconhecer que a publicidade é uma importante forma de expressão e
estímulo à inovação e competição, além de fonte de informação ao público sobre produtos e serviços. Essas
características recomendam, a nosso ver, que outros fatores devem ser considerados quando da análise do
projeto em tela.
Por oportuno, cumpre ressaltar que se está a apreciar a matéria na Comissão de Desenvolvimento Eco‑
nômico, Indústria e Comércio. Somos, deste modo, obrigados a restringir nosso exame ao campo temático
deste Colegiado – e, por conseguinte, aos aspectos econômicos da matéria –, por força da letra do art. 55 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, in verbis:
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Art. 55. A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto
neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com viola‑
ção do art. 119, §§ 2º e 3º, desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva
da matéria pelas Comissões ou pelo Plenário.
De interesse específico para a discussão da proposição em pauta neste Colegiado é o fato de que publi‑
cidade gera emprego e renda. Com efeito, um estudo1 mostra que no Reino Unido cada £ 1 (1 libra esterlina)
gasta em publicidade insere mais de £ 6 (6 libras esterlinas) na economia. Se esse fator multiplicador também
se aplicar ao Brasil, pode-se estimar que o investimento em publicidade de R$ 41,9 bilhões em 20142 tenha
redundado em quase R$ 250 bilhões a mais na economia do País.
Por seu turno, o estudo “Impactos econômicos da aplicação da Resolução 163 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)”3 indica que a cadeia produtiva envolvendo a geração de
conteúdo voltado para o público infantil abrange desde o processo de produção dos quadrinhos até os milha‑
res de produtos licenciados e comercializados. De acordo com aquele documento, o setor de licenciamento
no Brasil vem apresentando crescimento médio anual de faturamento nominal de 4% nos últimos anos. Se‑
gundo a Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL), o faturamento do setor deve ter sido da ordem de
R$ 13 bilhões em 2014.
Observa-se, ainda, que a produção destinada ao público infantil gera uma série de benefícios econômi‑
cos. Pelo citado estudo, os impactos diretos e indiretos do comércio de produtos infantis licenciados permitem
a injeção de mais de R$ 50 bilhões na economia nacional, respondendo por nada menos de 1,17 milhão de
empregos, mais de R$ 10 bilhões em salários e quase R$ 3 bilhões em tributos arrecadados. Além disso, soma‑
dos os benefícios do comércio aos provenientes da produção de outros quatro setores destinada ao público
infantil – higiene e limpeza, brinquedos, agricultura e alimentos – os impactos diretos e indiretos chegam a
R$ 70 bilhões adicionados à economia, geração de 1,5 milhão de postos de trabalho, R$ 13,3 bilhões em salá‑
rios e quase R$ 4,8 bilhões em tributos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
(Abrinq), só este setor faturou em 2013 R$ 2 bilhões, agregando R$ 9,6 bilhões na economia, gerando 190 mil
empregos e R$ 1,6 bilhão em salários.
Deve-se ressaltar, ademais, que restrições à publicidade limitam a competição e geram efeitos con‑
correnciais deletérios, mercê de representar uma barreira à entrada de novos participantes do mercado,
diminuindo a oferta de produtos e os incentivos à inovação. Nas palavras do mencionado estudo, “Os participantes já estabelecidos ou aqueles que não são atingidos pela restrição acabam dominando o mercado, o que
configura aumento de preço e redução da diferenciação e da qualidade dos produtos. As multinacionais, que
já têm marca estabelecida mundialmente, seriam beneficiadas, enquanto as empresas nacionais seriam discriminadas”. Assim, “Restringir a publicidade infantil limitaria o acesso à informação, prejudicaria a existência de
programação voltada para o público infantil, sem impedir que as crianças fossem expostas a outras fontes de
informação, muitas vezes impróprias”4.
De todo modo, já se dispõe de um aparato autorregulatório e legal que delimita o exercício da publici‑
dade no Brasil. Com efeito, o sistema de fiscalização exercido pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (Conar) e a vigência de diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da
Criança e do Adolescente relativos aos abusos da comunicação publicitária direcionada a menores de 12 anos
são considerados um dos arcabouços mais sólidos do mundo nesse processo.
De fato, a comparação das normas legais, de autorregulamentação e de códigos setoriais de conduta
aplicadas à publicidade de produtos e serviços destinados ao público infantil brasileiras e estrangeiras5 mostra
que o Brasil possui um dos sistemas de controle de publicidade voltado ao público infantil mais restritivos do
mundo. De 23 possíveis restrições, o do Brasil prevê 22 delas. Seguem-se os do Reino Unido (16), dos Estados
Unidos (15), do México, do Canadá e da França (13), da Itália (12), da Alemanha, da Noruega e da Suécia (11).
1 “Advertising Pays: How Advertising Fuels The UK Economy”. Estudo da Deloitte LLP para The Advertising Association, disponível em
http://www.adassoc.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Advertising_Pays_Report.pdf (consultado em 06/08/15)
2 https://dados.media/#/app/dashboard/MER_INVESTIMENTO_MIDIA_BRASIL_PARTICIPACAO_MEIO (consultado em 06/08/15)
3 “Impactos econômicos da aplicação da Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)”,
elaborado pela GO Associados, São Paulo, dezembro de 2014
4 GO Associados, op. cit.
5 “Publicidade e criança: comparativo global da legislação e da autorregulamentação”, estudo do Conselho Nacional de Autorregula‑
mentação Publicitária (CONAR), setembro de 2013.
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Naturalmente, uma regulamentação será tão melhor quanto mais efetivas forem as ações de fiscali‑
zação. No caso de um arcabouço baseado na autorregulamentação, o consumidor desempenha um papel
fundamental, ao apontar eventuais abusos na publicidade. De fato, não há punição maior do que a crítica
pública, ainda mais com a importância das redes sociais. Uma estrutura de vigilância abrangente, como a
brasileira, deveria, então, ser muito acionada, caso se tivesse um panorama de recorrentes exageros publi‑
citários no segmento infantil.
A ênfase com que algumas parcelas da sociedade buscam uma restrição bem mais severa da propaganda
infantil pode sugerir que se esteja diante de um segmento dos mais importantes. Na verdade, porém, estudo
realizado pelo IBOPE Media, a pedido do Conar e da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), durante de‑
zembro de 2012 e janeiro de 2013 mostra que apenas 0,5% das inserções publicitárias na TV aberta no período
corresponderam à publicidade infantil. Na TV por assinatura, essa proporção foi de 12%, caindo para 1,6% após
o Natal. Assim, o estudo não confirmou a tese de que se tem um volume exagerado de publicidade direcionada
ao público infantil. Da mesma forma, o investimento em propaganda infantil é pequeno em relação à totalida‑
de do mercado. Basta notar que o setor de brinquedos, um dos maiores anunciantes, ocupa um modesto 19º
lugar entre os segmentos que lançam mão da publicidade, com investimentos na casa dos R$ 900 milhões em
2013, de acordo com levantamento do IBOPE Media.
A par da importância econômica da publicidade direcionada ao público infantil está nossa convicção de
que a participação, o acompanhamento e a orientação dos pais ou responsáveis não podem, jamais, ser subs‑
tituídos pelo Estado ou por determinados grupos sociais nessa função que lhes é precípua. Em nossa opinião,
a adoção de iniciativas como a que ora nos é submetida, malgrado as boas intenções que as norteiam, pode
ser vista como uma tentativa de tutelar a família brasileira, algo com que definitivamente não concordamos.
De mais a mais, se se aceitar o bem-intencionado argumento que embasa a proposição sob análise, dever-se‑
-ia igualmente proibir o acesso de crianças a supermercados, ou, pelo menos, vedar sua presença nas alas de
guloseimas, como biscoitos, doces e sorvetes. Afinal, também nesse ambiente os pais e responsáveis se verão
instados a consumir pelos petizes, movidos pela publicidade.
Ao concluir nosso voto, queremos deixar claro que não desconsideramos as corretas motivações dos
defensores da proposta em tela ligadas à justiça social e à proteção da infância. A complexidade da matéria,
todavia, faz com que ela abranja várias dimensões, uma das quais é a econômica. E é esta vertente que nos
cabe discutir neste Colegiado.
Em síntese, posicionamo-nos contrariamente ao projeto sob apreciação.
Quanto à emenda apresentada nesta Comissão, cremos que os aspectos nela elencados que justificariam
a proibição da publicidade infantil são suficientemente vagos para permitir uma interpretação que reproduziria
o intento do projeto analisado. Portanto, somos igualmente por sua rejeição.
Por todos estes motivos, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 702, de 2011, e pela rejeição da
emenda apresentada nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, louvando,
no entanto, os nobres objetivos de seus ilustres Autores.
É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 2 de setembro de 2015. – Deputada Keiko Ota, Relatora
II – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 702/2011 e a Emenda 1/2012, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Keiko Ota.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Júlio Cesar – Presidente, Keiko Ota, Jorge Côrte Real e Laer‑
cio Oliveira – Vice-Presidentes, Fernando Torres, Helder Salomão, Lucas Vergilio, Mauro Pereira, Renato Molling,
Augusto Coutinho , Eduardo Cury, Luiz Lauro Filho, Mandetta, Silas Brasileiro e Zeca Cavalcanti.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 4.037-A, DE 2012
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Veda o repasse das perdas na Rede Básica, das perdas técnicas e das perdas não técnicas para
as tarifas do serviço de fornecimento energia elétrica dos usuários finais; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor, pela rejeição (relator: DEP. JOSÉ CARLOS ARAÚJO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; MINAS E ENERGIA E CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PARECER VENCEDOR
I – Relatório
Em reunião deliberativa realizada hoje, e em virtude a rejeição do Parecer do Relator Substituto, Depu‑
tado Chico Lopes, fui designado Relator do Vencedor e adotei, como parecer, meu voto em separado, o qual
transcrevo abaixo:
O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Eduardo da Fonte, tem por objetivo alterar o § 8º do
art 1º da lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, para
determinar que não poderão ser repassadas para as tarifas do serviço de energia elétrica e consequentemente
aos usuários finais,as perdas da rede básica, as perdas técnicas e as perdas não técnicas.
O relator nesta Comissão, deputado Welinton Prado, apresentou parecer pela aprovação da matéria.
Com todo respeito ao autor e ao relator, aos quais não posso deixar de enaltecer o objetivo final preten‑
dido, discordamos do teor da proposição, pelas razões que seguem.
Além da minha convicção pessoal, recebi de fontes diversas argumentações técnicas e jurídicas que bus‑
cam demonstrar em primeiro lugar a inconstitucionalidade da proposição e, em segundo, a inconveniência
do mérito da matéria.
Embora fuja da competência desta Comissão a análise da constitucionalidade do projeto, não podemos
deixar de considerar este aspecto fundamental, por entender não ser razoável decidirmos pela aprovação de
uma matéria que enfrenta óbice constitucional. Refiro-me a competência privativa para legislar sobre o tema,
já que o artigo 61, § 1°, II, “b”, da Constituição Federal atribui ao Presidente da República a iniciativa de leis que
disponham sobre serviços públicos de titularidade da União. Salvo melhor juízo, é este o caso.
Observe-se que o Projeto em exame, por pretender impor obrigações concretas aos contratos de con‑
cessão firmados pelo Poder Executivo da União (energia elétrica), não poderia ter sido iniciado pelo Poder Le‑
gislativo, no caso por um parlamentar.
Analisando a proposta sob o ângulo das relações de consumo, que envolvem concessionárias de energia
elétrica e consumidores, temos as seguintes ponderações a fazer.
A redação atual do § 8º do art. 1º da citada lei 10. 848, de 2004, que o projeto pretende acrescer, já asse‑
gura a observância de mecanismos de proteção aos consumidores, a saber:
Art. 1º .......................................................................................................................................................................................
” § 8º A comercialização de energia elétrica de que trata este artigo será feita com a observância
de mecanismos de proteção aos consumidores, incluindo os limites de repasses de custo de aquisição de energia elétrica de que trata o art. 2º desta lei.”
Em relação ao tema, a Aneel apresentou as ponderações que passo a sintetizar.
“ A justificativa para o projeto se baseia no entendimento de que as perdas de energia seriam um
risco do negócio das distribuidoras e, por essa razão, não deveriam ser reconhecidas no cálculo ta‑
rifário. Argumenta ainda que ao reconhecê-las a Aneel estaria eliminando totalmente os riscos das
distribuidoras e desestimulando uma gestão eficiente de sua parte.
Diante disso, é importante esclarecer os princípios que norteiam a regulamentação atual à luz da
teoria de regulação.
O argumento de que as perdas elétricas fazem parte do risco do negócio da distribuidora não impli‑
ca que elas não devam ser, em alguma medida, consideradas no cálculo tarifário. De fato a energia
perdida é algo gerenciável por parte das empresas e os índices praticados são resultado do empe‑
nho das mesmas na solução desse problema. Mas por melhor que seja esse desempenho, sempre
existirá um nível de perdas a partir do qual não será mais possível reduzir. Isso porque as perdas são
inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica. São uma realidade com a qual toda con‑
cessionária precisa conviver.
O entendimento de se tratar de um item de custo gerenciável e mitigável não concorre com o reco‑
nhecimento tarifário em níveis eficientes, a exemplo do tratamento de outros custos gerenciáveis
como atividades administrativas, comerciais, falhas de equipamentos, etc.
Toda atividade econômica está sujeita a perdas no processo produtivo. Fazendo um paralelo com
outros segmentos onde preço não é regulado, como, por exemplo, o caso de empresas varejistas,
uma parte dos custos decorrentes de perdas comerciais e de produtos é repassada ao preço final
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cobrado ao consumidor. Da mesma forma no setor financeiro, as instituições consideram perdas
por inadimplência dos seus clientes quando da definição do spread bancário. O mesmo raciocínio
pode se estender ainda a diversos outros setores, como produção agrícola, aviação, telefonia, etc.
Sempre haverá perdas de alguma natureza e essas perdas são consideradas no momento da defi‑
nição do preço dos produtos.
Naturalmente, em um cenário concorrencial, aquela empresa cuja parcela de perdas for muito su‑
perior às demais incorrerá em preços mais altos, menores margens de lucro e, consequente, perda
de competitividade. Assim, pela própria dinâmica de mercado, as empresas operando em livre con‑
corrência são pressionadas na direção da melhoria da sua gestão e do aumento da eficiência.
No serviço de distribuição de energia elétrica também existem perdas, mas há nesse caso uma di‑
ferença fundamental: trata-se de um monopólio natural regulado, em que o preço cobrado pela
distribuidora não é definido por ela, mas pelo órgão regulador.
A regulação deve sinalizar ao mercado regulado sobre a necessidade de se combater o problema,
estimulando bons resultados e ainda, resguardar o consumidor evitando o repasse às tarifas de ní‑
veis de perdas elevados.
A metodologia empregada pela ANEEL não visa assegurar o repasse integral à tarifa das perdas,
mas sim reconhecer níveis mínimos aceitáveis para cada concessionária, considerando a sua área
de atuação e as boas práticas do setor. A premissa no tratamento regulatório é que as concessio‑
nárias possuem uma forte capacidade de gestão sobre as perdas de energia, em especial as perdas
não técnicas. Portanto, a ineficiência das distribuidoras no gerenciamento das perdas elétricas não
deve ser repassada as tarifas.
No caso das perdas não técnicas, por exemplo, a opção adotada para regulação do nível de perdas
no segundo e terceiro ciclo de revisões das tarifas das distribuidoras baseou-se em uma metodologia
de comparação entre concessionárias e tem se mostrado eficaz em termos de atuação regulatória.
Puderam-se perceber mudanças positivas em termos de redução dos índices de perdas praticados
por diversas distribuidoras, revertendo a tendência de crescimento observada ao longo do primeiro
ciclo e evidenciando os benefícios da metodologia em termos de estímulo regulatório à melhoria
da eficiência das concessionárias.
Por fim, destaca-se a questão das perdas na Rede Básica, que não são gerenciáveis por parte das
distribuidoras.
As perdas na Rede Básica são aquelas que ocorrem entre a geração de energia elétrica nas usinas até
o limite dos sistemas de distribuição. São apuradas mensalmente pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE, conforme dados de medição de geração e a energia entregue às redes de
distribuição. A diferença entre elas resulta no valor de Perdas na Rede Básica e seu custo é rateado
em 50% para geração e 50% para o consumo. Essas perdas, portanto, compõe o custo associado a
sistema de transmissão do País e são rateadas entre todos os seus acessantes: geradores, consumi‑
dores livres e consumidores cativos (por intermédio das distribuidoras). Não nos parece razoável,
tampouco ficou explicitado na justificativa de projeto de lei, que um custo não gerenciável e inerente
à cadeia produtiva de energia elétrica não seja reconhecida no processo tarifário.
Por todo exposto, as perdas (técnicas, não técnicas e de Rede Básica) são inerentes a atividade de
distribuição de energia elétrica e, portanto, devem ser tratadas nos processo de cálculo tarifário de
forma condizente com a sua natureza.
Por fim, a ANEEL considera que a proposta contida no projeto de lei inviabilizará o tratamento regu‑
latório que vem sendo dispensado ao tema ao longo dos anos e que vem se demonstrando positivo
para a redução das perdas no setor. Ademais, a operação das distribuidoras do país se inviabilizaria,
na medida em que se vedaria integralmente o repasse das perdas a tarifa.”
A questão em foco, portanto, insere-se no campo da regulação, competência esta afeta à Aneel. Assim,
pela legislação vigente, cabe à Agência definir a parcela das perdas de energia que poderá ser repassada às
tarifas, como componente do custo operacional. O papel do regulador, nesse caso, é emular o processo com‑
petitivo criando mecanismos que incentivem uma gestão eficiente por parte das concessionárias, impondo
metas e trajetórias de redução de perdas por meio de uma metodologia que foi aberta a todos os interessados
em sugerirem melhorias a ela, inclusive aos consumidores.
Ao que se percebe, a metodologia empregada pela Aneel não visa a assegurar o repasse integral para
a tarifa das perdas nem tampouco proteger as concessionárias de distribuição, mas estimular os agentes a
perseguir a melhoria contínua na redução de suas perdas, buscando identificar as trajetórias eficientes que
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repassem aos consumidores os ganhos de eficiência, na busca contínua por patamares mais baixos de perdas
no sistema, muito embora essas não tenham sido geradas pelos consumidores.
Não podemos esquecer também que a segurança jurídica é fator primordial em que se assentaram as
assinaturas dos contratos de concessão. Com efeito, sob o ângulo jurídico, no momento da assinatura do Con‑
trato de Concessão gerou-se o direito de manutenção do nível tarifário e do equilíbrio econômico-financeiro
da concessão, o que obviamente criou uma expectativa para as empresas e acionistas. Assim considerando,
qualquer mudança abrupta nas regras tarifárias importaria em transgressão ao direito adquirido e à segurança
jurídica firmada na relação contratual com o poder público. Além disso, a Lei 8666/93 , lei das licitações,prevê
a impossibilidade de mudança unilateral de contratos administrativos, como é o contrato de concessão.
Ressalte-se, por último, que a vedação do repasse de perdas, como pretendido pelo projeto, poderá reper‑
cutir em aumentos tarifários posteriores, haja vista possíveis sobredimensionamentos de equipamentos e instala‑
ções para mitigar as limitações de eficiência existentes. Ou seja, a proposta concorre desfavoravelmente ao obje‑
tivo de se buscar otimização de custos, requisito de modicidade tarifária que interessa sobretudo ao consumidor.
ll – Voto
Desta forma, entendemos que a aprovação do presente projeto não se mostra conveniente, por apre‑
sentar modificações inadequadas e impróprias ao Poder Legislativo nas condições regulatórias e regras con‑
tratuais vigentes. E isto não seria bom para o consumidor, para as empresas concessionárias e tampouco para
o Poder Público concedente. Todos esses aspectos certamente serão objeto de análise mais aprofundada pela
Comissão de Minas e Energia e a CCJ, que nos sucederão na apreciação da matéria.
Por fim, permitam-me informar que, conforme já adiantei na discussão da matéria em outras ocasiões
nesta Comissão, o autor do projeto já havia manifestado a este parlamentar a intenção de retirar a presente
proposição de tramitação.
Como isto não aconteceu, e considerando a nossa discordância em relação à posição favorável ao mérito
expressa pelo relator, votamos pela REJEIÇÃO do projeto de lei nº 4037, de 2012.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado José Carlos Araújo, Relator do Vencedor
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
4.037/2012, contra o voto em separado do Deputado Chico Lopes, primitivo Relator, nos termos do Parecer
do Relator do Vencedor, Deputado José Carlos Araújo. O parecer do Deputado Chico Lopes passou a constituir
voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:Eli Corrêa Filho – Presidente, Chico Lopes e Eros Biondini –
Vice-Presidentes, Eliziane Gama, Erivelton Santana, Fabricio Oliveira, Irmão Lazaro, José Carlos Araújo, Marcos
Rotta, Maria Helena, Ricardo Izar, Sérgio Brito, Walter Ihoshi, Weliton Prado, Aureo, Carlos Henrique Gaguim,
Elmar Nascimento, Heuler Cruvinel, Marcelo Belinati, Márcio Marinho e Nelson Marchezan Junior.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Eli Corrêa Filho, Presidente
VOTO EM SEPARADO
I – Relatório
Em reunião deliberativa realizada hoje, e em virtude da ausência momentânea do Relator, Deputado
Weliton Prado, tive a honra de ser designado Relator Substituto da matéria e adotei na íntegra o parecer do
nobre colega, o qual transcrevo na abaixo:
O Projeto de Lei nº 4.037, de 2014, de autoria do ilustre Deputado Eduardo da Fonte, determina que
não poderão ser repassadas para as tarifas do serviço de energia elétrica as perdas na Rede Básica, as perdas
técnicas e as perdas não técnicas.
Para este propósito, altera o art. 1º, § 8º, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica.
Na justificação apresentada, o Autor argumenta que não existe empreendimento livre de riscos, o que
é inerente às economias de mercado.
Ressalta que “a ANEEL, ao permitir o repasse das perdas pelas distribuidoras está incorrendo numa con‑
duta duplamente negativa. Por um lado, convalida a gestão ineficiente da empresa e, por outro lado, prejudica
os consumidores que cumprem as suas obrigações, que estariam vendo refletidas nos valores de suas tarifas
as perdas causadas pelos inadimplentes ou fraudadores”.
Nos termos regimentais, compete-nos manifestar sobre o mérito da proposição.
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II – Voto
Manifestamos nosso apoio à proposição do ilustre Deputado Eduardo da Fonte objetivando a proteção
do consumidor, que é a parte vulnerável nas relações de consumo, conforme o reconhece o art.4º da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Por outro lado, o projeto de lei em apreciação está em consonância com a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências”.
O art. 2º da norma legal acima mencionada determina que as concessões ou permissões serão concedi‑
das a empresas que demonstrem capacidade para o empreendimento, ”por sua conta e risco”.
Neste contexto, os riscos do negócio de distribuição de energia elétrica, que incluem as perdas, inter‑
feriram na elaboração das propostas das licitações. Quanto maior foi o risco, ou seja, quanto mais elevadas as
perdas, maior foi o preço ofertado na concorrência. Assim, o valor das tarifas vencedoras dos certames deve
permitir o equilíbrio econômico-financeiro dos empreendimentos.
Segundo o Autor da proposição em exame, a metodologia empregada pela ANEEL para o cálculo das
tarifas penaliza injustamente os consumidores. Ainda que as perdas comerciais possam constituir componente
do custo operacional, este item não tem natureza tarifária, pois não é gerado pelos consumidores que cumprem
regularmente suas obrigações. Desta forma, este componente não pode ser repassado aos consumidores, mas
assumidos pelos acionistas como risco do negócio.
Pelo acima exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.037, de 2012.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 4.490-C, DE 2012
(Do Sr. Paulo Freire)
Denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia
Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP; tendo parecer: da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação (Relator: DEP. MILTON MONTI); da Comissão de Cultura, pela
aprovação (relator: DEP. GIUSEPPE VECCI); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo (relator:
DEP. CAPITÃO AUGUSTO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
O Projeto de Lei em exame, de autoria do nobre Deputado Paulo Freire, visa denominar “Viaduto Astésia
de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati, no
Estado de São Paulo.
O Autor, em sua justificação, alega que a homenageada, nascida no município de Cajati, prestou rele‑
vantes serviços à comunidade local, onde viveu toda a sua vida.
O proponente informa que Astésia foi presidente do Clube da Terceira Idade e grande colaboradora de
trabalhos assistenciais.
Por isso, o parlamentar entende que nada mais justo do que prestar homenagem à cidadã que dedicou
sua vida para o desenvolvimento daquele município.
O projeto foi inicialmente apreciado, quanto ao mérito, na Comissão de Viação e Transportes, que opinou
unanimemente pela sua aprovação.
Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Cultura, que recebeu Moção de Apoio da Câmara
Municipal de Cajati, em razão do importante papel da homenageada junto à comunidade Cajatiense, por ter
prestado relevante serviço social e político, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do
município. A referida Comissão também aprovou por unanimidade a proposição.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto nesta Comissão de Consti‑
tuição e Justiça e de Cidadania.
A matéria tramita sob o regime ordinário e está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucionalida‑
de, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.490, de 2012, a teor do disposto no art. 32, inc. IV,
alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
A matéria em apreço é da competência privativa da União (art. 22, XI – CF), cabendo ao Congresso Na‑
cional sobre ela dispor, com a sanção presidencial (art. 48 – CF), sendo a iniciativa parlamentar legítima, em
face da inexistência de iniciativa privativa de outro Poder.
A proposição obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta dis‑
positivos de natureza material da Carta Magna.
No que tange à juridicidade, a edição de lei para denominar obra de arte (um viaduto, na hipótese exa‑
minada) situada em rodovia harmoniza-se com o ordenamento jurídico vigente, estando prevista no art. 2º da
Lei nº 6.682/79, o qual, ao dispor genericamente sobre a denominação de vias, obras de arte e estações ter‑
minais do Plano Nacional de Viação, faculta que, por intermédio de lei especial, seja dado o nome de pessoa
falecida, que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade, a estações terminais, obras de arte ou
trechos de via, hipótese em que, conforme justificação do projeto e moção de apoio da Câmara Municipal de
Cajati, se enquadra a homenageada pelo projeto em tela. Dessa forma, o projeto em exame está adequado
quanto à juridicidade.
Quanto à técnica legislativa, o projeto necessita de ajustes na redação da sua ementa, em virtude da re‑
produção duplicada da palavra “Rodovia”, e no corpo do texto, para a inserção como primeiro dispositivo do
objeto da norma, tendo em vista que, de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, “o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei”.
Por isso, apresento o substitutivo anexo, apenas para ajustes da técnica legislativa, inserindo essas alte‑
rações e, com isso, renumerando os artigos já constantes do projeto.
Em face de todo o exposto, concluo o voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla‑
tiva, nos termos do substitutivo ora apresentado, do Projeto de Lei nº 4.490, de 2012.
Sala da Comissão, 10 de setembro de 2015. – Deputado Capitão Augusto, Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.490, DE 2012
Denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia
Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia
Regis Bittencourt, no Município de Cajati, Estado de São Paulo.
Art. 2º O viaduto construído no km 488 da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati, Estado de
São Paulo, passa a ser denominado “Viaduto Astésia de Moraes Batista”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 10 de setembro de 2015. – Deputado Capitão Augusto, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo, do Projeto de Lei nº 4.490/2012, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Capitão Augusto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Osmar Serra‑
glio – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Alessandro Molon, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Arnaldo
Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes, Bruno Covas, Capitão Augusto, Carlos Bezerra, Chico Alencar, Covatti Fi‑
lho, Cristiane Brasil, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Francisco Floriano,
Giovani Cherini, Hiran Gonçalves, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Fogaça, José Mentor, Juscelino Filho,
Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Maria do Rosário, Padre
João, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pedro Cunha Lima, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca,
Rubens Pereira Júnior, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Efraim Filho, Gorete Pe‑
reira, Hildo Rocha, Jerônimo Goergen, Laudivio Carvalho, Mauro Lopes, Odelmo Leão, Professor Victório Galli,
Reginaldo Lopes, Ricardo Tripoli, Sandro Alex, Soraya Santos, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AO PROJETO DE LEI Nº 4.490, DE 2012
Denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia
Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto construído no km 488 da Rodovia
Regis Bittencourt, no Município de Cajati, Estado de São Paulo.
Art. 2º O viaduto construído no km 488 da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati, Estado de
São Paulo, passa a ser denominado “Viaduto Astésia de Moraes Batista”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 6.000-A, DE 2013
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)
Dispõe sobre parcelamento de débito do produtor rural pessoa física referente às contribuições sociais de que tratam os arts. 21, 25 e 25-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. MANDETTA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO
E ART. 54 DO RICD); E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 DO RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 6.000, de 2013, de autoria do Deputado Jorge Silva, propõe abonar o produtor rural
pessoa física, de que trata o art. 12, inc. V, a, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com a possibilidade de par‑
celar em condições especiais seus débitos de contribuições previdenciárias.
Justifica o Autor que sua proposta é essencial não só à regularização da situação dos produtores rurais
perante a Fazenda Nacional, mas especialmente para impulsionar a proteção previdenciária dessa importante
categoria de trabalhadores brasileiros, que hoje, por desinformação a respeito da legislação contributiva, acaba
sem recolher as parcelas que lhe darão, no futuro, direito aos benefícios previdenciários. Assim, propõe o par‑
celamento de débitos do produtor rural pessoa física em até 240 meses, com vantagens de redução de multa
e juros de mora, bem como aplicação da TJLP no lugar da SELIC para atualização do saldo do parcelamento.
O presente Projeto de Lei foi distribuído à Comissão de Seguridade Social e Família, à Comissão de Finan‑
ças e Tributação, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segue regime de tramitação ordinária
e está sujeito à apreciação conclusiva pelas Comissões.
No prazo regimental, no âmbito desta Comissão de Seguridade Social e Família, não lhe foram ofereci‑
das emendas.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
É inegável que, mesmo depois de decorridos quase vinte e cinco anos da edição das duas principais leis
previdenciárias brasileiras – a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 – a
condição do produtor rural pessoa física perante esse sistema de proteção ainda é bastante nebulosa. Se por
um lado a Constituição Federal de 1988 teve o mérito de igualar o tratamento do trabalhador urbano e do tra‑
balhador rural, por outro a legislação infraconstitucional acabou por fazer uma diferenciação um tanto quanto
arbitrária entre as categorias de trabalhadores do campo.
De fato, tanto a Lei nº 8.212 quanto a Lei nº 8.213, ambas de 1991, traçaram uma separação rígida para
os produtores rurais com mais de quatro módulos fiscais. Estes, ainda que exerçam sua atividade em modelo
de economia familiar e ainda que não tenham trabalhadores sob sua subordinação, têm um tratamento fiscal‑
-previdenciário consideravelmente mais austero do que aquele seu vizinho que, com poucos metros quadra‑
dos de terra de diferença, exerce atividade idêntica à sua.
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É por essa razão que, apesar de considerarmos relevante uma alteração mais significativa da legislação
previdenciária no que tange às contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoa física – tema
que vem sendo inclusive questionado quanto à sua constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Fe‑
deral – somos desde já favoráveis ao presente Projeto de Lei, que tem por escopo proporcionar um alívio ime‑
diato a esses contribuintes.
Cabe ressaltar, contudo, ter sido necessário fazer significativas alterações no texto para que ficassem mais
claras as regras desse parcelamento especial.
No art. 1° procuramos listar, à exaustão, todas as contribuições previdenciárias e demais contribuições
sobre a folha de salários a que estão submetidos os produtores rurais pessoas físicas. O Projeto inicial previa a
possibilidade de parcelamento (i) das contribuições retidas na fonte dos trabalhadores rurais, (ii) da contribuição
sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção e (iii) da contribuição do produtor rural sobre
o seu próprio salário de contribuição. No Substitutivo incluímos também as contribuições devidas a terceiros,
como, por exemplo, a contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; além de especificarmos
que o parcelamento abrangerá débitos inscritos em Dívida Ativa em qualquer fase ou situação de cobrança.
No art. 2° especificamos a forma de solicitação do parcelamento e alguns efeitos dessa solicitação.
Já o art. 3° trata da consolidação da dívida, estipulando reduções nos valores devidos a título de multa,
juros e encargos legais, bem como definindo o valor mínimo de cada parcela e o índice da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP como aplicável para sua atualização.
O art. 4º, por sua vez, define as hipóteses de exclusão do parcelamento, bem como o tratamento a ser
conferido ao saldo devedor e às parcelas já pagas.
O art. 5° estipula que o tempo básico de cálculo e o período de carência referentes às contribuições pre‑
videnciárias do produtor rural enquanto contribuinte individual – i.e., as referentes ao art. 21 da Lei n° 8.212, de
1991 – só serão computadas para fins de percepção dos benefícios previdenciários caso o número de parcelas
pagas sejam suficientes à quitação desses débitos, com os devidos descontos. Tem-se por escopo respeitar
o equilíbrio econômico financeiro do Regime Geral de Previdência Social sem descuidar, contudo, da impor‑
tância de se possibilitar uma verdadeira inclusão previdenciária do produtor rural pessoa física. Essa inclusão
previdenciária é especialmente garantida pela redação do §4° do art. 4° do Substitutivo, vez que ele garante
que as parcelas quitadas amortizarão os débitos decorrentes do art. 21 da lei n° 8.212, de 1991, anteriormente
aos demais débitos.
O art. 6°, por fim, permite que o cônjuge ou o companheiro do produtor rural solicite em seu próprio
nome o parcelamento previsto neste Projeto de Lei, tornando-se, em consequência, solidariamente respon‑
sável pelos débitos.
Ressalta-se que em diversos pontos do Substitutivo não se menciona especificamente as contribuições
do art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, contudo, estas estão abrangidas pela menção à alínea “c” do art. 11 da mes‑
ma Lei. Preferimos fazer menção ao art. 11 e não ao 21, porquanto o primeiro também abrange eventuais con‑
tribuições devidas pelo produtor rural pessoa física sobre a folha de salários, especificadas em sua alínea “a”. A
redação que sugerimos abaixo, portanto, torna o parcelamento o mais abrangente possível.
Assim, pelas razões até aqui expostas, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.000, de 2013, nos
termos do Substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2015. – Deputado Mandetta, Relator
SUBSTITUTIVO AO PL Nº 6.000, DE 2015
Dispõe sobre parcelamento de débito do produtor rural pessoa física referente às contribuições sociais de que tratam os art. 21, 25 e 25-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As inscrições de responsabilidade do produtor rural pessoa física de que trata o art. 12, V, a, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, decorrentes de débitos das contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, da contribuição instituída a título de substituição pelo art.
25 e 25-A da Lei n° 8.212, de 1991, e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, poderão ser parceladas em até cento e oitenta prestações mensais e consecutivas.
§1° O parcelamento desta Lei aplica-se apenas aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, com exi‑
gibilidade suspensa ou não, parcelados ou não, e mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, vencidos até
30 de dezembro de 2014.
§2° Os débitos vencidos até a data prevista no §1° deste artigo que ainda não tenham sido inscritos em
dívida ativa, inclusive os ainda não declarados e os decorrentes de reclamatória trabalhista, poderão ser par‑
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celados nos termos desta Lei desde que seu encaminhamento à inscrição seja pleiteado pelo contribuinte à
Secretaria da Receita Federal do Brasil no mesmo prazo de solicitação do parcelamento.
§3° Em se tratando de inscrições com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de parcelamento nos termos desta Lei
condiciona-se à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação ou de desistência do parcelamento a que
se encontram submetidas.
Art. 2° O requerimento de parcelamento deverá ser realizado até o primeiro dia útil do sétimo mês sub‑
sequente à publicação desta Lei.
§1° No momento do requerimento, o optante deverá indicar, de forma irretratável, quais inscrições de
sua responsabilidade serão objeto de parcelamento.
§2° Os débitos encaminhados para inscrição em razão do pedido formulado nos termos do §2° do art. 1°
serão automaticamente incluídos no parcelamento desta Lei, independentemente de novo pedido.
§3° A formalização do pedido de parcelamento dependerá do recolhimento da primeira parcela até o
último dia útil do mês em que foi protocolizado.
Art. 3° Atendidos os requisitos para a concessão do parcelamento, será feita a consolidação da dívida
considerando-se como data de consolidação a data do pedido.
§1° Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos débitos a serem parcelados, acrescidos de
atualização monetária, multa, juros, encargos legais e honorários advocatícios vencidos até a data do pedido
do parcelamento.
§2° A consolidação será feita com a redução de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofí‑
cio, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal.
§3° O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada por 180 pres‑
tações, observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por parcela.
§4° A antecipação de pagamento de 12 (doze) ou mais parcelas, além de implicar a redução proporcio‑
nal da quantidade de parcelas vincendas, amortizará o saldo devedor do parcelamento com as reduções de
100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal.
§5º A cada novo débito encaminhado para inscrição nos termos do §2° do art. 1° desta Lei e automatica‑
mente incluído no parcelamento nos termos do §2° do art. 2° desta Lei, será realizada uma nova consolidação
da dívida, com reflexos apenas sobre o cálculo, mas não sobre o prazo, das parcelas futuras.
§6° O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§7° Enquanto não realizada a consolidação da dívida, fica o optante responsável pelo pagamento mensal
do valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 4° O parcelamento será rescindido pela falta de pagamento de:
I – três parcelas, consecutivas ou não; ou
II – até duas parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento.
§1º É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.
§2º Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se o prosseguimento da cobrança.
§3º A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará imediato cancelamento
dos descontos concedidos nesta lei.
§4° O valor recolhido a título de parcelas será desatualizado para a data da consolidação do parcelamento
e imputado primeiramente nas inscrições decorrentes de débitos do art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, em seguida
nas inscrições decorrentes das contribuições retidas e não repassadas à União pelo produtor rural e, por fim, às
demais inscrições de contribuições previdenciárias, sempre na ordem decrescente de vencimento dos débitos.
Art. 5° As contribuições de que trata o art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, parceladas de acordo com esta Lei,
somente serão computadas para fins obtenção de qualquer benefício previdenciário após o pagamento de
parcelas em número suficiente à quitação de todas as inscrições decorrentes de tais débitos, calculados com
os descontos previstos no § 2° do art. 3° desta Lei.
Art. 6° O cônjuge ou companheiro do produtor rural pessoa física poderá solicitar o parcelamento de débitos
nos termos desta Lei, passando a ser solidariamente responsável com o produtor rural pelas inscrições parceladas.
Art. 7° As disposições referentes ao parcelamento de que trata o art. 14-A da Lei 10.522, de 19 de julho
de 2002, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento desta Lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2015. – Deputado Mandetta
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen‑
te, com substitutivo o Projeto de Lei nº 6.000/2013, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Mandetta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio Brito – Presidente, Zeca Cavalcanti, Alexandre
Serfiotis e Darcísio Perondi – Vice-Presidentes, Adelmo Carneiro Leão, Adelson Barreto, Assis Carvalho, Carlos
Gomes, Carlos Manato, Célio Silveira, Chico D’Angelo, Christiane de Souza Yared, Conceição Sampaio, Delegado
Éder Mauro, Diego Garcia, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jean Wyllys,
Jhonatan de Jesus, João Marcelo Souza, Jorge Solla, Leandre, Mandetta, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Má‑
rio Heringer, Miguel Lombardi, Odorico Monteiro, Osmar Terra, Paulo Foletto, Roney Nemer, Rosangela Gomes,
Toninho Pinheiro, Antônio Jácome, Dâmina Pereira, Flávia Morais, Geovania de Sá, João Campos, Josi Nunes,
Júlia Marinho, Luciano Ducci, Mariana Carvalho, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Rômulo Gouveia,
Sérgio Reis, Silas Câmara e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Antonio Brito, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO PROJETO DE LEI Nº 6.000, DE 2013
Dispõe sobre parcelamento de débito do produtor rural pessoa física referente às contribuições sociais de que tratam os art. 21, 25 e 25-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As inscrições de responsabilidade do produtor rural pessoa física de que trata o art. 12, V, a, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, decorrentes de débitos das contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, da contribuição instituída a título de substituição pelo art.
25 e 25-A da Lei n° 8.212, de 1991, e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, poderão ser parceladas em até cento e oitenta prestações mensais e consecutivas.
§1° O parcelamento desta Lei aplica-se apenas aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, com exi‑
gibilidade suspensa ou não, parcelados ou não, e mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, vencidos até
30 de dezembro de 2014.
§2° Os débitos vencidos até a data prevista no §1° deste artigo que ainda não tenham sido inscritos em
dívida ativa, inclusive os ainda não declarados e os decorrentes de reclamatória trabalhista, poderão ser par‑
celados nos termos desta Lei desde que seu encaminhamento à inscrição seja pleiteado pelo contribuinte à
Secretaria da Receita Federal do Brasil no mesmo prazo de solicitação do parcelamento.
§3° Em se tratando de inscrições com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de parcelamento nos termos desta Lei
condiciona-se à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação ou de desistência do parcelamento a que
se encontram submetidas.
Art. 2° O requerimento de parcelamento deverá ser realizado até o primeiro dia útil do sétimo mês sub‑
sequente à publicação desta Lei.
§1° No momento do requerimento, o optante deverá indicar, de forma irretratável, quais inscrições de
sua responsabilidade serão objeto de parcelamento.
§2° Os débitos encaminhados para inscrição em razão do pedido formulado nos termos do §2° do art. 1°
serão automaticamente incluídos no parcelamento desta Lei, independentemente de novo pedido.
§3° A formalização do pedido de parcelamento dependerá do recolhimento da primeira parcela até o
último dia útil do mês em que foi protocolizado.
Art. 3° Atendidos os requisitos para a concessão do parcelamento, será feita a consolidação da dívida
considerando-se como data de consolidação a data do pedido.
§1° Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos débitos a serem parcelados, acrescidos de
atualização monetária, multa, juros, encargos legais e honorários advocatícios vencidos até a data do pedido
do parcelamento.
§2° A consolidação será feita com a redução de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofí‑
cio, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal.
§3° O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada por 180 pres‑
tações, observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por parcela.
§4° A antecipação de pagamento de 12 (doze) ou mais parcelas, além de implicar a redução proporcio‑
nal da quantidade de parcelas vincendas, amortizará o saldo devedor do parcelamento com as reduções de
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100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal.
§5º A cada novo débito encaminhado para inscrição nos termos do §2° do art. 1° desta Lei e automatica‑
mente incluído no parcelamento nos termos do §2° do art. 2° desta Lei, será realizada uma nova consolidação
da dívida, com reflexos apenas sobre o cálculo, mas não sobre o prazo, das parcelas futuras.
§6° O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§7° Enquanto não realizada a consolidação da dívida, fica o optante responsável pelo pagamento mensal
do valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 4° O parcelamento será rescindido pela falta de pagamento de:
I – três parcelas, consecutivas ou não; ou
II – até duas parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento.
§1º É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.
§2º Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se o prosseguimento da cobrança.
§3º A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará imediato cancelamento
dos descontos concedidos nesta lei.
§4° O valor recolhido a título de parcelas será desatualizado para a data da consolidação do parcelamento
e imputado primeiramente nas inscrições decorrentes de débitos do art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, em seguida
nas inscrições decorrentes das contribuições retidas e não repassadas à União pelo produtor rural e, por fim, às
demais inscrições de contribuições previdenciárias, sempre na ordem decrescente de vencimento dos débitos.
Art. 5° As contribuições de que trata o art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, parceladas de acordo com esta Lei,
somente serão computadas para fins obtenção de qualquer benefício previdenciário após o pagamento de
parcelas em número suficiente à quitação de todas as inscrições decorrentes de tais débitos, calculados com
os descontos previstos no § 2° do art. 3° desta Lei.
Art. 6° O cônjuge ou companheiro do produtor rural pessoa física poderá solicitar o parcelamento de débitos
nos termos desta Lei, passando a ser solidariamente responsável com o produtor rural pelas inscrições parceladas.
Art. 7° As disposições referentes ao parcelamento de que trata o art. 14-A da Lei 10.522, de 19 de julho
de 2002, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento desta Lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Antonio Brito, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 6.583-A, DE 2013
(Do Sr. Anderson Ferreira)
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências; tendo parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e da Emenda nº 1 apresentada na Comissão ao projeto, com substitutivo; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do de nº 6.584/2013,
apensado; e pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeição a Emenda
nº 1 apresentada ao substitutivo (relator: DEP. DIEGO GARCIA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS; SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE
AO CRIME ORGANIZADO; EDUCAÇÃO; SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO A MAIS DE TRÊS COMISSÕES DE MÉRITO, DETERMINO A CONSTITUI‑
ÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.
34, II, DO RICD.
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6.583, DE 2013
EMENDA Nº 1/2014.
Dá nova redação ao art. 3º do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, que dispõe sobre o Estatuto da Família e dá
outras providências.
Art. 1º Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, a seguinte redação:
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“Art. 3º É obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade
familiar a efetivação do direito à vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária.”
Justificação
A emenda sugere a inclusão da obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os ní‑
veis, assegurar à entidade familiar a efetivação do direito à vida desde a concepção.
O novo texto apresentado ao artigo 3º, por intermédio desta emenda assegura a proteção à vida desde
a concepção na forma do Estatuto, ratificado pela Carta Magna, que considera a vida como um dos direitos
fundamentais, estabelecendo sua proteção em dispositivos esparsos e em especial no art. 5º, como norma de
eficácia plena. Sendo assim, fica evidente a preocupação do ordenamento jurídico em proteger os direitos de
uma criança ainda no ventre da mãe. Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
Deputado Federal Marcos Rogério, (PDT-RO)
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do ilustre Deputado Anderson Ferreira, que pretende instituir em
nosso ordenamento jurídico o Estatuto da Família, para dispor sobre os direitos da família e estabelecer dire‑
trizes de políticas públicas para a valorização e apoio à entidade familiar.
Em sua Justificação, o Autor informa que “a família é considerada o primeiro grupo humano organizado
num sistema social, funcionando como uma espécie de unidade-base da sociedade” e, por essa razão, “devemos
conferir grande importância à família e às mudanças que têm alterado a sua estrutura no decorrer do tempo”.
Destaca que a própria Constituição estabelece proteção à família, mas não há regulamentação sobre
políticas públicas efetivas voltadas especialmente para a valorização da família e ao enfrentamento das ques‑
tões complexas sobre a estrutura da família nos dias atuais.
O Projeto de Lei aborda questões centrais que envolvem a família, como: o fortalecimento dos laços fa‑
miliares a partir da união conjugal formada entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade
familiar; a proteção e a preservação da unidade familiar, ao estimular a adoção de políticas de assistência que
levem, às residências e às unidades de saúde pública, profissionais capacitados para orientação às famílias.
Além disso, o Autor propõe que a família receba assistência especializada para o enfrentamento do pro‑
blema da droga e do álcool; que o Estado preste apoio efetivo às adolescentes grávidas prematuramente; que
seja incluída no currículo escolar a disciplina “Educação para Família”; que haja prioridade na tramitação de
processos judiciais e administrativos em demandas que ponham em risco a preservação e sobrevivência da
entidade familiar; a criação do conselho da família no âmbito dos entes federados; o aperfeiçoamento e pro‑
moção à interdisciplinaridade das políticas voltadas ao combate da violência doméstica.
Em 2 de abril de 2014 foi instalada a primeira Comissão Especial e eleitos os Deputados Leonardo Pic‑
ciani para Presidência, Silas Câmara para 1ª Vice-Presidência, Anderson Ferreira para a 2ª Vice-Presidência, Fá‑
tima Pelaes para a 3ª Vice-Presidência. Em 9 de abril de 2014, o Presidente designou como relator o deputado
Ronaldo Fonseca.
Nesta legislatura, a Comissão foi instalada em 12 de março de 2015, sendo eleito presidente o Deputado
Sóstenes Cavalcante. Os demais eleitos foram Marco Feliciano, Rogério Marinho e Silas Câmara, respectivamen‑
te, 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes. E a relatoria foi incumbida a mim.
Em audiências públicas realizadas pela Comissão, em 2014, foram ouvidos os seguintes expositores:
• Pastor Cláudio Duarte;
• Lindinalva Rodrigues, Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso;
• Sandra Maria Teodora Amaral, vice-presidente da ONG de Volta Pra Casa;
• Dr. João Luis Fisher, Juiz e coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros;
• Édino Fialho, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro;
• Maria Cristina Boaretto, representante do Instituto de Atenção Básica e avançada à Saúde – IABAS;
• Thiago Trindade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade;
• Júlio Rufino Torres, representante do Conselho Federal de Medicina;
• Lenise Garcia, Professora da UnB e membro da Comissão de Bioética da CNBB – Convenção Nacio‑
nal dos Bispos Brasileiros;
• Andréa Pachá, Juíza de Direito da 4ª. Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro;
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• Walter Gomes de Souza, Chefe da Seção de Colocação em Família Substituta, SEFAM da 1ª. Vara da
Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
• Roberto Tykanori, Coordenador da Saúde Mental do Ministério da Saúde;
• Leon Garcia, Diretor de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas, representando a Se‑
cretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça;
• Enid Rocha Andrade Silva, representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA;
• Beatriz Cruz da Silva, Coordenadora Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública da Secre‑
taria Nacional de Segurança Pública/MJ;
• Dr. Adriano Seduvim, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros.
Em 2015, foram ouvidos, em audiências públicas:
• Antonio Jorge Pereira Júnior, Doutor pela USP e Professor da UNIFOR;
• Paulo Tominaga, Diretor de Relações Institucionais da CNEF – Confederação Nacional das Entida‑
des de Família;
• Pedro Paulo de Magalhães Oliveira Júnior, Mestre em Informática;
• João Malheiro de Oliveira, Doutor em Educação pela UFRJ e Consultor Educacional;
• Vladimir Brega Filho – Promotor de Justiça em Santa Cruz do Rio Pardo-SP;
• Elizabeth Kipman Cerqueira, Diretora do Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética do Hospi‑
tal São Francisco de Assis;
• Cleusa Vieira Bombonati, Coordenadora Nacional do Ministério para as Famílias da Renovação Ca‑
rismática Católica no Brasil;
• Lenise Garcia, Doutora em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo;
• Clemildo Sá – Conselheiro Tutelar no DF;
• Thaís Angélica Gouveia, advogada especialista em direito constitucional e direito penal;
• Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ);
• Pastor Silas Malafaia, Psicólogo, Presidente da Assembleia de Deus Vitoria em Cristo;
• Toni Reis, Professor, lutador social e ativista pelos direitos humanos.
Nas audiências públicas, foram debatidos os seguintes temas: 1) conceitos de família e importância da
família para a sociedade; 2) adoção: atual legislação, estatísticas e importância do terceiro setor nesse cená‑
rio; 3) políticas públicas de saúde: Sistema Único de Saúde, Programa Saúde da Família, cadastramento de
entidades familiares, criação de núcleos de referência com profissionais especializados na área de psicologia
e assistência social, atendimento em instituições filantrópicas através de convênio com o poder público e
atendimento domiciliar, assistência à gravidez na adolescência; 4) políticas públicas de internação compul‑
sória e a importância da família nesse contexto, priorização de ações voltadas para proteção das famílias em
situação de risco, vulnerabilidade social e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes
químicos; recentes ações do Governo; 5) políticas de segurança pública direcionadas à entidade familiar,
abordando integração com as demais políticas voltadas à família; a prevenção e enfrentamento da violência
doméstica; a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para
subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas
quanto às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares; re‑
dução da maioridade penal.
A partir das valiosas contribuições dos expositores, refleti e elaborei um Relatório alinhado aos precei‑
tos constitucionais e valores morais e éticos de nossa sociedade, com o fim de garantir direitos e o desenvol‑
vimento de políticas públicas para a valorização da família. Recebi colaboração pontual da Câmara Municipal
de Varginha, com modelo de projeto de lei prevendo equipe interprofissional para atender necessidades da
família. Também contei com um importante esclarecimento da Professora Regina Beatriz Tavares dos Santos,
fundadora e presidente da ADFAS, Associação de Direito da Família e Sucessões.
Foi apensado a este, o Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, do próprio autor da proposição principal,
no sentido de instituir a “Semana Nacional de Valorização Da Família”, que integrará o calendário oficial
do País.
Uma emenda foi apresentada pelo nobre deputado Marcos Rogério, no sentido de tornar obrigação do
Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis a efetivação do direito à vida desde a concepção,
modificando o art. 3º do projeto.
É o Relatório.
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II – Voto do Relator
A esta Comissão Especial compete analisar as propostas sob os aspectos de admissibilidade jurídica e
legislativa (art. 34, II, § 2º) do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, do apenso, o PL nº 6.584, de 2013, ambos do Sr.
Anderson Ferreira, que “dispõe sobre o Estatuto da Família” e “Institui a Semana de Valorização Família”, respec‑
tivamente, e da Emenda do Sr. Marcos Rogério, sendo a apreciação conclusiva (art. 24, II do Regimento Interno).
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, o seu apenso, o PL nº
6.584, de 2013, e a Emenda não apresentam vícios, porquanto observadas as disposições constitucionais per‑
tinentes à competência da União para legislar sobre a matéria (art. 22), do Congresso Nacional para apreciá-la
(art. 48) e da iniciativa (art. 61).
Entretanto, entendi que o § 1º do art. 13 do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, ao determinar que o Minis‑
tério Público e a Defensoria Pública promovam ações voltadas ao interesse da família no “Dia Nacional de Va‑
lorização da Família”, afigura-se-me inconstitucional por vício de iniciativa, motivo pelo qual será o dispositivo
excluído em meu Substitutivo.
Quanto à constitucionalidade material, não se vislumbra conflito entre o Projeto de Lei nº 6.583, de 2013,
e o seu apenso, o PL nº 6.584, de 2013, e a Constituição Federal, cujo objetivo é garantir a valorização e a pro‑
teção da família, atendendo aos preceitos estabelecidos no art. 226 da Constituição Federal.
Quanto à emenda proposta no âmbito desta Comissão Especial, parece-me igualmente atender às exi‑
gências de constitucionalidade.
Não há, outrossim, injuridicidade.
A técnica legislativa é adequada.
Quanto ao mérito, acredito deva ser aprovada a matéria em comento, com algumas ressalvas e sugestões
pontuais de alteração. Antes, todavia, mostra-se oportuno resgatar tópicos do entendimento da matéria, bem
como da conjuntura em que vive a sociedade brasileira, para esclarecer a compreensão que se reputa concorde
com a consciência histórica e humana da Constituição vigente. Fazem-se considerações de temas pertinentes à
compreensão deste Relator, após um semestre de atenta participação nas sessões, com colegas deputados, em
percuciente audição de cidadãos de diversas ciências e profissões, que se dispuseram a comparecer nos encon‑
tros profícuos da Comissão. Além disso, fiz questão de voltar aos materiais produzidos na anterior legislatura.
Sumarizo em sete tópicos o que considero relevante para a devida apreciação dos demais membros da
Comissão Especial. O último deles traz o comentário relativo ao conteúdo do projeto.
1 – A competência originária e exclusiva da Constituinte e do Congresso Nacional para legislar em
matéria de Direito de Família.
A relação entre o direito constitucional e o direito ordinário é tema consolidado nos tempos atuais. O
primeiro busca sintetizar – mesmo a despeito da inflação constitucional de que nos ressentimos no Brasil – a
ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional tratar
os temas fundamentais da ordem juspolítica de maneira suscinta e principiológica, sem descer, portanto, às
minúcias dos assuntos.
Tal papel, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que, fruto de uma deliberação menos exi‑
gente – prova disso está na diferença de quóruns exigidos tanto na proposição das matérias, quanto para a sua
aprovação – dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitucional. Embora, no conjunto, a
Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos estados de direito democráticos contempo‑
râneo, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio tem boa técnica e bom conteúdo.
Tanto as linhas principiológicas delineadas na Constituição, quanto a sua especificação ofertada pelo
direito ordinário pressupõe deliberação legislativa. É próprio do estado de direito democrático pressupor que
é mais sensato crer na mediania de uma assembleia em que a pluralidade de visões sobre o mundo esteja plas‑
mada do que em um componente aristocrático, por mais virtuosos que sejam seus quadros.
Por tal razão, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precí‑
pua do Parlamento. Trata-se de escandalosa usurpação da função constitucional quando o Poder Judiciário ou o
Poder executivo pretendem enxertar carne à alma do texto constitucional. Para o Executivo, a própria Constitui‑
ção previu a hipótese de sustação dos atos que usurpassem prerrogativa constitucional do Congresso Nacional.
Quanto ao Poder Judiciário, o silêncio constitucional a respeito do tema, alinhado a um ativismo judicial
que, como já previa há décadas o eminente Miguel Reale, permite o que chamava de totalitarismo jurídico.
Observamos diuturnamente hipóteses em que o Poder Judiciário, para além de resguardar direitos, cria-os
para além de suas funções constitucionais. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio cons‑
titucional: o Parlamento delineia o direito e o judiciário – óbvio que não de modo mecânico – faz os direitos
assegurados pelo parlamento valerem na ordem do dia.
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Com relação à família, o desenho estipulado pela Constituição segue o melhor tanto quanto à técnica,
quanto ao conteúdo. Assim o fez no art. 5º, XXVI, LXII e LXIII, art. 6º, IV, XII, art. 183, art. 191, art. 201, § 12, art.
203, I e V, art. 205, 220, § 3º, II, art. 221, IV e, de modo especial, o Capítulo VII (arts. 226 ss). O texto constitucio‑
nal oferece os desenhos mais abstratos e fundamentais do instituto e como que reclama ao direito ordinário
os contornos mais específicos. A corte não é o legislador.
No Brasil, desde a Constituição de 1937 se menciona a família como derivada do casamento, prescreven‑
do-se a ela especial proteção. Assim, também a Constituição de 1988 tipifica quem faria jus à especial proteção,
como se explicará na sequência, sem vedar que outras associações pudessem ser criadas, sob outro argumento,
pelo Parlamento, com fundamento não no art. 226, mas no conjunto de dispositivos das garantias fundamentais.
A Constituição de 1988, por sinal, surge quando já havia parceria civil de pessoas do mesmo sexo na In‑
glaterra, e isso mesmo levou os constituintes a ratificarem, como se encontra nos anais da Constituinte, que a
união estável apta a especial tutela seria “entre o homem e a mulher”, com artigos “o” e “a” antecedendo cada
palavra, de modo a clarificar qual seria o modelo habilitado para a especial proteção estatal. Isso de modo al‑
gum significa proibição a qualquer outro arranjo social que os cidadãos desejassem estabelecer entre si, e não
contrariasse a lei. Simplesmente indicavam as situações de especial atenção do Estado com base no art. 226,
que é restritivo, propositadamente, por duas expressões: base da sociedade e especial proteção.
Mesmo que o casamento de pessoas do mesmo sexo possa ser uma ideia a ser considerada, essa decisão
não compete ao judiciário. Sob a Constituição, juízes têm o poder para dizer o que é a lei, e não como deveria ser.
A Constituição de 1988, em seu art. 226, fala em família, “base da sociedade”, como credora de uma pro‑
teção qualificada de “especial”. Afinal, que configuração de família se identificaria com a base da sociedade e,
logo, credora dessa especial atenção do Estado? Seria aquela que cada pessoa tem como sendo sua família,
independentemente de qualquer critério objetivo, ou haveria características necessárias para reconhecimento
jurídico de um agrupamento como tal?
2 – Honestidade intelectual e respeito às opiniões divergentes.
Em nosso país, infelizmente, nota-se muitas vezes o uso abusivo e pejorativo de palavras depreciativas
com o intuito de diminuir as pessoas que legitimamente entendem que o casamento é um instituto para pes‑
soas de sexo diferente. Os que agem assim, na exata medida em que dizem defender a dignidade humana,
solapam a dignidade de seu adversário intelectual, com modos que denunciam falta de respeito e de hones‑
tidade intelectual.
Tive a oportunidade de rever os debates entre colegas da Comissão em 2014. Assustou-me notar que a
postura reducionista vinha de modo sistemático de um lado do debate, que usava de estratégias apelativas,
com o intuito de gerar antipatia ao seu adversário político. Tais estratagemas desviam, parece-me, da postura
ética e da urbanidade adequada a representantes da população que devem parlamentar colegiadamente na
confecção de leis.
Para trabalharmos efetivamente sobre razão pública, é importante identificar e banir deste ambiente
algumas falsas dicotomias, que efetivamente desviam do saudável debate de ideias. Listei quatro delas, sobre
as quais de imediato me pronuncio: (1) Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é ho‑
mofóbico; (2) Quem defende a família “tradicional” é fundamentalista; (3) O Estatuto da Família quer excluir
várias modalidades familiares; (4) Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de
vida da atualidade.
2.1 “Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é homofóbico”.
Tem sido constante o uso reiterado da expressão “homofóbico” para quem pensa em desacordo com o
grupo LGBT e simpatizantes. Ora, a homofobia tem a ver com a aversão à pessoa do homossexual, que seria
destratada em razão de sua orientação. Dizer que toda posição que não encampe os interesses LGBT seria uma
postura homofóbica é um artifício desonesto, porque respeitar a uma pessoa não se confunde com acatar suas
práticas ou trabalhar para que seus interesses sejam equiparados a direitos. Se, em consciência, e conforme
a razão pública, não me parece que seja caso de defender uma dada causa, tenho a liberdade de fazê-lo. Por
exemplo, devo respeitar qualquer pessoa que goste de usar armas. Nem por isso, serei obrigado a me engajar
em campanhas para liberação do uso de armas, e, caso me oponha a essa prática e à liberação de armas, nem
por isso estarei agindo contra a pessoa que gosta e usa armas. Posso desaprovar a liberação das armas por en‑
tender, em consciência, que é mais seguro para o País, e para o bem comum. Posso assim defender meu ponto
de vista. E devo ser respeitado enquanto cidadão e ter meus argumentos ouvidos. Assim, defender e respeitar
a pessoa que tem orientação sexual diversa da minha é um dever. Não há, todavia, dever de acatar interesses
ou de engajamento na promoção da ideologia homossexual. Não é correto taxar de homofóbico quem não
se alia a essa bandeira. Simplesmente exerce sua liberdade e seu direito. O homofóbico atua contra a pessoa
homossexual.
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Mesmo na decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, o relator, ministro Ayres Britto, criou o contexto
bifurcado: quem não lhe acompanhasse, segundo ele, em favor da promoção da união de pessoas do mesmo
sexo ao status do artigo 226, seria preconceituoso. Em contraste, o ministro da Suprema Corte dos Estados
Unidos, Anthony Kennedy, relator do voto vencedor no caso Obergefell v. Hodges, ressalvou a honestidade, a
liberdade de pensamento e de expressão de quem, em consciência, entende que o casamento deve ser man‑
tido entre pessoas de sexo diferente.
Além disso, nem todos os homossexuais advogam pelo casamento de pessoas do mesmo sexo, senão
se manifestam contrário a tal, alegando razões de natureza pública. Nesse sentido, vale citar o fundador, na
França, do movimento “Plus gay sem casamento”, Xavier Bongibault, de 21 anos, homossexual, assim como
Jean-Pier Delaume-Myard, autor de literatura infantil, que escreveu o livro Homosexuel contre le mariage pour
tous (Homossexual contra o casamento para todos), ou ainda reportagem da BBC que mostra diversos outros
homossexuais também contrários ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, nos EUA, na Austrália e no Bra‑
sil. Não cabe taxar tais pessoas de homofóbicas.
2.2 “Quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”.
Outra falsa afirmação: “quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”. Aqui se manifesta dupla
falta de respeito e falsificação da verdade. É errado defender a família ‘tradicional’? Ou, por outras palavras,
será que família ‘tradicional’ merece ser atacada? Por quê? Segundo ponto: o fundamentalismo religioso traduz
uma postura de violência com o fim de impor um credo a alguém. Ora, quem acusa outrem de “fundamenta‑
lista religioso” deve provar que se trata de uma pessoa violenta e que está constrangendo outra a aderir a seu
ponto de vista religioso.
Assim, é desonesto equiparar o religioso, ou um simples cidadão cuja postura religiosa é conhecida, e
que traz argumentos oportunos ao debate, em moldes de razão pública, a um fundamentalista. Também é de‑
sonestidade atribuir a seus argumentos o rótulo de “argumentos religiosos”, se sua base argumentativa, em si
mesma, é de razão pública. Ainda que o fundamento íntimo de sua ação esteja inspirado em uma dada religião
– e a Constituição garante liberdade de credo e de pensamento – isso não autoriza ninguém a desmerecer sua
pessoa, e seus argumentos, em sede parlamentar, em razão dessa motivação. Desse modo, não é correto, para
quem se arvora em defensor da minoria, usar de artifício desse jaez – falsa atribuição de fundamentalismo re‑
ligioso – para tentar abafar a voz de quem se lhe opõe, no legítimo debate político.
2.3 “O Estatuto da Família quer excluir várias modalidades familiares”.
O Estatuto da Família se alicerça na Constituição Federal e, como tal, está cingido pelo texto da Norma
Fundamental. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial
proteção constitucionalmente garantida à família, base da sociedade. A maior parte das modalidades de con‑
vivência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação, que são a base da sociedade. Assim
sendo, dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja, é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família,
base da sociedade, credora de especial proteção, no plano das políticas públicas de modo sistemático e orga‑
nizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos,
advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos
que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso,
de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja.
2.4 “Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de vida da atualidade”.
Os projetos de lei que surgem nas casas legislativas têm objeto e finalidades indicadas. Novamente, a
finalidade do Estatuto é trazer para o âmbito infraconstitucional a família base, segundo descrita na Consti‑
tuição Federal. Ele pretende partir de um consenso definido pela própria Constituição Federal para ir adiante.
Ampliar o rol de pretensões é um modo de prejudicar o atingimento da finalidade principal do Estatuto. Assim,
o projeto optou por trazer o que já dizia a Constituição. As razões seguintes esclarecem melhor o porquê des‑
sa opção. Diferente seria o projeto de uma emenda Constitucional. Fica em aberto para quem deseje fazê-lo.
3 – A “base da sociedade” e a “especial proteção”: razões da Constituição, razões do Estatuto da Família.
Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante. Mas, em meio a tal varieda‑
de, há alguns arranjos especialmente importantes porque, a partir deles, se cria e se recria, de modo natural,
a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade
que se estabeleceu o art. 226, denominando-a “base da sociedade”. Nem toda associação humana é base da
sociedade e nem toda relação fará jus à especial proteção, ainda que toda comunidade, se não contrária ao
bem comum ou à lei, deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado.
Como diz o autor do projeto sob exame, a família é o primeiro agrupamento. Ao mesmo tempo, oportu‑
no é dizer que a Constituição do Brasil configura como tal, para efeitos de especial proteção do Estado, aque‑
la entidade que se constitui em base da sociedade. Merece atenção do Parlamento, e de toda a população,
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duas expressões recolhidas no caput do art. 226 da Constituição: “base da sociedade” e “especial proteção”. São
termos-chave, condicionantes da hermenêutica constitucional. Por isso, também se sugere sua incorporação
ao art. 2º do PL.
Acerca da expressão “base da sociedade”, deve-se notar que traduz a ideia de condição de existência e
subsistência. Ou seja, o constituinte, ao alocar a família no Título VIII, denominado, “Da Ordem Social”, teve em
mente a família enquanto organização essencial para a sustentabilidade da própria sociedade civil. E apontou,
de modo explícito e implícito, as notas necessárias dessa essencialidade. Não deixou a cargo dos cidadãos de‑
finirem os modelos de convivência a serem tidos como base, de modo subjetivo, pois a base neste caso se re‑
fere à sociedade como tal, e não ao indivíduo em si mesmo considerado, de modo isolado e particular. Nesse
sentido, é necessário notar que se preserva, sempre, a liberdade de cada pessoa de organizar sua própria vida
e relações como bem pretender, enquanto não afronte a lei. Ao mesmo tempo em que se reconhece em algu‑
mas dessas organizações traços reveladores de sua condição de matriz geracional da vida social. Portanto, a
expressão base da sociedade opera o efeito de tipificação constitucional para a entidade que merecerá pecu‑
liar cuidado. Por outras palavras, a especial proteção deverá ser dada à situação constitutiva e necessária
para a perpetuação da sociedade civil. Reconhece-se uma discriminação positiva na Constituição, legítima
no Estado Democrático de Direito. Para os demais agrupamentos permanece a proteção geral ou alguma outra
que se queira dar, por outra motivação diferente daquela.
A Constituição, assim, harmonizou-se ao que se apresentava mais adequado. Foi reflexo da democracia
em sua dimensão espacial e temporal. Na dimensão espacial, a Assembleia Constituinte trouxe representantes
eleitos pela maioria dos cidadãos para conformarem o projeto do novo Estado-nação, naquele momento his‑
tórico, cientes de que balizariam a vida para o futuro. Trabalharam na identificação das entidades que traziam
as notas necessárias de sustentabilidade da vida em sociedade. Também souberam respeitar a democracia
em sua dimensão temporal: resguardaram percepções da Humanidade amadurecidas ao longo de séculos,
sem se renderem a modismos que turbam a percepção do que é perdurável. Decidiram dar posicionamento
constitucional às situações em conexão profunda com a natureza humana em sua condição social, ao tratar
da família, base da sociedade, assim como em sua condição de individualidade, ao trazerem os direitos funda‑
mentais de cada pessoa.
Trata-se de uma tradição constitucional no Brasil dispensar especial proteção à família que se reconhe‑
ce como substantiva e necessária. O art. 144 da Constituição de 1934 atribuíra ao Estado o dever de cuidar
de modo especial da família: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial
do Estado”. A Constituição de 1937, por sua vez, afirmava que “a família, constituída pelo casamento indisso‑
lúvel, está sob a proteção especial do Estado”. Também destacava que “Às famílias numerosas serão atribuídas
compensações na proporção dos seus encargos”. Entendia-se como família um modelo condizente com o que
se reputava essencial para a preservação da sociedade, objetivamente. Portanto, a família a receber especial
proteção decorreria do casamento, segundo as Constituições de 1934, 1937, 1946 (art. 163) e 1967 (art. 167).
Em 1988, como novidade, reconheceram-se como aptas à proteção qualificada outras duas situações, que tra‑
ziam elementos fragmentados da modalidade exemplar, o casamento, ainda reconhecido como a referência
máxima. Nesse momento se atribuiu especial proteção à união estável entre o homem e a mulher, bem como
à comunidade formada por um dos pais e seus filhos. Ao mesmo tempo em que determinava que a lei deveria
facilitar a conversão da união estável – entre o homem e a mulher – em casamento.
A família protegida, portanto, era aquela considerada base da sociedade, desde 1937. É sinal de matu‑
ridade reconhecer o valor dos conceitos forjados por aqueles que nos antecederam na História. Lapidaram,
mediante reflexão, estudo e trabalho, institutos jurídicos vinculados à preservação do essencial para a vida em
sociedade. São, desse modo, conquistas sociais que temos o dever de sustentar e transmitir para as gerações
vindouras. Merecem perdurar em razão de descreverem o substancial e necessário. Desse modo, o texto cons‑
titucional manifesta sabedoria, tendo-se alinhado a percepções comuns a todos os povos, avançadas durante
milênios, em toda a geografia do planeta.
Nesse contexto, nas diversas civilizações humanas que a História e a Antropologia registram, comprova-se
o traço comum da relação entre o homem e a mulher como o lastro substancial da família. Apesar da multipli‑
cação dos estilos de convivência humana nos tempos atuais, e da tolerância com tais, a relação homem-mulher,
sob as mais variadas incidências e perspectivas culturais, ainda é o principal fundamento de sustentabilidade
social. A unidade entre homem e mulher traduz a máxima diversidade humana no mesmo projeto. Também
biologicamente impera a necessidade de gametas masculino e feminino para a geração de novo ser humano.
Essa reunião, como regra, opera-se na relação entre tais, sendo a principal fonte de reprodução das sociedades.
Desse modo, há necessidade de participação do homem e da mulher na geração e perpetuação da condição
humana. Trata-se de condição sine qua non da procriação.
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Ao mesmo tempo, a fragilidade e dependência da pessoa recém-nascida torna imperiosa a presença de
quem lhe aporte o necessário para sobreviver e se desenvolver, até que possa cuidar de si. Assim, como para
existir se requisita material genético de um homem e de uma mulher, para que o humano criado possa vingar,
bem como desenvolver-se, necessitará de quem lhe assista. Como regra essa atribuição cabe aos pais, prefe‑
rencialmente encarregados dessa tarefa, pela natureza da vida e pela sociedade. Desse modo, a ordem jurídica
lhes carreia o poder familiar. Na ausência de um deles, o referido poder recairá sobre o outro. A designação de
pai e mãe diz com essa necessidade humana de ter papéis complementares na função educativa realizada pelo
homem e a mulher. Afinal, essa mesma pessoa deverá, durante sua vida, relacionar-se com homens e mulheres
e, sempre, em sua gênese estará a participação de um homem e uma mulher. Na ausência de um ou outro dos
pais, o direito consolida o poder familiar no remanescente. Tal assistência é essencial para seu desenvolvimento
e, logo, para o bem comum. Desse modo, a Constituição de 1988 estendeu a especial proteção à comunidade
formada por um dos pais e seus filhos. Por isso se protege, sabiamente, a família monoparental, desde 1988.
Como decorrência disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente permitiu também a adoção unipessoal, desde
1990. Pode-se assim configurar uma família monoparental mediante adoção. O Estado conferirá a tal comunida‑
de a especial proteção, reconhecendo-a, portanto, oficialmente, como entidade familiar. Trata-se de atribuição
da proteção especial ao mínimo necessário. Inexoravelmente, a família monoparental também está vinculada
ao fenômeno da procriação, que somente com a criação amadurece como fato de sustentação da base social.
Essa vinculação é de fácil reconhecimento por quem não esteja de olhos vendados ideologicamente.
Vale notar que a expressão “especial proteção”, por si mesma, é restritiva. A palavra “especial” não
admite extensão a ponto de servir a todas as situações. “Especial” se opõe a “comum” ou “geral”. Por isso mesmo,
aplicar tal proteção a somente três categorias de entidade não significa, de modo algum, excluir, injustamen‑
te, outras quaisquer, se a “especial proteção” tem fundamento próprio em atributo da entidade destinatária.
Opera-se, portanto, a incidência sobre aquela entidade que faz jus ao tratamento particularizado.
No caso da Constituição Federal de 1988, reforce-se: o critério para a tutela diferenciada foi o reconhecimento dos traços de essencialidade da instituição, naturalmente habilitada para a procriação e
a criação. Fora de tais contextos, para situações de livre união de cidadãos que não se configuram como base
da sociedade, o Estado e a lei disporão de outros meios e recursos para assisti-los. Por exemplo, a criança e o
adolescente sem pai ou mãe serão atendidos pelos institutos da guarda e tutela, que devem igualmente ser
bem aplicados no melhor interesse da criança, preferencialmente exercitado na família extensa ou ampliada.
Mas a fundamentação não é mais o art. 226, senão o 227 da Constituição Federal. A família extensa ou amplia‑
da, na verdade, é derivação e sombra da família nuclear.
O Constituinte de 1988 definiu na Norma Fundamental o dever de proteção especial às situações essencialmente necessárias para a constituição e preservação da sociedade, uma vez relacionadas à procriação e à criação. Ao redor dessas realidades se renova a sociedade humana, sem qualquer subterfúgio.
São situações de autopoiese da sociedade civil, estabelecidas mediante enlace voluntário entre o homem e a
mulher, expressos no casamento ou união estável, ou derivados da relação de paternidade e filiação, mesmo
subsistindo apenas um pai ou uma mãe.
Nesse sentido também se manifestava o Relator de 2014, na preparação de seu voto, quando recorda‑
va a intrínseca conexão entre os artigos 226 e 227 da Constituição Federal, aquele a tratar da família e este da
prioridade absoluta da criança, do adolescente e do jovem, no atendimento de seus direitos. A proteção es‑
pecial vinculada à entidade familiar monoparental alinhava-se à teleologia do art. 227: atender a prioridade
absoluta dos direitos da criança e do adolescente, garantindo sua assistência junto a um dos pais. Portanto, o
ideal seria que houvesse pai e mãe. Assim, o reconhecimento da entidade familiar monoparental surge como
amparo, e não como estímulo ao que se denominou “produção independente”. Assim também se compreen‑
de porque a adoção prefere o ambiente constituído mediante casamento entre homem e mulher, de modo
a ofertar ao adotante a representatividade do máximo de diversidade humana no lar. Depois, a união estável
entre o homem e a mulher e, por fim, a adoção unipessoal, no caso em que não há quadro melhor a ofertar
em matéria de adoção. Isso corresponde ao melhor interesse da criança, ela mesma expressão da composição
de um homem e uma mulher.
Pelos argumentos acima alinhavados, nota-se que o fulcro da proteção especial não é o afeto individual,
tampouco relações sexuais, ou qualquer modelo de relacionamento querido e “desejado” pelas pessoas na diver‑
sidade das possibilidades. Antes se trata de conferir especial auxílio à situação que se identifica como básica na
sociedade, revelando-se objetivamente necessária para a geração e criação do gênero humano em sociedade.
Voltemos ao Relator de 2014. Dizia ele que:
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O Estado, desde o início de cada união de homem com mulher, confere proteção especial à família,
porque, dada sua presunção de sustentação do relevante papel social que a faz base da sociedade,
é desejável que seus integrantes tenham a tranquilidade das garantias especiais advindas do direito
de família aos nubentes desde logo, seja pelas obrigações recíprocas impostas pela lei, pelos subsí‑
dios estatais, como a pensão, seja pelo auxílio estatal direto a seus futuros descendentes.
Explicado o porquê da especial proteção, em total conexão com o dever do Estado de cuidar da
relação-base da própria subsistência social, abre-se a reflexão para tratar das motivações de amplia‑
ção dessa base, ou simplesmente da concessão de benefícios, antes vinculados a ela, para outras
relações que com ela não se confundem.
O Deputado Ronaldo Fonseca recordava, assim, que o constituinte não elegeu certas categorias de re‑
lação para conferir especial proteção baseado no mero interesse econômico dos membros respectivos. O fato
motivador era a relevância específica das categorias indicadas para a manutenção da própria sociedade, como
fontes genéticas, naturais, da matriz social. Isso, parece-me, não impede que outras categorias de relação pos‑
sam ser contempladas com alguns benefícios prescritos para a família, base da sociedade, apesar de com ela
não se identificarem plenamente. Mas esse tipo de situação também não se justificaria em nome do mero afe‑
to, do qual tratarei mais à frente.
Em verdade, não justifica ao Estado subsidiar início de nova relação de dependência econômica
entre adultos; se dela não se prever exercício do relevante papel social da família em gerar e criar
filhos. Só deve haver ESPECIAL proteção para aqueles que tiverem atributos diferenciados em prol
da continuidade sustentável da própria sociedade. O que não impede a associação de pessoas para
o convívio com base no mero afeto.
Não faz sentido ao Estado proteger qualquer relação de mero afeto, pois dela não se presume repro‑
dução conjunta e o cumprimento do papel social que faz da família ser base da sociedade. Não há
atributos intrínsecos às relações de mero afeto que as façam ser merecedoras de especial proteção
do Estado como tal (Relatório 2014, p. 10).
Adiante também se falará da possibilidade de tutela de categorias de relacionamento que não se iden‑
tificam com a base da sociedade, mas poderiam ser protegidas melhormente pela ordem jurídica, em atenção
à solidariedade especial entre conviventes que são parceiros vitais.
Hoje é comum que os partidários do esvaziamento total das notas características da família, base da
sociedade, tentem vencer o debate buscando, a todo custo, associar posição de seus oponentes a uma visão
exclusivamente religiosa, e logo, particular, da realidade, como se lhes faltasse respaldo na natureza das coisas.
Com tal subterfúgio, pretendem contaminar argumentos absolutamente racionais e, logo, de extensão uni‑
versal, mediante a afirmação, não comprovada, de que seriam redutíveis a conjecturas religiosas, particulares
e, logo, destituídas de objetividade.
Nesse contexto, e sem mostrarem que o argumento seja efetivamente de cunho religioso, arvoram-se
então como defensores do “Estado Laico” – que não interfere nas religiões, mas respeita as manifestações do
povo e de cada cidadão –, quando na verdade o que pretendem é um “Estado Laicista” – perseguidor da reli‑
gião e daqueles que as professam. Falseiam, portanto, a noção de Estado Laico, uma genuína conquista das
religiões, em prol da liberdade religiosa.
Falsificam porque querem reduzir o argumento racional à condição de mera opinião religiosa. Além de
falso o argumento, tal atitude demonstra, por parte daqueles que assim se portam, uma postura antidemocrá‑
tica, eivada de intolerância religiosa para com cidadãos que professam uma dada fé, sustentados pelo direito
fundamental de liberdade de crença. Fazem de tudo para que os cidadãos que professem alguma fé sejam tra‑
tados como párias políticos, e sejam segregados da vida pública. Daí os adjetivos infundados e preconceituosos
de “fundamentalismo”, ou “dogmatismo”, onde não há tal comportamento, de modo a provocar sentimentos
de aversão que possam embaçar a percepção das verdades aptas à razão.
Na verdade, o que lhes incomoda é o fato de que, eventualmente, para além da dimensão racional, haja
quem tenha reforço de suas posições, pessoais e legítimas, pela congruência da verdade racional com a di‑
mensão racional das religiões. Ora, acontece que a razão humana é capaz de observar a realidade e dela extrair
notas objetivas, permanentes, de seu adequado funcionamento, independentemente da religião. Com essa
perspectiva funcionam as ciências, nas diversas modalidades.
Por obséquio, a própria laicidade do Estado foi uma conquista realizada, sobretudo, pelas próprias ins‑
tituições cristãs, como reação em face da tentativa de autoridades ou poderes públicos de impor-se às auto‑
ridades religiosas.

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

459

4 – A afetividade no Direito de Família, a objetividade do artigo 226 e a solidariedade familiar.
Convém notar que, a despeito de a afetividade compor, com frequência, a vida de relação, especialmente
nas situações familiares, em razão de sua instabilidade e internalidade, o Direito não poderia, sobre tal, apoiar
os deveres jurídicos mais importantes da vida, e mais perduráveis, como aqueles derivados das relações fami‑
liares. Ao mesmo tempo, desde uma perspectiva filosófica, o amor, enquanto relação de solidariedade, também
não se identifica com o afeto. Este permanece na dimensão da sensibilidade passiva, realizando-se na sensa‑
ção de um, enquanto aquele se vincula à dimensão da voluntariedade ativa, exaurindo-se no serviço ao outro,
em uma conduta, antes que em uma sensação. Recorde-se que “conduta” vem de “conduzir-se”, ato deliberado.
De todo modo, não cabe ao Direito impor ou administrar sentimentos, mas sim regular condutas da vida em
sociedade, estabelecendo os mínimos necessários à vida social, compaginando a liberdade individual com a
responsabilidade, sendo que ambas as realidades se concretizam em sociedade.
Ao Direito interessam, desse modo, as relações de alteridade em sua dimensão de exterioridade. Neste
sentido, o afeto, em si mesmo, não é considerado elemento jurídico. Para corroborar esse fato, vale lembrar que
no casamento civil a lei não exige verificação do afeto entre os nubentes, senão que leva em consideração a
declaração de vontade negocial das partes, após o cumprimento de outros requisitos objetivos que permitam
a habilitação; o mesmo com relação à união estável: os fatos objetivos que servirão a comprovar a relação, caso
esteja ela em juízo, não são declarações de afeto, mas conformações ao “estado de casado”; deveres entre pais
e filhos também não são condicionados pelo afeto; nos alimentos prestados entre cônjuges e companheiros,
ou ex-cônjuges e ex-companheiros, idem. Até mesmo no dever de cuidar dos filhos, cuja omissão tem levado
alguns a pleitearem “indenização por abandono afetivo”, o que a lei exige, e o juiz poderá determinar seja repa‑
rado, decorre da falta de uma conduta objetiva, externa, dos pais, antes que de uma ausência de sentimento. A
esse respeito, dizia a Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que se pode impor o dever
de cuidado – conduta –, mas não se pode imperar sobre o amor – liberalidade –, ou o afeto – passividade. Me‑
taforicamente, podemos recordar que também o pensamento, enquanto operação imanente do indivíduo, não
tem avaliação jurídica, porquanto permanece no interior da pessoa. Mas, quando ganha externalidade, adentra
no âmbito da liberdade de expressão que, por sua vez, pode ser medida e deve respeitar certos limites. Isso se
dá somente quando se converte em comportamento e se exterioriza como ação concreta sobre as pessoas.
Portanto, os deveres jurídicos familiares nascem antes da imposição de condutas de solidariedade decor‑
rente das relações estruturais da sociedade, ao redor da criação e procriação humanas, expressando-se especial‑
mente nos vínculos entre o homem e a mulher, com o fim de constituição de família, e nos vínculos entre pais e
filhos. A família, desde a perspectiva do Direito, desse modo, tem fundamento objetivo. Os deveres de conduta
jusfamiliares decorrem de situações estabelecidas voluntariamente entre homem e mulher que se unem, desim‑
pedidos legalmente para tanto, e de situações de paternidade, factuais, estabelecidas de modo jurídico, natural
ou mediante adoção. São deveres estáveis e permanentes, aptos a conferir segurança aos seus membros. O afeto,
enquanto subjetivo e individual, nesse contexto, não poderia ser elemento apto para sustentar deveres jurídicos.
Ele, afeto, pode estar presente, ou não, na gênese das relações voluntárias ou da procriação. Sua ausência, não
obstante, não leva ao desaparecimento de deveres intrínsecos aos vínculos oriundos da relação familiar estabe‑
lecida na relação de casamento ou união estável entre homem e mulher, ou na relação de filiação.
Também em face do divórcio, nas situações em que não mais existe qualquer afeto, o vínculo de solida‑
riedade jurídica permanece. Subsiste a imposição legal do dever de assistência para toda a vida, cumpridos
alguns requisitos, dentre os quais os de necessidade de um e capacidade de auxílio do outro. O mesmo com
relação aos filhos: não desaparece o dever de prestar cuidado em razão da inexistência de afeto entre pais e
filhos. O que fundamenta juridicamente o dever de assistência entre pais e filhos é a solidariedade jurídica e
não a afetividade.
Tanto pela Lógica, quanto pela Antropologia e pela Teoria Geral do Direito, o afeto não é o elemento
adequado e necessário para atribuição de deveres jurídicos em matéria de família. De rigor, o afeto, enquanto
elemento interno a cada pessoa, não é requisitado pelo Direito para a constituição jurídica do casamento, da
união estável e da filiação.
O afeto também não é a melhor expressão da liberdade plena, no sentido de não ser um produto da de‑
liberação humana. A pessoa que tem afeto, antes está numa posição passiva, afetada. O afeto é um sentimen‑
to. Por vezes se alia a uma conduta nobre, conforme à dignidade humana. Por vezes se distancia da atitude
correta, sendo avesso a compromissos familiares e deveres sociais.
Sobre a afetividade não é possível haver um controle pleno. Ninguém impera sobre seus afetos, no sen‑
tido de dizer para si: goste de fulano, tenha afeto por cicrano, deseje ser bom. Mas conduz, ou pode conduzir‑
-se, mediante sua vontade, e deliberar agir de um modo correto, mesmo quando os afetos inclinariam para
atitudes opostas.
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Por vezes, o afeto transmuda-se em desafeto, sua perspectiva negativa, que mantém a natureza igualmen‑
te de afeto, de sentimento, sendo causa de crimes, se não controlado pela capacidade de autodeterminação
que conduza a pessoa ao bem. Inúmeras tragédias familiares decorrem exatamente da exaltação dos afetos,
descompromissados dos deveres jurídicos. O desafeto pelo filho, o desafeto pela antiga esposa ou esposo, o
desafeto pelo pai ou mãe, não são escusas, perante a sociedade e a ordem jurídica, para o descompromisso
do dever de solidariedade, de respeito, de ajuda, de serviço.
A lei também não chancela comportamentos decorrentes de afetos contrários aos bons costumes. Um
par romântico constituído por uma mulher, mãe, e seu filho, como se dele fosse esposa, por exemplo, não re‑
ceberá do Estado a conformação ao casamento ou união estável. O Direito não legitima a conduta conivente
com esse afeto. Antes, proíbe-a, mediante impedimento matrimonial. Mesmo que ambos vivam, factualmente,
como marido e mulher, nem por isso o Estado dará guarida a tal situação, e nem lhe conferirá a especial pro‑
teção prometida à família, base da sociedade, pois remanesce nela uma atributo desagregador da sociedade.
Pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças; zoófilos pela atividade sexual com animais.
Nem uma e nem outra situação são protegidas pela lei, apesar de decorrerem de movimentos da sensibilida‑
de que satisfazem a alguém. Há também quem se relacione afetiva e sexualmente com duas, três ou mais pes‑
soas, simultaneamente. Novamente, nem por isso tal relação ganhará legitimidade, como alguns pretendem.
A bigamia, por sinal, é crime no Brasil. Ora, o Direito de Família está para favorecer condutas relevantes para
a manutenção da sociedade civil, em harmonia com valores de coexistência. É oportuno recordar isso, nesse
momento, uma vez que muitos se dizem defensores da família, travestindo de progresso o que representa o
maior retrocesso da história contemporânea. Já dizia André Frossard, da Academia de Letras da França, que “a
sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus erros a corrigi-los”.
Portanto, deve-se notar a distorção de quem pretende entronizar o afeto como fundamento do Direito
de Família. Jamais poderia sê-lo, pois o afeto é uma realidade individual, interna, instável, tantas vezes aves‑
so aos ideais e às virtudes sociais. O discurso da afetividade, qual canto de sereia, encanta. E tal qual, conduz
ao naufrágio as sociedades que se deixam seduzir. A família, base da sociedade jamais estaria bem aprumada
se estivesse lastreada em tal elemento. Nesse sentido também se desenvolvia a reflexão do Relator de 2014:
O Estado nunca se motivou a proteger a família por simplesmente haver afeto, convívio ou mútua assistência entre os adultos que a compõe. O que se mostra relevante para o Estado é assegurar proteção à
base da sociedade; que proporciona a geração, educação e profissionalização (independência) dos seus
novos cidadãos.
O Estado é tão centrado na reprodução e na criança como fator motivador da proteção do Estado à família, que, se de um lado protege e impinge obrigações desde logo à união do homem com a mulher, da
qual se presume reprodução e o cumprimento do art. 227 da CF, de outro vem a considerar também família sujeita à mesma proteção especial aquela unidade monoparental na qual já há a figura da criança
a ser protegida, segundo o § 4° do art. 226 da CF (Relatório 2014, p. 9-10).
A família é tratada no título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata “Da Ordem Social”. Sob tal
denominação, o Constituinte descreve direitos e deveres de interesse social. Impera, portanto, a preocupação
pelo bem comum, antes do interesse individual. Não é prioridade do constituinte, aqui, tratar dos direitos e
garantias fundamentais, desde uma perspectiva do indivíduo, como o faz quando trata dos direitos e garan‑
tias individuais no art. 5º. No artigo 226, o protagonista é a sociedade civil, em especial seu núcleo essencial,
a família. Não se pode desvirtuar esse fato para afirmar primazia dos afetos individuais, muitas vezes fonte de
comportamentos contrários à família, base da sociedade.
5 – Consideração do efeito provisório do STF quando superpôs a atividade legislativa. A Resolução abusiva do CNJ.
É oportuno trazer o entendimento do nobre relator de 2014, deputado Ronaldo Fonseca, quando teceu
comentários acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação da ADPF nº 132-RJ e ADI nº 4.277DF que, mediante interpretação, rompeu com o significado das palavras do art. 1.723 do Código Civil, para es‑
tender norma referente à união estável entre o homem e a mulher, de modo a aplicá-la à união entre pessoas
do mesmo sexo. O Código Civil trazia as mesmas palavras que a Constituição Federal. De rigor, a competência
para alteração ou edição de nova lei, ou para modificação ou aditamento da Constituição Federal, pertenceria
ao Congresso Nacional, que guarda representação majoritária similar à Assembleia Constituinte.
Nesse sentido, e em respeito a tal procedimento, vale recordar que, no mesmo ano em que o STF des‑
considerou o texto constitucional de 1988, em matéria de união estável, e desbordou de sua competência
constitucional, alterando a um só passo norma promulgada pelo Congresso Nacional quando da aprovação
do Código Civil de 2002, e o texto constitucional de 1988, o Tribunal Constitucional da França, em caso similar,
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não acolheu pretensão de duas mulheres que pleiteavam casar-se, quando o Código Civil francês exigia dife‑
rença de sexos. Os ministros da Corte Constitucional da França disseram não haver discriminação negativa, uma
vez que as situações eram, efetivamente, desiguais e, logo, estava o legislador legitimado para tratar desigual‑
mente as situações desiguais, como consequência da própria igualdade constitucional, argumento invocado
pelas autoras da ação. Ao mesmo tempo, o Tribunal aconselhou que as mulheres recorressem ao Parlamento,
para a modificação pretendida, pois se via incompetente, institucionalmente, para lhes acolher a pretensão.
Dizia o Relator de 2014, em manifestação que merece ser aqui trazida:
Com o advento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 132-RJ e pela ADI nº 4.277-DF,
com a aplicação da técnica da “interpretação conforme a Constituição” ao artigo 1.723 do Código Civil,
foi introduzido na jurisprudência, ao meu ver equivocadamente, um novo conceito de família formada
pelos pares homossexuais.
A realidade que temos hoje, são união estável e casamento civil de pessoas do mesmo sexo, não abarcados
pelo art. 226 da CF, mas sustentados por decisão do STF e CNJ, recebendo o status de família “homoafetiva”.
O nosso voto não tem a pretensão de confrontar sistematicamente a decisão do STF, mas com todo respeito ao Excelso Tribunal, ficarei restrito ao mandamento constitucional do art. 226 e seus parágrafos,
por entender que a decisão de criar a “família homoafetiva” não foi interpretativa, mas inovou, criando
lei, data vênia, usurpando prerrogativa do Congresso Nacional.
Por outro giro, não se pode modificar texto constitucional por lei ordinária, restringindo assim este relator, a ficar adstrito à literalidade do texto constitucional. Tenho consciência das transformações sociais e
culturais que proporcionam a existência de diferentes arranjos familiares, já atendidos pela Constituição,
o que não se pode dizer das tais “famílias homoafetivas”.
Neste sentido, faz necessário diferenciar FAMÍLIA das RELAÇÕES DE MERO AFETO, convívio e mútua assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo sexo ou de sexos diferentes, havendo ou
não prática sexual entre essas pessoas (Relatório 2014, p. 8).
Isto posto, o colega enunciava, de modo preclaro, três incongruências que decorreriam da equiparação
total da união de pessoas do mesmo sexo às categorias de relacionamento enunciadas no art. 226 da Consti‑
tuição Federal de 1988:
Estender o arcabouço jurídico protetivo e obrigacional da família a pares homossexuais gera: a) enriquecimento sem causa por não se presumir deles o ônus de ser base da sociedade; b) discriminação contra o
indivíduo não integrante desse tipo de relação; pois haveria o gozo de direitos especiais não extensíveis
a todos; não sendo justo obter subsídio Estatal pelo simples fato de conviver com outrem, ao contrário; c)
injustiça, pois em nada estaria reconhecida a relevância e o reconhecimento do papel da união do homem
e da mulher como sustentáculo da sociedade, razão da existência de especial proteção (Relatório, p. 10-11).
Chama a atenção, na sequência, novamente, ao caráter restritivo da “especial proteção”, que se justifica‑
ria somente pelo especial interesse da sociedade civil na relação entre homem e mulher, como se dizia, matriz
autopoiética da geração humana, objetivamente:
Em verdade, há enorme inadequação e não há motivo para o Estado aplicar as obrigações recíprocas entre o homem e a mulher sobre integrantes de relações de mero afeto, fazendo-os suportar, por exemplo,
ônus de alimentos uns para com os outros; contra o próprio interesse estatal de haver novos cidadãos
adultos independentes e que justifica inicialmente a proteção especial do Estado sobre a família. Além
disso, outros exemplos seriam: o dever de consumar e dar assistência sexual, bem como a fidelidade,
obrigações adquiridas com o casamento.
As relações de mero afeto não precisam e não devem ser tuteladas pelo direito de família, pois hoje tais
relações são verdadeiramente livres e gozam de autotutela. Há no ordenamento jurídico vigente instrumentos válidos para que seus integrantes a formatem da maneira que desejarem. A verdade é a de que
“O direito brasileiro oferta às pessoas do mesmo sexo, que vivam em comunhão de afeto e patrimônio,
instrumentos jurídicos válidos e eficazes para regular, segundo seus interesses, os efeitos materiais dessa relação, seja pela via contratual ou, no campo sucessório, a via testamentária”, ... A modernidade no
direito não está em vê-lo somente sob o ângulo sociológico, mas também normativo, axiológico e histórico” (Relatório 2014, p. 11).
Novamente o deputado Ronaldo Fonseca retomava o acórdão do STF, prolatado no julgamento da ADPF
132/RJ e da ADI 4.277/DF, já citado, que criara a possibilidade de se reconhecer união estável entre pessoas de
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mesmo sexo para receberem benefícios no Estado do Rio de Janeiro. Recordava, então, que tal decisão acabou
firmando jurisprudência, apesar de que a maior quantidade de decisões, até ali, fossem em sentido contrário.
Recordava que em alguns dos votos, os ministros diziam que se manifestavam em razão da “omissão” do Poder
Legislativo. Na verdade, demandas haviam sido apresentadas ao Legislativo que, até então, não havia chegado
a um “consenso de maioria”, a justificar extensão do direito de família às relações de mero afeto. Copiava trecho
do texto decisório, no qual se dizia que havia “entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento
da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas”.
Mostrava, ainda, o entendimento de dois ministros sobre a questão, que subordinavam a matéria, em
seu conjunto, “à conformação legislativa”. Decidiriam, segundo diziam, por dever de ofício, mas se subordina‑
riam ao pronunciamento do Legislativo, que detém a competência sobre o devido tratamento da questão. Isso
mostra que, de rigor, a decisão do STF não se deveria tomar como definitiva, até porque a nova conformação
dada pelo STF dependeria, ainda, de manifestação específica do Parlamento mediante emenda constitucio‑
nal. Ou seja, a decisão do STF, na compreensão de alguns de seus membros, naquele momento, não poderia
ser tida como definitiva.
Qual foi o escopo principal da decisão do STF naquele processo? A possibilidade de pagamento de
benefícios governamentais a parceiros homossexuais que dividiam a vida e o lar. De rigor, não tocaram ou
aprofundaram na análise da conformação e adequação daquele tipo de relação, quanto à adequação de ser
tutelada pelo direito de família como um todo. “Se de um lado o STF estendeu benefícios (...), sob uma análise
institucionalmente restrita, de outro, data venia, não abordou a inadequação de impingir-lhes as obrigações
advindas do direito de família” (Relatório 2014, p. 12).
Quanto à independência do Poder Legislativo em relação ao Judiciário, o Parlamento não teria porque
se submeter ao parâmetro que o Poder Judiciário estabelecia naquele momento, como reconhecido expres‑
samente por ministros que participaram do pleito, pois atuavam com limitações institucionais quanto ao es‑
pectro de sua análise. Efetivamente, naquele instante, o STF não se deteve nas razões históricas e fáticas da
existência do direito tal qual se encontrava, senão que o estendera aos pares do mesmo sexo os benefícios
que pleiteavam. Limitara-se, sim, a analisar o pleito evocando apenas e tão-somente a igualdade de alguns
atributos. Não se detiveram a perscrutar as razões da existência do direito tal qual constava na Constituição.
Por isso também cabe ao Parlamento chamar a si o que lhe compete, de modo a evitar que a super-atuação
do Judiciário, termine por invadir o espaço da atividade política, escorando-se em um aparente argumento
de igualdade, transformado em perigoso artifício, fazendo-se “trampolim para aquisição de direitos injustifi‑
cáveis” (Relatório 2014, p. 13). Mediante ativismo judicial magistrados têm ultrapassado o que estaria sob sua
competência, desbordando do espectro decisório.
Diferentemente, o Poder Legislativo, quando propõe e aprova um Projeto de Lei, e concede um incenti‑
vo fiscal, subsídio, ou outro direito, aprecia sempre a justificação do que o acompanha. Nesse sentido, o nobre
deputado, Relator de 2014, dizia que “Nesse sentido, não há direito que surja no âmbito legislativo dissociado
de sua causa justificativa identificável no grupo que se deseja beneficiar ou proteger”. E arrematava que, “para
se configurar a suposta igualdade no caso, o STF teve de identificar e afastar a diferença, qual seja: a reprodu‑
ção” (Relatório 2014, p. 13). Foi dessa forma que o ministro relator do caso em apreço, no STF, simplesmente
afastou aquele que seria exatamente o quesito responsável pela razão de ser da “especial proteção” prometida
à família. Escorara-se no argumento da mais famosa advogada da causa homossexual, para quem estariam su‑
peradas a associação entre família e procriação. Ora, até o presente momento, a maior parte dos nascimentos
se dá em lares onde o pai e mãe vivem sob união estável ou casamento. Portanto, carece de suporte fático a
afirmação da então Des. Maria Berenice Dias, que tenta induzir ao pensamento de que, dada a faculdade de se
ter, ou não, filhos, a reprodução teria desaparecido da conjuntura da vida a dois, como se mesmo a teleologia
da Constituição e do Código Civil deixasse de ter nesse fato sua raiz fundamental.
Evocava o relator, como fato a relativizar a decisão do STF, a falta de avaliação do impacto econômico e
demais desdobramentos, algo pertinente em face de mudança de tal vulto. Isso é de competência do Legisla‑
tivo. “O Poder Judiciário, ao contrário do Poder Legislativo, não tem a obrigação de considerar o impacto orça‑
mentário e financeiro da demanda e demais reflexos e ônus para a sociedade, pois a ele é dado interpretar a Lei
(e não inovar, como o fez)”. E, acima dos cálculos financeiros, competiria ainda aos legisladores avaliar os possí‑
veis e prováveis efeitos desencadeados pela edição de uma norma de alto impacto social. Vale recordar, a esse
passo, um fato de desdobramentos similares. Por exemplo, quando se pensa em matéria de biossegurança, o
princípio da precaução impôs um cuidado especial na regulamentação dos alimentos transgênicos. Ainda que
se mostrassem aparentemente mais vantajosos, segundo determinados critérios de rentabilidade e resistência
a pragas, desconhecia-se a gama de efeitos colaterais que a alteração genética artificial de sementes poderia
provocar à saúde humana. Assim, os alimentos orgânicos deveriam permanecer sendo produzidos e cuidados,
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sem qualquer contraindicação. Já os transgênicos deveriam ser tratados de modo diferenciado, mais restriti‑
vo. Assim, cabe ao Legislativo “considerar o custo da concessão de novos direitos e sua importância relativa
frente à sociedade que se quer ter, dita por ela mesma na figura de seus representantes” (Relatório 2014, p. 14).
Outra omissão do STF, naquela decisão, portanto, teria sido a discriminação em face de outras situações,
que igualmente não são a base da sociedade, mas poderiam fazer jus a uma proteção diferenciada. Em razão
de “limitações institucionais adstritas ao processo”, não estendeu esses direitos para as demais “relações de
mero afeto”, mesmo não homossexuais, como a que se pode vislumbrar entre irmãos ou amigos de sexos di‑
ferentes que compartilham vida e lar como se fossem uma família. Claro que “apenas aqueles que demandam
são eventualmente beneficiados, deixando-se os demais iguais fora da análise e dos seus efeitos” (Relatório
2014, p. 14). Neste sentido, pontuar-se-á adiante a possibilidade da criação da “parceria vital”, em razão da so‑
lidariedade entre duas pessoas que compartilham a vida em comum. Por outro lado, convém recordar que, a
despeito de as relações de mero afeto e convívio existirem desde datas imemoriais, a sua vulgarização social
não as transforma em ‘base da sociedade’, fato ainda reconhecido às relações entre homem e mulher, com sua
respectiva potencialidade reprodutiva, mediante união sexual de ambos.
Outro fato importante nesse momento é relembrar que uma pessoa pode denominar como sua “famí‑
lia”, subjetiva e livremente, qualquer relação de afeto e convívio. Assim como pode denominar como “mãe” ou
“pai”, pessoas por quem nutre profundo afeto, talvez com mérito, ainda que seja seu pai ou mãe juridicamente.
A definição objetiva da família, para efeitos jurídicos, como credora da proteção especial do Estado, portanto,
depende da conformação das relações àquilo que o Estado reputa como sendo “base da sociedade”, antes que
da atribuição individual afetiva. Ao mesmo tempo, recorde-se que o enfoque da especial proteção estatal se
deve à associação da eventual procriação e criação – portanto, com reflexo na proteção à criança, prioridade
absoluta na Constituição Federal –, antes de ser prescrição voltada a propiciar “satisfação cerimonial aos nu‑
bentes, premiando seu enlace e afeto, fazendo-os gozar de benefícios (...) além dos direitos e garantias funda‑
mentais do indivíduo” (Relatório 2014, p. 15).
Com todo respeito ao STF, ele usurpa funções quando invade searas que só poderiam ser bem debatidas
mediante deliberação ampla. Isso exige o bom funcionamento da razão prática, que é o modo como pensamos
os temas ligados à ação política, moral, e ao direito. Por definição, temas ligados ao agir humano. Esses temas
só são bem apreciados mediante grande deliberação. Deve-se notar ainda algo paradoxal: age o Congresso
Nacional também quando não age, em aparente equívoco lógico. Age quando diz: “nós achamos que não de‑
vamos mudar”. E esta inação deliberada, proposital, do Congresso Nacional, deve ser respeitada. E quando não
o é, opera-se uma usurpação de outras funções constitucionais.
Portanto, cabe ao Parlamento, enquanto órgão de representação majoritária, tratar de matérias como a
reconsideração do que deva ser considerado base da sociedade após atenta observação e deliberação, bem
como a ele também compete, pelas mesmas razões, o estabelecimento de especiais benefícios para categorias
diferenciadas de convivência humana que não se identificam com a base da sociedade.
Para que não houvesse dúvida quanto às razões que justificariam ao Estado proteger e estabelecer deve‑
res à família, o § 3° do art. 226 da CF fez referência expressa ao homem e à mulher como integrantes da união
estável, habilitando-a, então, como entidade apta para a especial proteção do Estado. O casamento guardaria
ainda maiores benefícios que a união estável, a ponto de o constituinte determinar que fosse facilitada sua
conversão em casamento. Lê-se no dispositivo: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união es‑
tável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
Dentre os ministros do STF de 2011, houve quem entendesse que, apesar de a conceituação da união
estável como entidade familiar, credora da especial proteção, grafar expressamente “o homem e a mulher”,
não haveria impedimento para configurar-se como entidade familiar também a união de dois homens ou duas
mulheres. Furtou-se o STF de avaliar se tal situação se identificaria como “base da sociedade”, o que lhe faria,
efetivamente, credora da “especial proteção”. A simples situação de afeto intenso e de desejo de ser família,
não seriam suficientes para, objetivamente, transformar a situação em supedâneo objetivo de sustentação da
vida em sociedade. Lia-se em um dos votos dos ministros: “Não significa, a meu ver, contudo, que se não for
um homem e uma mulher, a união não possa vir a ser também fonte de iguais direitos”. A discricionariedade
dos ministros do STF tem como limite as possibilidade semânticas e as motivações de fundo do texto cons‑
titucional. Não se poderia, mediante interpretação, ultrapassar as balizas construídas de modo expresso no
texto constitucional, e confirmadas nas atas da que trazem as discussões travadas na Assembleia Constituinte.
Compete ao Congresso Nacional, em seu caráter de representação da população brasileira, alterar o texto da
Constituição, mediante trabalhoso procedimento de emenda, propositadamente dificultoso, de modo a se ga‑
rantir a efetiva articulação majoritária. Mesmo neste caso, deve ainda atuar sem contrariar as cláusulas pétreas.
Fora do procedimento de emenda, todavia, na confecção de leis, o exercício da competência legislativa
pelo Congresso deve estar cingido pelos limites da Constituição. Compete aos deputados identificarem e res‑
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peitarem as razões dos constituintes na definição das políticas públicas do Estado brasileiro. Também na con‑
formação da especial proteção à família. Para ir além da moldura constitucional, seria necessário trabalhar sobre
a própria Norma Fundamental. Nesse sentido, o Projeto de Lei sob exame, como tal – um projeto de lei, e não
uma emenda – não tem o poder de propor categorias diferentes de relacionamento humano como credoras
de especial proteção por serem equiparadas à base da sociedade. O erro do STF e do CNJ, naquelas decisões,
de rigor, merecem retificação ao invés de ratificação do Congresso Nacional.
As situações identificadas como base da sociedade, portanto, estão anotadas no rol constitucional. So‑
bre elas se constrói o Estatuto da Família. Situações que trazem como nota a natural potencialidade de criação
e recriação, por si mesmas, da sociedade civil. Isso não impede que casais possam deliberar, segundo o livre
planejamento familiar, não fazer uso das faculdades reprodutivas. Isso não altera a potencialidade natural. O
mesmo quanto às situações de infertilidade, exceção. Como regra geral, homens e mulheres são férteis.
O casamento do homem com a mulher, além disso, consuma, em si, a união livre dos sexos masculino e
feminino, irreversivelmente marcados pela genética, a despeito de quaisquer ações voltadas a atenuar tal re‑
alidade, com fito de conformá-la à identidade expressada pela psique humana. Não é possível, e seria ilusório,
negar o influxo da disposição cromossômica sexuada, de natureza biológica imutável, sobre a condição fisioló‑
gica do humano. Toda operação que pretende reverter o status físico, nesse sentido, para remodelar, apoia-se,
inclusive, na inevitabilidade da condição genética, para impor à pessoa um tratamento de caráter hormonal.
Trabalha-se, sempre, sobre a condição de um corpo com referências comportamentais masculinas ou femini‑
nas, para então manipulá-las.
O STF de 2011, além de tudo, parece ter-se rendido ao argumento de que haveria somente homofobia e
preconceito como razões para o impedimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O mesmo quan‑
to à resolução do Conselho Nacional de Justiça que, depois, ao arrepio de qualquer consideração da compe‑
tência também do Congresso Nacional, por artifício técnico abusivo, usurpou o poder do Parlamento, excluiu
a sociedade civil da discussão acerca do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e autorizou que pessoas
do mesmo sexo celebrem casamento. Em flagrante rompimento com a ordem procedimental constitucional,
o CNJ praticou um golpe à democracia e à representação majoritária, introduzindo, à revelia da lei, o fim da
exigência de sexos diferentes para o casamento.
As atitudes dos dois órgãos, sob mesma presidência inclusive, desconsideraram a solidez de argumentos
que justificavam a opção do Constituinte de 1988, representante majoritário, que não agira por preconceito,
vetado na própria Constituição, mas segundo conceito de sustentabilidade e de diferenças objetivas de situ‑
ações, como afirmou o Tribunal Constitucional da França em 2011. “O STF não se debruçou sobre o que faz da
família ser a base da sociedade e informou que sua opinião seria a de que família é um “lugar de felicidade”
que deve ser dado a todos. O STF não percebe que felicidade é sentimento subjetivo interno e que família é
família ainda que sem afeto ou felicidade” (Relatório 2014, p. 18). Assim, ainda resta curioso como o CNJ, me‑
diante uma resolução, em atitude similar ao STF, saltou o Parlamento para autorizar, à revelia de lei específica,
que duas pessoas do mesmo sexo se casem.
A Resolução nº 175/2013 traz como fundamento a seguinte exposição: “nos acórdãos prolatados em jul‑
gamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF”, pelos quais o Supremo Tribunal Federal “reconheceu a inconsti‑
tucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo”, e
no “julgamento do RESP 1.183.378/RS”, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça “decidiu inexistir óbices legais
à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo”.
6 – A parceria vital: alternativa de lege ferenda para situações diferentes da “base da sociedade”.
Mas, em face do que fez o STF em 2011, e o CNJ na sequência, que retificação deve ser levada adiante
pelo Congresso Nacional, ao chamar a si o que por direito lhe pertence, devolvendo-se à sociedade civil o po‑
der que lhe compete?
A partir do quadro instalado e, em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações
que não se consubstanciam como “base”, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus,
portanto, à proteção especial do art. 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferencia‑
da, para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão? Haveria algum impedimento a se conceber
nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a socie‑
dade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade da formalização legal de uma “parceria vital”, apta
a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e
esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria, de lege ferenda, seria
admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros. E poderia ser aprovada como iniciativa
do Congresso Nacional na atual legislatura.
Sob tal denominação – “parceria vital” – sem necessária conexão com a procriação ou a criação da família,
base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabele‑
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ceriam vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei, entre tais, o caráter de dependência para efeitos
previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar, tam‑
bém, da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro,
caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento,
para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração
da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria.
Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemen‑
te da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do art.
226. Na dimensão sucessória, poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez
que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da “parceria vital” seria, portanto, a especial solidarie‑
dade entre duas pessoas, desvinculadas de conjugalidade, e que se reunissem na manutenção do lar comum.
Isso atenderia também reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente da orientação sexual de
tais, uma vez que a orientação sexual, por si mesma, não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir aque‑
les que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qualquer en‑
volvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para conferência do status de parceria vital às situações
subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação à época da
instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos competentes do registro
civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever de prestar alimentos em
caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento iria ao encontro da realização
da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil, segundo art. 1º, III.
Enunciada essa sugestão, de lege ferenda, por conexa ao tema dessa Comissão, a ele não mais voltare‑
mos neste momento.
7 – A família como agente nas políticas públicas: comentários finais ao conteúdo do Projeto.
Neste passo, urge lembrar como o tema da família é tratado na Declaração Universal dos Direitos Huma‑
nos, que foi adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10
de dezembro de 1948, e assinada pelo Brasil na mesma data. Lê-se:
“Artigo XII – Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei
contra tais interferências ou ataques”.
.................................................................................................................................................................................................
“Artigo XVI – Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação
ao casamento, sua duração e sua dissolução”.
“2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes”.
“3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do
Estado”.
.................................................................................................................................................................................................
“Artigo XXV – 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. A família, em seu desenvolvimento
histórico, sofreu influências religiosas políticas, econômicas, que tiveram caracteres protetivos reprodutivos
e socioculturais. Em sua evolução, passou de um tipo patriarcal, em que a figura do pai ou chefe de família era o senhor soberano, e hoje a responsabilidade pela chefia, mantença e demais encargos familiares
incumbe a ambos os cônjuges. A estes direitos e deveres nosso atual Código Civil intitula “poder familiar”.
Em nosso País, em que vige o Estado Democrático de Direito, valores foram erigidos a fundamentos da
própria República: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a construção de uma sociedade livre justa e so‑
lidária (art. 3°, I), a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
No concernente à nossa Constituição Federal, diversas foram as alterações trazidas no campo da família.
O Código Civil de 2002, embasado nesses novos aspectos constitucionais, regulamentou a função social da
família, tendo em vista os novos valores culturais vigentes em nossa sociedade.
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Buscou o Código Civil proporcionar a igualdade absoluta entre os cônjuges, com a regulação do po‑
der familiar (art. 1.630 usque 1.638), dos direitos dos filhos, havidos ou não da relação de casamento; prote‑
geu as relações que derivam do estabelecimento da guarda dos menores; de sua educação, manutenção;
do reconhecimento do direito aos alimentos recíprocos entre pais e filhos, com a responsabilidade exten‑
siva a todos os descendentes (art. 1.696); a responsabilidade de mútua assistência, mesmo quando finda a
sociedade conjugal.
Indubitavelmente, a família que se expressa como base da sociedade tem importância fundamental no
equilíbrio do Estado brasileiro. Consequentemente, este intervém nessas relações, visando a sua própria sub‑
sistência.
Para San Tiago Dantas, “o que caracteriza o direito de família diferenciando-o dos demais ramos do di‑
reito é a predominância do elemento social sobre o técnico na formação da norma jurídica. O conteúdo social
determina, ora mais, ora menos, o que a norma dispõe”1. Assim, o Parlamento deve estar atento à natureza
própria da família, base da sociedade para cingir-se, em sua atividade legiferante, aos limites intrínsecos da
célula fundamental de criação e recriação da vida em sociedade.
Por isso, não falta razão à preocupação do autor do Projeto de Lei sob apreciação, ao pensar em mecanis‑
mos de defesa e valorização da família, base da sociedade, instituindo o “Estatuto da Família”, em consonância
com a Constituição Federal de 1988.
O conceito positivado em nossa Constituição de 1988 estabelece, em seu artigo 226, quais categorias
de convivência devem receber especial proteção estatal, por identificadas com a base da sociedade, cabendo
a outras formas de associação humana diferenciados modos protetivos.
Cumpre dizer que o art. 226 foi construído sob a égide da criação e reprodução social. Assim, o Consti‑
tuinte, para além do conceito de família a envolver um homem e uma mulher, referiu-se também à unidade
monoparental; o que nos leva a crer que o constituinte estaria mesmo preocupado com a relação pais e filhos
como justificativa, inclusive, para a existência da proteção aos cônjuges.
Por outro lado, os constituintes restringiram, deliberadamente, o conceito de união estável à união de
um homem e uma mulher, impedindo a possibilidade de que esta união estável pudesse ocorrer entre pes‑
soas de mesmo sexo, enquanto entidade familiar credora de especial proteção. Isso de modo algum impede
que homens ou mulheres que desejem, possam viver como parceiros sexuais e afetivos. Apenas não se equi‑
valem, enquanto base da sociedade, às relações entre homem e mulher, exatamente na medida em que estas
últimas, como regra, trazem, naturalmente, o suficiente e necessário para a renovação das gerações. Acima de
qualquer taxação de preconceito, paira a objetividade do reconhecimento das diferenças, reais, vinculadas à
fecundidade. Como regra, nas uniões entre homens e mulheres estão presentes as fontes naturais da geração.
Enquanto isso, não há condições para recriação natural da vida social somente a partir de pares do mesmo sexo.
Deve-se ressaltar que “diferenciar” não se confunde com “discriminar” negativamente. Ademais, para se
exigir respeito à diversidade e afastar a discriminação, exige-se, a priori, identificação de diferenças. Portanto,
reconhecer a presença das fontes de criação humana no par homem-mulher é simplesmente descrever a rea‑
lidade. O mesmo quando se diz que não há geração natural entre duas pessoas do mesmo sexo.
Entendemos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal do art. 226, § 3°, sobre o conceito de enti‑
dade familiar, incluindo a união entre pessoas do mesmo sexo, foi equivocada e contrariou os requisitos postos
pelo constituinte. Se esse Poder Judicante se vê obrigado a julgar questões fundadas na alegação de igualda‑
de, deve fazê-lo verificando-se a igualdade no mesmo contexto que o constituinte a colocou. Mudanças iden‑
tificáveis na sociedade justificariam a equiparação – a igualdade – de tratamento somente na medida em que
se aplicassem idênticas premissas justificadoras da existência oriundas da percepção de mesmos atributos e
potencialidades nas relações de direito que se querem igualar, o que não se verifica.
Observando a mens legis do Constituinte Originário (conforme pesquisa realizada pelo Centro de Docu‑
mentação e de Informação – CEDI, desta casa), verificamos que a inclusão de homem e mulher como formado‑
res de uma família, para proteção do Estado, teve como objetivo precípuo o desestímulo ao concubinato, ou
seja, a relação entre homem e mulher desimpedidos para o casamento, conforme Emenda 33, aprovada pelo
Relator, naquela ocasião, e que se transformou no atual § 3º, do art. 226, de nossa Constituição. E em segundo
momento, o acréscimo dos artigos definidos masculino e feminino antecedendo as expressões “homem” (“o
homem”) e “mulher” (“a mulher”), foi posto para limitar interpretações diversas. Restaria somente ao Parlamen‑
to o poder de inovar, nessa matéria, mediante procedimento de emenda constitucional, ou mediante a criação
de nova categoria de relação, podendo denominar de parceria vital ou de união civil, que não se vinculasse à
união estável, para não ferir a ordem constitucional democraticamente estabelecida.
1 DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago, Programa de Direito Civil. Ed. Rio.
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Por essa razão, concordo, no mérito, com a proposta do nobre Autor, mantendo a essência da redação
do art. 2º da proposição, com duas alterações de precisão técnica.
Primeiro, trazendo ao texto a nota de tipificação constitucional da categoria de relação que se protege
de modo especial, a saber, a família “base da sociedade”. Segundo, compondo o texto do Estatuto com a ter‑
minologia de “comunidade entre pais e filhos”, em lugar da que consta na Constituição, que diz “pai ou mãe e
seus descendentes”. Note-se, todavia, que, de rigor, como decorrência da relação de paternidade-filiação, seja
na forma que se tenha dado, perante a lei todo filho efetivamente se torna descendente.
Em suas diretrizes gerais, o projeto merece elogios. Políticas públicas voltadas para a família, como hoje
já tramitam nos mais variados órgãos públicos competentes, têm de ser norteadas por princípios que levem
em conta as particularidades de todos os protegidos.
Em seu art. 3º, estabelece que é obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público assegurar à enti‑
dade familiar a efetivação de diversos direitos, entre os quais se inclui a saúde.
Essa regra, na verdade, é a reiteração de mandamentos positivados tanto no art. 6º, como no art. 196, da
Constituição Federal de 1988. No entanto, agora com ênfase do protagonismo da família, base da sociedade.
Nessa perspectiva também devem agir os agentes de saúde, de modo a considerar a família de cada pessoa
que atendem. Conforme esse último dispositivo, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me‑
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que a CF/1988 reconheceu, de forma expressa, a saúde como um
direito fundamental e universal, vedado qualquer tipo de discriminação no acesso aos serviços prestados. Com
isso, alcançou-se grande avanço no Estado Democrático de Direito, pois, no contexto pós-constitucional, ocor‑
reram diversas inovações legislativas e institucionais em favor do cidadão.
De acordo com a CF/1988, o dever do Estado na proteção da saúde consiste na elaboração de políticas
públicas para a redução dos riscos de doença e agravos à saúde dos indivíduos e da população e a organização
de uma rede de serviços públicos de qualidade capaz de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de
saúde e de interesse da saúde. Ressalte-se, porém, que esse dever não exclui os dos indivíduos e da sociedade
em geral.
Para formular essas políticas públicas, o Estado deve atuar por meio de todos os seus Poderes. Assim, ao
Executivo cabe o exercício do poder de polícia, a execução das políticas públicas e do orçamento, entre outras
atividades. Ao judiciário compete julgar, quando demandado, os conflitos que envolvam o direito à saúde. Já
ao Legislativo é dada a atribuição de aprovar leis que orientem e possibilitem a atuação dos demais poderes
em defesa da saúde.
Diante dessa breve explanação, percebe-se que o art. 3º do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, representa a
expressão do trabalho do Poder Legislativo, que, por meio do estabelecimento de uma norma, reafirma a regra
constitucional e dá instrumentos aos cidadãos para cobrança do cumprimento dessa garantia.
O Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, ainda traz dispositivo que reitera política pública de saúde já existente.
Trata-se do art. 6º, que garante, entre outros direitos, o de atenção integral à saúde dos membros da família,
por meio do Sistema Único de Saúde e do Programa Saúde da Família. Embora meritório, a princípio, opinamos
que o artigo em análise merece pequeno reparo, pelas razões que seguem.
O Programa Saúde da Família foi criado em 1993 e, gradativamente, os valores repassados e os mecanis‑
mos de remuneração foram reajustados, o que permitiu a sua expansão. Com isso, tornou-se a principal estra‑
tégia do Ministério da Saúde para reestruturação do modelo de atenção à saúde. Por isso, hoje em dia, o que
antes era o Programa Saúde da Família evoluiu para Estratégia Saúde da Família (ESF), já que o termo “progra‑
ma” aponta para um contexto em que a atividade tem início, desenvolvimento e finalização – o que não ocorre
com o ESF, que representa um modelo de reorganização da atenção primária sem prazo para ser finalizado.
Consoante a Política Nacional de Atenção Básica, de 2012, “a Estratégia Saúde da Família visa à reorga‑
nização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Mi‑
nistério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems,
como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação
do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da aten‑
ção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custo-efetividade”.
Essa Estratégia, todavia, faz parte do Sistema Único de Saúde, assim como diversas outras estratégias
do Poder Público, igualmente acessíveis aos cidadãos brasileiros. Quando o dispositivo do Projeto de Lei es‑
tabelece que “é assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, e o Programa Saúde da Família”, entende-se, em primeira análise, que se trata
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de dois institutos diferentes, embora, na verdade, o Sistema Único de Saúde, de acordo com o artigo 4º da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, consiste no “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público”. Assim, não é preciso especificar a Estratégia Saúde da Família no texto do artigo.
Por fim, devo salientar, outra vez, que, se aprovados, os dispositivos analisados servirão como reafirma‑
ção de direito já existente e não trarão inovações ao ordenamento jurídico, sendo por isso mesmo suficiente
a ação legiferante desta Comissão Especial para o fim de reforço. Trata-se de prática comum na elaboração de
estatutos, como o da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) e do Idoso (Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003). No entanto, sinto-me na obrigação de mencionar esse fato, para fins de registro.
A proposta estabelece, do art. 5º ao 13, direitos que devem ser garantidos à entidade familiar, de forma
a permitir sua sobrevivência em diversas áreas, como: saúde, internação de dependentes químicos, segurança
pública e educação.
Neste tema já há várias políticas e programas que se encontram em funcionamento e que, em razão
do protagonismo da família, deverão ser acompanhados pelos Conselhos da Família nas respectivas esferas
– nacional, estadual, municipal e distrital -, a serem criados por força do Estatuto. Assim, por oportuno, serão
mencionadas algumas políticas públicas e programas governamentais, todos eles carentes de alinhamento
por uma estrutura que permita vislumbrá-los coordenadamente desde a perspectiva da família, facilitando-se
assim a defesa da própria família e dos instrumentos de proteção.
I – Políticas públicas: Saúde: (1) Política Nacional de Atenção Básica; (2) Política Nacional de Planejamento
Familiar; Desenvolvimento Social: (3) Política Nacional de Assistência Social; Desenvolvimento Urbano: (4) Po‑
lítica Nacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano; Desenvolvimento Agrário: (5) Políticas Públicas para
Agricultura Familiar; Educação: (6) Política Nacional de Educação Infantil.
II – Programas governamentais: 1 – Programa Bolsa Família; 2 – Programa Saúde da Família; 3 – Progra‑
ma de Erradicação do Trabalho Infantil; 4 – Programa Saúde na Escola; 5 – Programa Minha Casa Minha Vida;
6 – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O Projeto de Lei mostra-se positivo ao propor um cadastramento das famílias para atendimento domi‑
ciliar por instituições públicas ou filantrópicas conveniadas com o Poder Público e auxílio no processo de rea‑
bilitação do convívio familiar e assistência à gravidez na adolescência.
Por meio das audiências públicas, cujas contribuições foram importantíssimas, identifiquei que a questão
da saúde da família deve estar atrelada à ideia de prevenção. O cadastramento e mapeamento das famílias são
de suma importância para identificarmos os problemas e colocar em prática políticas públicas. Como afirma‑
do pela representante do Instituto de Atenção Básica e avançada à Saúde – IABAS, “se o Poder Público estiver
apenas no posto de saúde, sem partir para verificar o que acontece no recinto, na residência das pessoas, não
verá a realidade”. E encerra, afirmando que “o Estatuto da Família contempla de modo satisfatório o problema
da saúde das pessoas, formadoras do núcleo familiar”.
No que diz respeito à segurança pública, concordo com a proposta do Autor, que a meu ver atende às
demandas das famílias por políticas integradas entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal que pro‑
movam a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica.
Observando o que menciona o item IV do art. 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH):
“Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”
Os Estados membros estão obrigados a adotar medidas legais ou de outro caráter para que o exercício
dos direitos e liberdades assegurados pelo Pacto de São José da Costa Rica (CADH) venha a tornar-se efetivo.
É precisamente o que desejamos com a adição do art. 9º. Com efeito, se os pais têm direito a que seus
filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções – o que é, de
resto, um direito natural reconhecido universalmente –, não há como deixar de proclamar a absoluta prece‑
dência dos valores de ordem familiar relativos à moral sexual e religiosa sobre qualquer conteúdo que possa
ser veiculado na educação escolar.
Essa precedência é absoluta, como dissemos, porque o direito assegurado pelo art. 12, IV, da CADH, é
exclusivo: não pode ser exercido por terceiros sem delegação expressa do titular.
Além disso, propõe-se a criação de conselhos nas escolas para formular e implantar medidas de valori‑
zação da família no ambiente escolar e traz os pais para escola.
“O Dia Nacional de Valorização da Família”, Lei 12.647/2012, criado recentemente, veio para fomentar
atividades no âmbito escolar sobre a importância da família para a construção de uma sociedade com valores
e princípios. Nesse sentido, no que diz respeito ao Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, apensado, que cria o “Dia
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Nacional de Valorização da Família”, entendo que o mesmo está prejudicado, considerando a existência da Lei
nº 12.647/2012, que trata do mesmo tema.
Outra matéria que se apresenta de acordo com os fundamentos processuais vigentes é a fixação de prio‑
ridade de tramitação aos assuntos pertinentes à família. Ora, apesar de existirem Varas de Família especializadas
em diversas cidades, não se trata da realidade de todas elas. Assim, oportuna a estipulação de norma federal
criadora do princípio de priorização de matéria familiar.
No concernente aos Conselhos da Família, por força do Estatuto da Família a criação desse órgão será
dever legal dos Poderes envolvidos, federais, estaduais, municipais ou distritais, sendo tais esferas passíveis de
demanda judicial para implementação dos mesmos. Deverão atuar como órgãos deliberativos e ter acesso aos
demais conselhos que lidam com temas conexos, como os abaixo indicados.
Por outro lado, no atual estado em que se encontra a proteção que é devida à família, verifico que inú‑
meros órgãos do Poder Executivo tratam de defender e trabalhar em benefício, todavia sem a referência cen‑
tral à família. E a Constituição confere posição de destaque à família, base da sociedade. Por isso oportuno,
novamente, a criação dos Conselhos de Família, de modo a trabalharem com o conjunto de demais Conselhos
desde a perspectiva familiar, tais como:
(1) Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH); (2) Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA); (3) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM; (4) Conselho
Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI); (5) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CONADE); (6) Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT (CNCD/LGBT); (7) Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), e (8) Conselhos Estaduais Penitenciários.
Além disso, caberá ainda ao Conselho de Família, em cada esfera, subsidiar o Poder Legislativo para al‑
teração de leis que possam melhorar o atendimento à família, base da sociedade. Nesse sentido, anoto abaixo
alguns tópicos que merecerão especial atenção do Conselho de Família e, caso seja de interesse dessa Casa
Legislativa, poderiam culminar em alterações a favorecer a família, base da sociedade:
(1) Pacificar a caracterização do menor sob guarda como dependente, o que estaria em conformidade ao
ECA (art. 33, § 3), sendo todavia omissa a Lei 8.213, de 1993, que traz o procedimento adotado pela Previdência. Há
decisões judiciais estendendo o benefício. O Estatuto da Família poderia definir também essa matéria; (2) Salário‑
-família; (3) Salário-maternidade; (4) Assistência Social e Benefício de Prestação Continuada – BPC –, inovação que
surgiu com a Constituição de 1988, tem sido um importante instrumento para o auxílio de famílias em situação
de miserabilidade; (5) Pensão por morte, benefício devido aos dependentes do segurado, sendo equivalente a
50%, acrescida de parcela de 10% por dependente, do valor da aposentadoria a que o segurado recebia ou teria
direito no momento do óbito (arts. 74 a 79, da Lei 8.213/91); (6) Auxílio-reclusão, devido, nas mesmas condições
da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão que não receber remune‑
ração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência.
Observo, também, numa análise do Projeto, que o nobre proponente sugere normas programáticas, bem
o sabemos, mas algo tem de ser feito para que a família, célula mater da sociedade, não venha a se extinguir,
colocando em risco a existência do próprio Estado.
Feitas as ressalvas, o mais relevante contributo do Estatuto virá, portanto, na viabilização técnica da pre‑
sença de representantes da família junto aos órgãos deliberativos estatais encarregados da elaboração das
políticas públicas.
Desde 1988 instituíram-se conselhos voltados aos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das
pessoas deficientes. Mas a família, apesar de sua centralidade no sistema jurídico, e na vida de cada cidadão,
continuava marginalizada em sua representação política. Tal lacuna vem a ser preenchida pelo Estatuto, que
pretende instituir o Conselho da Família nos três âmbitos da federação – União, Estados e Municípios –, deven‑
do ter, no mínimo, composição paritária entre membros da sociedade civil e do Estado.
Ao mesmo tempo, o Estatuto da Família tem o mérito de não pretender, de modo algum, fazer tábula
rasa do Código Civil e demais instrumentos normativos referentes à família, elaborados em legislaturas ante‑
riores, democraticamente construídos, como pretende o PLS 470/2013. Pelo contrário, considera todos eles
importantes para a defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade
civil na fixação de tais leis.
Resumindo:
A competência originária e exclusiva da Constituinte e do Congresso Nacional para legislar em
matéria de Direito de Família.
Devemos diferenciar a relação entre o direito constitucional e o direito ordinário. O primeiro busca sinte‑
tizar a ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional
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tratar os temas fundamentais da ordem juspolítica de maneira suscinta e principiológica, sem descer, portanto,
às minúcias dos assuntos.
Tal papel, de descer às minúcias dos assuntos, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que,
fruto de uma deliberação menos exigente dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitu‑
cional. Embora, no conjunto, a Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos estados de
direito democráticos contemporâneo, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio
tem boa técnica e bom conteúdo.
Tanto as linhas principiológicas delineadas na Constituição, quanto a sua especificação ofertada pelo
direito ordinário pressupõe deliberação legislativa. É próprio do estado de direito democrático pressupor que
é mais sensato crer na mediania de uma assembleia em que a pluralidade de visões sobre o mundo esteja plas‑
mada do que em um componente aristocrático, por mais virtuosos que sejam seus quadros.
Por tal razão, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precí‑
pua do Parlamento. Trata-se de escandalosa usurpação da função constitucional quando o Poder Judiciário ou o
Poder executivo pretendem enxertar carne à alma do texto constitucional. Para o Executivo, a própria Constitui‑
ção previu a hipótese de sustação dos atos que usurpassem prerrogativa constitucional do Congresso Nacional.
Quanto ao Poder Judiciário, o silêncio constitucional a respeito do tema, alinhado a um ativismo judicial
que, como já previa há décadas o eminente Miguel Reale, permite o que chamava de totalitarismo jurídico.
Observamos diuturnamente hipóteses em que o Poder Judiciário, para além de resguardar direitos, cria-os
para além de suas funções constitucionais. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio cons‑
titucional: o Parlamento delineia o direito e o judiciário – óbvio que não de modo mecânico – faz os direitos
assegurados pelo parlamento valerem na ordem do dia.
Com relação à família, o desenho estipulado pela Constituição segue o melhor tanto quanto à técnica,
quanto ao conteúdo. Assim o fez no art. 5º, XXVI, LXII e LXIII, art. 6º, IV, XII, art. 183, art. 191, art. 201, § 12, art.
203, I e V, art. 205, 220, § 3º, II, art. 221, IV e, de modo especial, o Capítulo VII (arts. 226 ss). O texto constitucio‑
nal oferece os desenhos mais abstratos e fundamentais do instituto e como que reclama ao direito ordinário
os contornos mais específicos.
São basicamente três os elementos fundamentais da família a que se refere a Constituição: a família é a
base da sociedade, merece uma atenção especial por parte do Estado e a natural distinção dos sexos (homem
e mulher). Portanto, absolutamente conveniente é a determinação mais específica do tema na sequência das
legítimas reticências deixadas pelo texto constitucional. Esse é o mister a ser cumprido pelo presente projeto,
que tem duas funções elementares.
Em primeiro lugar, ele cumpre a inglória missão de evidenciar o óbvio, algo desnecessário se não fosse
a deturpação corrente pela qual a família e sua proteção são vitimizadas. Além disso, o projeto restaura a com‑
petência do Congresso Nacional para a análise do tema, uma vez que as usurpações perpetradas pelo Supre‑
mo Tribunal Federal e – mais grave! – pelo Conselho Nacional de Justiça deformaram o desenho do estado de
direito e, principalmente, da democracia brasileira.
A Constituição reconhece a família como base da sociedade, porque aquela a sustenta. Uma sociedade,
dada a finitude biológica de seus membros, depende da reprodução para se manter viva no tempo. Até esse
ponto, não há grandes diferenças entre o ser humano e os animais. Estes também dependem para a manuten‑
ção de mecanismos reprodutivos – de natureza sexuada, vale dizer – para sua perpetuação.
Apesar das semelhanças biológicas, há uma diferença fundamental entre animais e pessoas. Os primeiros
realizam atos sexuais reprodutivos por imposição dos instintos. Não há qualquer aspecto deliberativo e muito
menos qualquer comunicação de sentido. Neles estão presentes a satisfação biológica, estimulador único da
atividade que tem por fim a procriação. A “base” dos grupos animais, isto é, o que garante a sua sustentação
no tempo (perpetuação) é, pois, o instinto.
A pessoa humana, de outro lado, não obstante a inicial semelhança com os animais – já que também
depende de uma reprodução sexuada para a sua perpetuação – tem comportamento absolutamente diverso.
Os atos reprodutivos humanos não são (e não podem ser!) determinados por apetites instintivos. Eles são, ou
idealmente devem ser, atos de vontade, iluminados pela inteligência, que submete, por sua vez a sua sensibi‑
lidade e os apetites que brotam dela.
Para esclarecer o tema, é natural que não nos espante o fato de que, na maioria das espécies animais, o
macho deixa a fêmea (e a futura prole) logo após o coito, de modo irresponsável, e a própria fêmea deixa seu
rebento logo que vencidos os cuidados iniciais que permitam sua potencial sobrevivência. Comportamentos
que julgamos irrelevantes e neutros nos animais revelam-se absolutamente perversos quando praticados pela
pessoa humana.
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Isso ocorre, porque reprodução humana, posto que se trata de ser moralmente livre, pressupõe liberda‑
de e implica responsabilidade. Pressupõe liberdade, porque não há na pessoa instintos que a constranjam ao
ato sexual; por outro lado, os atos livres, e as suas consequências, exigem respostas daqueles que os executam.
A resposta exigida pela natureza humana é justamente a família como substrato natural do agrupamento
social humano. Os vínculos criados pela complexíssima relação sexual humana exigem contornos de tal ordem
que apenas um agrupamento primário – cujo pertencimento a um grupo não se dá pelo que a pessoa faz, mas
pelo que ela é – poderia oferecer.
Desprovido das especificidades dos animais, a pessoa humana depende de um uma instituição que ga‑
ranta estabilidade, chaves de leitura para a compreensão da realidade e formação no âmbito das dimensões
humanas (econômica, científica, estética, religiosa, ética, política e jurídica). Tal instituição é a família, que sus‑
tenta a sociedade e lhe oferece uma chance de continuar e de se desenvolver.
Como vimos, a família sustenta a sociedade – é sua base, como prefere o texto constitucional –, pois o
ser humano depende para a sua concepção, desenvolvimento e formação de um ambiente natural, estável e
de natureza primária. Uma instituição dessa magnitude, por seu turno, não pode ficar ao sabor dos ventos que
correntes dos mais diversos matizes fazem soprar.
Essa é a razão pela qual a Constituição brasileira delineou que a família – por ser base da sociedade –
merece uma especial atenção. Fez questão de esclarecer o que é considerado família.
Honestidade intelectual e respeito às opiniões divergentes.
Em nosso país, infelizmente, nota-se muitas vezes o uso abusivo e pejorativo de palavras depreciativas
com o intuito de diminuir as pessoas que legitimamente entendem que o casamento é um instituto para pes‑
soas de sexo diferente. Os que agem assim, na exata medida em que dizem defender a dignidade humana,
solapam a dignidade de seu adversário intelectual, com modos que denunciam falta de respeito e de hones‑
tidade intelectual.
Tive a oportunidade de rever os debates entre colegas da Comissão em 2014. Assustou-me notar que a
postura reducionista vinha de modo sistemático de um lado do debate, que usava de estratégias apelativas,
com o intuito de gerar antipatia ao seu adversário político. Tais estratagemas desviam, parece-me, da postura
ética e da urbanidade adequada a representantes da população que devem parlamentar colegiadamente na
confecção de leis.
Para trabalharmos efetivamente sobre razão pública, é importante identificar e banir deste ambiente
algumas falsas dicotomias, que efetivamente desviam do saudável debate de ideias. Listei quatro delas, sobre
as quais de imediato me pronuncio: (1) Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é ho‑
mofóbico; (2) Quem defende a família “tradicional” é fundamentalista; (3) O Estatuto da Família quer excluir
várias modalidades familiares; (4) Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de
vida da atualidade.
1. Tem sido constante o uso reiterado da expressão “homofóbico” para quem pensa em desacordo com
o grupo LGBT e simpatizantes. Ora, a homofobia tem a ver com a aversão à pessoa do homossexual, que seria
destratada em razão de sua orientação. Dizer que toda posição que não encampe os interesses LGBT seria uma
postura homofóbica é um artifício desonesto, porque respeitar a uma pessoa não se confunde com acatar suas
práticas ou trabalhar para que seus interesses sejam equiparados a direitos. Se, em consciência, e conforme
a razão pública, não me parece que seja caso de defender uma dada causa, tenho a liberdade de fazê-lo. Por
exemplo, devo respeitar qualquer pessoa que goste de usar armas. Nem por isso, serei obrigado a me engajar
em campanhas para liberação do uso de armas, e, caso me oponha a essa prática e à liberação de armas, nem
por isso estarei agindo contra a pessoa que gosta e usa armas. Posso desaprovar a liberação das armas por en‑
tender, em consciência, que é mais seguro para o País, e para o bem comum. Posso assim defender meu ponto
de vista. E devo ser respeitado enquanto cidadão e ter meus argumentos ouvidos. Assim, defender e respeitar
a pessoa que tem orientação sexual diversa da minha é um dever. Não há, todavia, dever de acatar interesses
ou de engajamento na promoção da ideologia homossexual. Não é correto taxar de homofóbico quem não
se alia a essa bandeira. Simplesmente exerce sua liberdade e seu direito. O homofóbico atua contra a pessoa
homossexual.
2. Outra falsa afirmação: “quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”. Aqui se manifesta du‑
pla falta de respeito e falsificação da verdade. É errado defender a família ‘tradicional’? Ou, por outras palavras,
será que família ‘tradicional’ merece ser atacada? Por quê? Segundo ponto: o fundamentalismo religioso traduz
uma postura de violência com o fim de impor um credo a alguém. Ora, quem acusa outrem de “fundamenta‑
lista religioso” deve provar que se trata de uma pessoa violenta e que está constrangendo outra a aderir a seu
ponto de vista religioso. Assim, é desonesto equiparar o religioso, ou um simples cidadão cuja postura religiosa
é conhecida, e que traz argumentos oportunos ao debate, em moldes de razão pública, a um fundamentalista.
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3. O Estatuto da Família se alicerça na Constituição Federal e, como tal, está cingido pelo texto da Norma
Fundamental. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial
proteção constitucionalmente garantida à família base da sociedade. A maior parte das modalidades de convi‑
vência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação, que são a base da sociedade. Assim
sendo, dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja, é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família
base da sociedade, credora de especial proteção, no plano das políticas públicas de modo sistemático e orga‑
nizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos,
advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos
que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso,
de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja.
4. Os projetos de lei que surgem nas casas legislativas têm objeto e finalidades indicadas. Novamente,
a finalidade do Estatuto é trazer para o âmbito infraconstitucional a família base, segundo descrita na Consti‑
tuição Federal. Ele pretende partir de um consenso definido pela própria Constituição Federal para ir adiante.
Ampliar o rol de pretensões é um modo de prejudicar o atingimento da finalidade principal do Estatuto. Assim,
o projeto optou por trazer o que já dizia a Constituição. As razões seguintes esclarecem melhor o porquê dessa
opção. Diferente seria o projeto de uma emenda Constitucional.
A “base da sociedade” e a “especial proteção”.
Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante. Mas, em meio a tal varieda‑
de, há alguns arranjos especialmente importantes porque, a partir deles, se cria e se recria, de modo natural,
a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade
que se estabeleceu o art. 226, denominando-a “base da sociedade”. Nem toda associação humana é base da
sociedade e nem toda relação fará jus à especial proteção, ainda que toda comunidade, se não contrária ao
bem comum ou à lei, deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado.
Acerca da expressão “base da sociedade”, deve-se notar que traduz a ideia de condição de existência e
subsistência. Ou seja, o constituinte, ao alocar a família no Título VIII, denominado, “Da Ordem Social”, teve em
mente a família enquanto organização essencial para a sustentabilidade da própria sociedade civil. E apontou,
de modo explícito e implícito, as notas necessárias dessa essencialidade. Portanto, a expressão base da sociedade opera o efeito de tipificação constitucional para a entidade que merecerá peculiar cuidado. Por outras
palavras, a especial proteção deverá ser dada à situação constitutiva e necessária para a perpetuação da
sociedade civil. Reconhece-se uma discriminação positiva na Constituição, legítima no Estado Democrático
de Direito. Para os demais agrupamentos permanece a proteção geral ou alguma outra que se queira dar, por
outra motivação diferente daquela.
Vale notar que a expressão “especial proteção”, por si mesma, é restritiva. A palavra “especial” não
admite extensão a ponto de servir a todas as situações. “Especial” se opõe a “comum” ou “geral”. Por isso mesmo,
aplicar tal proteção a somente três categorias de entidade não significa, de modo algum, excluir, injustamen‑
te, outras quaisquer, se a “especial proteção” tem fundamento próprio em atributo da entidade destinatária.
Opera-se, portanto, a incidência sobre aquela entidade que faz jus ao tratamento particularizado.
No caso da Constituição Federal de 1988, reforce-se: o critério para a tutela diferenciada foi o reconhecimento dos traços de essencialidade da instituição, naturalmente habilitada para a procriação e
a criação. O Constituinte de 1988 definiu na Norma Fundamental o dever de proteção especial às situações
essencialmente necessárias para a constituição e preservação da sociedade, uma vez relacionadas à
procriação e à criação.
A afetividade no Direito de Família, a objetividade do artigo 226 e a solidariedade familiar.
Convém notar que, a despeito de a afetividade compor, com frequência, a vida de relação, especialmente
nas situações familiares, em razão de sua instabilidade e internalidade, o Direito não poderia, sobre tal, apoiar
os deveres jurídicos mais importantes da vida, e mais perduráveis, como aqueles derivados das relações fami‑
liares. Ao mesmo tempo, desde uma perspectiva filosófica, o amor, enquanto relação de solidariedade, também
não se identifica com o afeto. Este permanece na dimensão da sensibilidade passiva, realizando-se na sensação
de um, enquanto aquele se vincula à dimensão da voluntariedade ativa, exaurindo-se no serviço ao outro, em
uma conduta, antes que em uma sensação.
Ao Direito interessam, desse modo, as relações de alteridade em sua dimensão de exterioridade. Neste
sentido, o afeto, em si mesmo, não é considerado elemento jurídico. Para corroborar esse fato, vale lembrar que
no casamento civil a lei não exige verificação do afeto entre os nubentes, senão que leva em consideração a
declaração de vontade negocial das partes, após o cumprimento de outros requisitos objetivos que permitam
a habilitação; o mesmo com relação à união estável: os fatos objetivos que servirão a comprovar a relação, caso
esteja ela em juízo, não são declarações de afeto, mas conformações ao “estado de casado”; deveres entre pais
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e filhos também não são condicionados pelo afeto; nos alimentos prestados entre cônjuges e companheiros,
ou ex-cônjuges e ex-companheiros, idem.
Sobre a afetividade não é possível haver um controle pleno. Ninguém impera sobre seus afetos, no sen‑
tido de dizer para si: goste de fulano, tenha afeto por cicrano, deseje ser bom. Mas conduz, ou pode conduzir‑
-se, mediante sua vontade, e deliberar agir de um modo correto, mesmo quando os afetos inclinariam para
atitudes opostas.
Por vezes, o afeto transmuda-se em desafeto, sua perspectiva negativa, que mantém a natureza igualmen‑
te de afeto, de sentimento, sendo causa de crimes, se não controlado pela capacidade de autodeterminação
que conduza a pessoa ao bem. Inúmeras tragédias familiares decorrem exatamente da exaltação dos afetos,
descompromissados dos deveres jurídicos. O desafeto pelo filho, o desafeto pela antiga esposa ou esposo, o
desafeto pelo pai ou mãe, não são escusas, perante a sociedade e a ordem jurídica, para o descompromisso
do dever de solidariedade, de respeito, de ajuda, de serviço.
A lei também não chancela comportamentos decorrentes de afetos contrários aos bons costumes. Um
par romântico constituído por uma mulher, mãe, e seu filho, como se dele fosse esposa, por exemplo, não re‑
ceberá do Estado a conformação ao casamento ou união estável. O Direito não legitima a conduta conivente
com esse afeto. Antes, proíbe-a, mediante impedimento matrimonial. Mesmo que ambos vivam, factualmente,
como marido e mulher, nem por isso o Estado dará guarida a tal situação, e nem lhe conferirá a especial pro‑
teção prometida à família base da sociedade, pois remanesce nela uma atributo desagregador da sociedade.
Pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças; zoófilos pela atividade sexual com animais. Nem
uma e nem outra situação são protegidas pela lei, apesar de decorrerem de movimentos da sensibilidade que
satisfazem a alguém. Há também quem se relacione afetiva e sexualmente com duas, três ou mais pessoas, si‑
multaneamente. Novamente, nem por isso tal relação ganhará legitimidade, como alguns pretendem.
Portanto, deve-se notar a distorção de quem pretende entronizar o afeto como fundamento do Direito
de Família. Jamais poderia sê-lo, pois o afeto é uma realidade individual, interna, instável, tantas vezes avesso
aos ideais e às virtudes sociais.
Consideração do efeito provisório do STF quando superpôs a atividade legislativa. A Resolução
abusiva do CNJ.
É oportuno trazer o entendimento do nobre relator de 2014, deputado Ronaldo Fonseca, quando teceu
comentários acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação da ADPF nº 132-RJ e ADI nº 4.277DF que, mediante interpretação, rompeu com o significado das palavras do art. 1.723 do Código Civil, para es‑
tender norma referente à união estável entre o homem e a mulher, de modo a aplicá-la à união entre pessoas
do mesmo sexo. O Código Civil trazia as mesmas palavras que a Constituição Federal. De rigor, a competência
para alteração ou edição de nova lei, ou para modificação ou aditamento da Constituição Federal, pertenceria
ao Congresso Nacional, que guarda representação majoritária similar à Assembleia Constituinte.
Nesse sentido, e em respeito a tal procedimento, vale recordar que, no mesmo ano em que o STF des‑
considerou o texto constitucional de 1988, em matéria de união estável, e desbordou de sua competência
constitucional, alterando a um só passo norma promulgada pelo Congresso Nacional quando da aprovação
do Código Civil de 2002, e o texto constitucional de 1988, o Tribunal Constitucional da França, em caso similar,
não acolheu pretensão de duas mulheres que pleiteavam casar-se, quando o Código Civil francês exigia dife‑
rença de sexos. Os ministros da Corte Constitucional da França disseram não haver discriminação negativa, uma
vez que as situações eram, efetivamente, desiguais e, logo, estava o legislador legitimado para tratar desigual‑
mente as situações desiguais, como consequência da própria igualdade constitucional, argumento invocado
pelas autoras da ação. Ao mesmo tempo, o Tribunal aconselhou que as mulheres recorressem ao Parlamento,
para a modificação pretendida, pois se via incompetente, institucionalmente, para lhes acolher a pretensão.
A parceria vital: alternativa de lege ferenda para situações diferentes da “base da sociedade”.
Mas, em face do que fez o STF em 2011, e o CNJ na sequência, que retificação deve ser levada adiante
pelo Congresso Nacional, ao chamar a si o que por direito lhe pertence, devolvendo-se à sociedade civil o po‑
der que lhe compete?
A partir do quadro instalado e, em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações
que não se consubstanciam como “base”, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus,
portanto, à proteção especial do art. 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferencia‑
da, para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão? Haveria algum impedimento a se conceber
nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a socie‑
dade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade da formalização legal de uma “parceria vital”, apta
a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e
esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria, de lege ferenda, seria
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admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros. E poderia ser aprovada como iniciativa
do Congresso Nacional na atual legislatura.
Sob tal denominação – “parceria vital” – sem necessária conexão com a procriação ou a criação da família
base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabele‑
ceriam vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei, entre tais, o caráter de dependência para efeitos
previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar, tam‑
bém, da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro,
caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento,
para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração
da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria.
Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemen‑
te da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do art.
226. Na dimensão sucessória, poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez
que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da “parceria vital” seria, portanto, a especial solidarie‑
dade entre duas pessoas, desvinculadas de conjugalidade, e que se reunissem na manutenção do lar comum.
Isso atenderia também reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente da orientação sexual
de tais, uma vez que a orientação sexual, por si mesma, não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir
aqueles que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qual‑
quer envolvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para conferência do status de parceria vital às
situações subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação
à época da instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos compe‑
tentes do registro civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever
de prestar alimentos em caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento
iria ao encontro da realização da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil,
segundo art. 1º, III.
A família como agente nas políticas públicas.
Feitas as ressalvas, o mais relevante contributo do Estatuto virá, portanto, na viabilização técnica da pre‑
sença de representantes da família junto aos órgãos deliberativos estatais encarregados da elaboração das
políticas públicas.
Desde 1988 instituíram-se conselhos voltados aos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das
pessoas deficientes. Mas a família, apesar de sua centralidade no sistema jurídico, e na vida de cada cidadão,
continuava marginalizada em sua representação política. Tal lacuna vem a ser preenchida pelo Estatuto, que
pretende instituir o Conselho da Família nos três âmbitos da federação – União, Estados e Municípios –, deven‑
do ter, no mínimo, composição paritária entre membros da sociedade civil e do Estado.
Ao mesmo tempo, o Estatuto da Família tem o mérito de não pretender, de modo algum, fazer tábula
rasa do Código Civil e demais instrumentos normativos referentes à família, elaborados em legislaturas ante‑
riores, democraticamente construídos, como pretende o PLS 470/2013. Pelo contrário, considera todos eles
importantes para a defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade
civil na fixação de tais leis.
Manipulação da Enquete do Estatuto da Família
No último dia 20 de agosto denunciei a manipulação de votos na enquete do Estatuto da Família, em
sessão do Plenário. Durante discurso apresentei dados que comprovam o ocorrido e pedi providências da ad‑
ministração da Casa. A enquete, criada no dia 11 de fevereiro de 2014, tinha como “objetivo avaliar se os cida‑
dãos são favoráveis ou contrários ao conceito incluído no Projeto de Lei 6.583/2013”.
Desde então a participação na enquete foi notícia por várias vezes no site da Câmara e em outros veícu‑
los de comunicação, conforme se vê abaixo:
“A enquete sobre o projeto de lei que trata do Estatuto da Família (PL 6583/13) obteve, desde o dia 11 de fevereiro – quando foi incluída no portal da Câmara dos Deputados – até quinta-feira passada (22), um milhão de votos.
A enquete questiona se o votante concorda com a definição de família como o núcleo formado a partir da união
entre homem e mulher, prevista no projeto. Por enquanto, 62,83% dos participantes votaram a favor do projeto;
36,8%, contra; e 0,37% disseram não ter opinião formada.” (http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/
noticias-institucionais/enquete-sobre-estatuto-da-familia-chega-a-um-milhao-de-acessos)
O “Resultado Final”, depois de mais de 10 milhões de votos, foi esse:
• 51,62% seriam contra a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem
e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família; e
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• 48,09% seriam contra a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem
e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família.
No entanto, tendo em vista o surpreendente número de votos no mês de julho de 2015 e a repentina
mudança de tendência no resultado da enquete, assim como ao analisar o resultado juntamente com os da‑
dos fornecidos pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados – CENIN, mesmo que este não possa ser
tomado como resultado científico, percebemos que:
1. Mais de três milhões de votos vieram de apenas 66 IPs, sendo que mais de 1,6 milhões vieram de
um único IP, todos para a opção “não”.
2. Além disso, mais de 122 mil votos, de um único IP, foram dados no dia 19 de julho, para a opção
“não”, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, com população em 112 mil habitantes. Desse
mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais de 260 mil vezes, todos para a opção “não”.
3. Mais de 60 mil votos foram dados no dia 7 de julho, para a opção “não”, em uma cidade nos Esta‑
dos Unidos, com população em 8.500 habitantes. Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete,
partiram mais 216 mil vezes, todos para a opção “não”.
4. Tomando ainda os IPs com mais de 50 mil votos, em um total de 12 IPs, percebemos que deles
partiram quase 3 milhões de votos, sendo que 99,9999% foram para a opção “não”.
Embora a enquete demonstre apenas um sentimento, uma percepção, uma “dica” do que pensa a popu‑
lação sobre qualquer assunto, não podemos tomar o seu resultado como cientificamente válido, e nem essa é
a pretensão das enquetes disponibilizadas no site da Câmara. Tendo em vista a manipulação de votos ocorrida,
não me aprofundei nos resultados da referida enquete.
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
6.853, de 2013 e do Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, apensado, e da Emenda apresentada; e no mérito pela
aprovação do Projeto de Lei nº 6.853, de 2013, e da Emenda apresentada, na forma do Substitutivo em anexo;
e pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.584, de 2013.
Sala da Comissão, 1º de setembro de 2015. – Deputado Diego Garcia, Relator
1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 6.583, DE 2013
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família, e as diretrizes das polí‑
ticas públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar.
Art. 2º Para os fins desta Lei, reconhece-se como família, base da sociedade, credora de especial prote‑
ção, em conformidade com o art. 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união
de um homem e de uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus filhos.
Parágrafo único. As relações de parentesco na linha ascendente ou colateral, bem como as relações deriva‑
das de direito assistencial, mediante guarda ou tutela, gozam da proteção específica prevista em leis respectivas.
Art. 3º É dever do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade fami‑
liar a efetivação do direito à vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária.
Das diretrizes gerais
Art. 4º Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas para família ob‑
servarão as seguintes diretrizes:
I – desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II – incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação e avaliação;
III – ampliar as alternativas de inserção da família, promovendo programas que priorizem o seu desen‑
volvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV – proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos educacional,
político, econômico, social, cultural, ambiental e da saúde;
V – garantir meios que assegurem o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar;
VI – fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conse‑
lhos da família;
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VII – estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre
a família;
VIII – garantir a integração das políticas da família com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o Minis‑
tério Público e com a Defensoria Pública; e
IX – zelar pelos direitos da entidade familiar.
Dos direitos
Art. 5º É dever do Estado garantir à entidade familiar as condições mínimas para sua sobrevivência, me‑
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros
e em condições de dignidade.
Art. 6º É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento
psicossocial da unidade familiar.
§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar serão efetivadas por meio de:
I – cadastramento da entidade familiar em base territorial;
II – núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência social;
III – atendimento domiciliar, e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventual‑
mente conveniadas com o Poder Público;
IV – reabilitação do convívio familiar, orientada por profissionais especializados.
V – assistência prioritária à gravidez na adolescência.
§ 2º Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a disponibi‑
lização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a assistentes sociais e psi‑
cólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça.
§ 3º Quando a ameaça a que se refere o parágrafo anterior estiver associada ao envolvimento dos mem‑
bros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser prestada pelo sistema público de saúde
deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e terá preferência no atendimento.
Art. 7º Todas as famílias têm direito a viver num ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua
incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário.
Art. 8º As políticas de segurança pública voltadas à proteção da família deverão articular ações da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:
I – a integração com as demais políticas voltadas à família;
II – a prevenção e enfrentamento da violência doméstica;
III – a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsi‑
diar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto
às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares;
IV – a priorização de ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco, vulnerabilidade so‑
cial e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos.
Art. 9º Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e religiosa que não esteja
de desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar.
Parágrafo único. Tais convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas estabelecidas em
programas oficiais públicos ou privados, quando relacionados à educação moral, sexual e religiosa.
Do conselho da família
Art. 10 Os conselhos da família são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados
de tratar das políticas públicas voltadas à família e da garantia do exercício dos direitos da entidade familiar.
Art. 11 São atribuições do conselho da família:
I – auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas à família, em todos os níveis – federal, distrital,
estadual e municipal –, que promovam e garantam o amplo exercício dos direitos dos membros da entidade
familiar, em todos os âmbitos;
II – acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas afetas à entidade familiar;
III – criar, estudar, analisar, discutir e propor parcerias de cooperação com a sociedade civil, visando à
elaboração de programas, projetos e ações voltados para valorização da família;
IV – promover e participar de estudos, seminários, cursos, congressos e eventos relativos à família, obje‑
tivando subsidiar o planejamento e acompanhamento das políticas públicas.
V – solicitar informações das autoridades públicas;
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VI – sugerir ao Poder Executivo local a elaboração de planos, programas, projetos, ações e proposta or‑
çamentária das políticas públicas voltadas à família.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos da
família, observada a participação da sociedade civil, mediante critério, no mínimo, paritário com os represen‑
tantes do poder público.
Art. 12 A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais da Família é
considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 13 Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 1º de setembro de 2015. – Deputado Diego Garcia, Relator
SIBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 6.583, DE 2013
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providencias.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 1/2015
Dê-se ao caput art. 2º do substitutivo a seguinte redação:
“Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado por duas ou
mais pessoas unidas por laços sanguíneos ou afetivos, originados pelo casamento, união estável ou afinidade.
Justificação
No caso de aprovação do Estatuto da Família na sua versão atual, apenas e tão somente será entendida
como família, objeto de especial proteção do Estado, a entidade familiar formada por um casal composto por
um homem e uma mulher, excluindo-se sem qualquer justificativa os casais constituídos por dois homens ou
duas mulheres.
A limitação restritiva do conceito de entidade familiar contido neste artigo do PL, contraria decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) que, reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo. Decisão que foi
pautada no princípio constitucional da dignidade humana, no pluralismo familiar e na não-discriminação.
Esta alteração dará constitucionalidade ao projeto e atenderá à realidade social atual que reconhece
como legítimas as múltiplas formas de composição familiar, respeitada a laicidade do Estado.
Portanto, cabe ao Estado Democrático de Direito, impedir o retrocesso no que diz respeito ao conceito
familiar e avançar na promoção e garantia de direitos a todos os cidadãos independentemente de sexo, gêne‑
ro, raça, religião ou orientação afetiva, enfrentando diferenças, preconceitos e desigualdades.
Sala da Comissão, de de 2015. – Deputado Bacelar
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do ilustre Deputado Anderson Ferreira, que pretende instituir em
nosso ordenamento jurídico o Estatuto da Família, para dispor sobre os direitos da família e estabelecer dire‑
trizes de políticas públicas para a valorização e apoio à entidade familiar.
Em sua Justificação, o Autor informa que “a família é considerada o primeiro grupo humano organizado
num sistema social, funcionando como uma espécie de unidade base da sociedade” e, por essa razão, “devemos
conferir grande importância à família e às mudanças que têm alterado a sua estrutura no decorrer do tempo”.
Destaca que a própria Constituição estabelece proteção à família, mas não há regulamentação sobre
políticas públicas efetivas voltadas especialmente para a valorização da família e ao enfrentamento das ques‑
tões complexas sobre a estrutura da família nos dias atuais.
O Projeto de Lei aborda questões centrais que envolvem a família, como: o fortalecimento dos laços fa‑
miliares a partir da união conjugal formada entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade
familiar; a proteção e a preservação da unidade familiar, ao estimular a adoção de políticas de assistência que
levem, às residências e às unidades de saúde pública, profissionais capacitados para orientação às famílias.
Além disso, o Autor propõe que a família receba assistência especializada para o enfrentamento do pro‑
blema da droga e do álcool; que o Estado preste apoio efetivo às adolescentes grávidas prematuramente; que
seja incluída no currículo escolar a disciplina “Educação para Família”; que haja prioridade na tramitação de
processos judiciais e administrativos em demandas que ponham em risco a preservação e sobrevivência da
entidade familiar; a criação do conselho da família no âmbito dos entes federados; o aperfeiçoamento e pro‑
moção à interdisciplinaridade das políticas voltadas ao combate da violência doméstica.
Em 2 de abril de 2014 foi instalada a primeira Comissão Especial e eleitos os Deputados Leonardo Pic‑
ciani para Presidência, Silas Câmara para 1ª Vice-Presidência, Anderson Ferreira para a 2ª Vice-Presidência, Fá‑
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tima Pelaes para a 3ª Vice-Presidência. Em 9 de abril de 2014, o Presidente designou como relator o deputado
Ronaldo Fonseca.
Nesta legislatura, a Comissão foi instalada em 12 de março de 2015, sendo eleito presidente o Deputado
Sóstenes Cavalcante. Os demais eleitos foram Marco Feliciano, Rogério Marinho e Silas Câmara, respectivamen‑
te, 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes. E a relatoria foi incumbida a mim.
Em audiências públicas realizadas pela Comissão, em 2014, foram ouvidos os seguintes expositores:
• Pastor Cláudio Duarte;
• Lindinalva Rodrigues, Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso;
• Sandra Maria Teodora Amaral, vice-presidente da ONG de Volta Pra Casa;
• Dr. João Luis Fisher, Juiz e coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros;
• Édino Fialho, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro;
• Maria Cristina Boaretto, representante do Instituto de Atenção Básica e avançada à Saúde – IABAS;
• Thiago Trindade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade;
• Júlio Rufino Torres, representante do Conselho Federal de Medicina;
• Lenise Garcia, Professora da UnB e membro da Comissão de Bioética da CNBB – Convenção Nacio‑
nal dos Bispos Brasileiros;
• Andréa Pachá, Juíza de Direito da 4ª. Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro;
• Walter Gomes de Souza, Chefe da Seção de Colocação em Família Substituta, SEFAM da 1ª. Vara da
Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
• Roberto Tykanori, Coordenador da Saúde Mental do Ministério da Saúde;
• Leon Garcia, Diretor de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas, representando a Se‑
cretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça;
• Enid Rocha Andrade Silva, representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA;
• Beatriz Cruz da Silva, Coordenadora Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública da Secre‑
taria Nacional de Segurança Pública/MJ; e
• Dr. Adriano Seduvim, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros.
Em 2015, foram ouvidos, em audiências públicas:
• Antonio Jorge Pereira Júnior, Doutor pela USP e Professor da UNIFOR;
• Paulo Tominaga, Diretor de Relações Institucionais da CNEF – Confederação Nacional das Entida‑
des de Família;
• Pedro Paulo de Magalhães Oliveira Júnior, Mestre em Informática;
• João Malheiro de Oliveira, Doutor em Educação pela UFRJ e Consultor Educacional;
• Vladimir Brega Filho – Promotor de Justiça em Santa Cruz do Rio Pardo-SP;
• Elizabeth Kipman Cerqueira, Diretora do Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética do Hospi‑
tal São Francisco de Assis;
• Cleusa Vieira Bombonati, Coordenadora Nacional do Ministério para as Famílias da Renovação Ca‑
rismática Católica no Brasil;
• Lenise Garcia, Doutora em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo;
• Clemildo Sá – Conselheiro Tutelar no DF;
• Thaís Angélica Gouveia, advogada especialista em direito constitucional e direito penal;
• Deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ);
• Pastor Silas Malafaia, Psicólogo, Presidente da Assembleia de Deus Vitoria em Cristo; e
• Toni Reis, Professor, lutador social e ativista pelos direitos humanos.
Além disso, também neste ano de 2015 foram realizados os seguintes encontros regionais:
• 04/05/2015 – Encontro regional em Varginha (MG) para discutir o Estatuto da Família, sob a coor‑
denação do Deputado Eros Biondini;
• 08/06/2015 – Encontro regional em Curitiba (PR) – Riscos e consequências de uma mudança de
época para a família, sob minha coordenação;
• 22/06/2015 – Encontro regional no Rio de Janeiro (RJ) – Adoção, prevenção às drogas, conceito de
Família do artigo 2º do PL, sob a coordenação do Dep. Sóstenes Cavalcante;
• 29/06/2015 – Encontro regional em Manaus (AM) para discutir o Estatuto da Família, sob a coorde‑
nação dos deputados Silas Câmara e Conceição Sampaio; e
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• 21/08/2015 – Encontro regional em Campo Grande (MS) – A família e o envolvimento com álcool e
drogas; Família e diversidade; Unidade da entidade familiar; Homossexualidade: Caminho com volta;
Saúde familiar e gravidez na adolescência, sob a coordenação do Dep. Elizeu Dionízio.
Nas audiências públicas, foram debatidos os seguintes temas: 1) conceitos de família e importância da
família para a sociedade; 2) adoção: atual legislação, estatísticas e importância do terceiro setor nesse cenário; 3)
políticas públicas de saúde: Sistema Único de Saúde, Programa Saúde da Família, cadastramento de entidades
familiares, criação de núcleos de referência com profissionais especializados na área de psicologia e assistên‑
cia social, atendimento em instituições filantrópicas através de convênio com o poder público e atendimento
domiciliar, assistência à gravidez na adolescência; 4) políticas públicas de internação compulsória e a impor‑
tância da família nesse contexto, priorização de ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco,
vulnerabilidade social e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos; recentes
ações do Governo; 5) políticas de segurança pública direcionadas à entidade familiar, abordando integração
com as demais políticas voltadas à família; a prevenção e enfrentamento da violência doméstica; a promoção
de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segu‑
rança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às conse‑
quências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares; redução da maioridade penal.
A partir das valiosas contribuições dos expositores, refleti e elaborei um Relatório alinhado aos precei‑
tos constitucionais e valores morais e éticos de nossa sociedade, com o fim de garantir direitos e o desenvol‑
vimento de políticas públicas para a valorização da família. Recebi colaboração pontual da Câmara Municipal
de Varginha, com modelo de projeto de lei prevendo equipe interprofissional para atender necessidades da
família. Também contei com um importante esclarecimento da Professora Regina Beatriz Tavares dos Santos,
fundadora e presidente da ADFAS, Associação de Direito da Família e Sucessões.
Foi apensado a este, o Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, do próprio autor da proposição principal, no
sentido de instituir a “Semana Nacional de Valorização Da Família”, que integrará o calendário oficial do País.
Uma emenda foi apresentada pelo nobre deputado Marcos Rogério, no sentido de tornar obrigação do
Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis a efetivação do direito à vida desde a concepção,
modificando o art. 3º do projeto.
Após a apresentação do meu substitutivo, no dia 1º de setembro de 2015, foi apresentada uma emenda,
pelo nobre deputado Bacelar, alterando o art. 2º do substitutivo.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
A esta Comissão Especial compete analisar as propostas sob os aspectos de admissibilidade jurídica e
legislativa (art. 34, II, § 2º) do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, do apenso, o PL nº 6.584, de 2013, ambos do Sr.
Anderson Ferreira, que “dispõe sobre o Estatuto da Família” e “Institui a Semana de Valorização Família”, res‑
pectivamente, e das Emendas dos Srs. Marcos Rogério e Bacelar, sendo a apreciação conclusiva (art. 24, II do
Regimento Interno).
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, o seu apenso, o PL nº
6.584, de 2013, e as Emendas não apresentam vícios, porquanto observadas as disposições constitucionais per‑
tinentes à competência da União para legislar sobre a matéria (art. 22), do Congresso Nacional para apreciá-la
(art. 48) e da iniciativa (art. 61).
Entretanto, entendi que o § 1º do art. 13 do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, ao determinar que o Minis‑
tério Público e a Defensoria Pública promovam ações voltadas ao interesse da família no “Dia Nacional de Va‑
lorização da Família”, afigura-se-me inconstitucional por vício de iniciativa, motivo pelo qual será o dispositivo
excluído em meu Substitutivo.
Quanto à constitucionalidade material, não se vislumbra conflito entre o Projeto de Lei nº 6.583, de 2013,
e o seu apenso, o PL nº 6.584, de 2013, e a Constituição Federal, cujo objetivo é garantir a valorização e a pro‑
teção da família, atendendo aos preceitos estabelecidos no art. 226 da Constituição Federal.
Quanto à emenda ao projeto, do nobre deputado Marcos Rogério, proposta no âmbito desta Comissão
Especial, parece-me igualmente atender às exigências de constitucionalidade.
Não há, outrossim, injuridicidade.
A técnica legislativa é adequada.
Quanto à constitucionalidade material da emenda ao substitutivo, acredito ser inconstitucional, pelos
motivos a serem expostos.
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Quanto ao mérito, acredito deva ser aprovada a matéria em comento, com algumas ressalvas e sugestões
pontuais de alteração. Antes, todavia, mostra-se oportuno resgatar tópicos do entendimento da matéria, bem
como da conjuntura em que vive a sociedade brasileira, para esclarecer a compreensão que se reputa concorde
com a consciência histórica e humana da Constituição vigente. Fazem-se considerações de temas pertinentes à
compreensão deste Relator, após um semestre de atenta participação nas sessões, com colegas deputados, em
percuciente audição de cidadãos de diversas ciências e profissões, que se dispuseram a comparecer nos encon‑
tros profícuos da Comissão. Além disso, fiz questão de voltar aos materiais produzidos na anterior legislatura.
Sumarizo em sete tópicos o que considero relevante para a devida apreciação dos demais membros da
Comissão Especial. O último deles traz o comentário relativo ao conteúdo do projeto.
1 – A competência originária e exclusiva da Constituinte e do Congresso Nacional para legislar em
matéria de Direito de Família.
A relação entre o direito constitucional e o direito ordinário é tema consolidado nos tempos atuais. O
primeiro busca sintetizar – mesmo a despeito da inflação constitucional de que nos ressentimos no Brasil – a
ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional tratar
os temas fundamentais da ordem juspolítica de maneira suscinta e principiológica, sem descer, portanto, às
minúcias dos assuntos.
Tal papel, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que, fruto de uma deliberação menos exi‑
gente – prova disso está na diferença de quóruns exigidos tanto na proposição das matérias, quanto para a sua
aprovação – dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitucional. Embora, no conjunto, a
Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos estados de direito democráticos contempo‑
râneo, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio tem boa técnica e bom conteúdo.
Tanto as linhas principiológicas delineadas na Constituição, quanto a sua especificação ofertada pelo
direito ordinário pressupõe deliberação legislativa. É próprio do estado de direito democrático pressupor que
é mais sensato crer na mediania de uma assembleia em que a pluralidade de visões sobre o mundo esteja plas‑
mada do que em um componente aristocrático, por mais virtuosos que sejam seus quadros.
Por tal razão, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precí‑
pua do Parlamento. Trata-se de escandalosa usurpação da função constitucional quando o Poder Judiciário ou o
Poder executivo pretendem enxertar carne à alma do texto constitucional. Para o Executivo, a própria Constitui‑
ção previu a hipótese de sustação dos atos que usurpassem prerrogativa constitucional do Congresso Nacional.
Quanto ao Poder Judiciário, o silêncio constitucional a respeito do tema, alinhado a um ativismo judicial
que, como já previa há décadas o eminente Miguel Reale, permite o que chamava de totalitarismo jurídico.
Observamos diuturnamente hipóteses em que o Poder Judiciário, para além de resguardar direitos, cria-os
para além de suas funções constitucionais. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio cons‑
titucional: o Parlamento delineia o direito e o judiciário – óbvio que não de modo mecânico – faz os direitos
assegurados pelo parlamento valerem na ordem do dia.
Com relação à família, o desenho estipulado pela Constituição segue o melhor tanto quanto à técnica,
quanto ao conteúdo. Assim o fez no art. 5º, XXVI, LXII e LXIII, art. 6º, IV, XII, art. 183, art. 191, art. 201, § 12, art.
203, I e V, art. 205, 220, § 3º, II, art. 221, IV e, de modo especial, o Capítulo VII (arts. 226 ss). O texto constitucio‑
nal oferece os desenhos mais abstratos e fundamentais do instituto e como que reclama ao direito ordinário
os contornos mais específicos. A corte não é o legislador.
No Brasil, desde a Constituição de 1937 se menciona a família como derivada do casamento, prescreven‑
do-se a ela especial proteção. Assim, também a Constituição de 1988 tipifica quem faria jus à especial proteção,
como se explicará na sequência, sem vedar que outras associações pudessem ser criadas, sob outro argumento,
pelo Parlamento, com fundamento não no art. 226, mas no conjunto de dispositivos das garantias fundamentais.
A Constituição de 1988, por sinal, surge quando já havia parceria civil de pessoas do mesmo sexo na In‑
glaterra, e isso mesmo levou os constituintes a ratificarem, como se encontra nos anais da Constituinte, que a
união estável apta a especial tutela seria “entre o homem e a mulher”, com artigos “o” e “a” antecedendo cada
palavra, de modo a clarificar qual seria o modelo habilitado para a especial proteção estatal. Isso de modo al‑
gum significa proibição a qualquer outro arranjo social que os cidadãos desejassem estabelecer entre si, e não
contrariasse a lei. Simplesmente indicavam as situações de especial atenção do Estado com base no art. 226,
que é restritivo, propositadamente, por duas expressões: base da sociedade e especial proteção.
Mesmo que o casamento de pessoas do mesmo sexo possa ser uma ideia a ser considerada, essa decisão
não compete ao judiciário. Sob a Constituição, juízes têm o poder para dizer o que é a lei, e não como deveria ser.
A Constituição de 1988, em seu art. 226, fala em família, “base da sociedade”, como credora de uma pro‑
teção qualificada de “especial”. Afinal, que configuração de família se identificaria com a base da sociedade e,
logo, credora dessa especial atenção do Estado? Seria aquela que cada pessoa tem como sendo sua família,
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independentemente de qualquer critério objetivo, ou haveria características necessárias para reconhecimento
jurídico de um agrupamento como tal?
2 – Honestidade intelectual e respeito às opiniões divergentes.
Em nosso país, infelizmente, nota-se muitas vezes o uso abusivo e pejorativo de palavras depreciativas
com o intuito de diminuir as pessoas que legitimamente entendem que o casamento é um instituto para pes‑
soas de sexo diferente. Os que agem assim, na exata medida em que dizem defender a dignidade humana,
solapam a dignidade de seu adversário intelectual, com modos que denunciam falta de respeito e de hones‑
tidade intelectual.
Tive a oportunidade de rever os debates entre colegas da Comissão em 2014. Assustou-me notar que a
postura reducionista vinha de modo sistemático de um lado do debate, que usava de estratégias apelativas,
com o intuito de gerar antipatia ao seu adversário político. Tais estratagemas desviam, parece-me, da postura
ética e da urbanidade adequada a representantes da população que devem parlamentar colegiadamente na
confecção de leis.
Para trabalharmos efetivamente sobre razão pública, é importante identificar e banir deste ambiente
algumas falsas dicotomias, que efetivamente desviam do saudável debate de ideias. Listei quatro delas, sobre
as quais de imediato me pronuncio: (1) Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é ho‑
mofóbico; (2) Quem defende a família “tradicional” é fundamentalista; (3) O Estatuto da Família quer excluir
várias modalidades familiares; (4) Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de
vida da atualidade.
2.3 “Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é homofóbico”.
Tem sido constante o uso reiterado da expressão “homofóbico” para quem pensa em desacordo com o
grupo LGBT e simpatizantes. Ora, a homofobia tem a ver com a aversão à pessoa do homossexual, que seria
destratada em razão de sua orientação. Dizer que toda posição que não encampe os interesses LGBT seria uma
postura homofóbica é um artifício desonesto, porque respeitar a uma pessoa não se confunde com acatar suas
práticas ou trabalhar para que seus interesses sejam equiparados a direitos. Se, em consciência, e conforme
a razão pública, não me parece que seja caso de defender uma dada causa, tenho a liberdade de fazê-lo. Por
exemplo, devo respeitar qualquer pessoa que goste de usar armas. Nem por isso, serei obrigado a me engajar
em campanhas para liberação do uso de armas, e, caso me oponha a essa prática e à liberação de armas, nem
por isso estarei agindo contra a pessoa que gosta e usa armas. Posso desaprovar a liberação das armas por en‑
tender, em consciência, que é mais seguro para o País, e para o bem comum. Posso assim defender meu ponto
de vista. E devo ser respeitado enquanto cidadão e ter meus argumentos ouvidos. Assim, defender e respeitar
a pessoa que tem orientação sexual diversa da minha é um dever. Não há, todavia, dever de acatar interesses
ou de engajamento na promoção da ideologia homossexual. Não é correto taxar de homofóbico quem não
se alia a essa bandeira. Simplesmente exerce sua liberdade e seu direito. O homofóbico atua contra a pessoa
homossexual.
Mesmo na decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, o relator, ministro Ayres Britto, criou o contexto
bifurcado: quem não lhe acompanhasse, segundo ele, em favor da promoção da união de pessoas do mesmo
sexo ao status do artigo 226, seria preconceituoso. Em contraste, o ministro da Suprema Corte dos Estados
Unidos, Anthony Kennedy, relator do voto vencedor no caso Obergefell v. Hodges, ressalvou a honestidade, a
liberdade de pensamento e de expressão de quem, em consciência, entende que o casamento deve ser man‑
tido entre pessoas de sexo diferente.
Além disso, nem todos os homossexuais advogam pelo casamento de pessoas do mesmo sexo, senão
se manifestam contrário a tal, alegando razões de natureza pública. Nesse sentido, vale citar o fundador, na
França, do movimento “Plus gay sem casamento”, Xavier Bongibault, de 21 anos, homossexual, assim como
Jean-Pier Delaume-Myard, autor de literatura infantil, que escreveu o livro Homosexuel contre le mariage pour
tous (Homossexual contra o casamento para todos), ou ainda reportagem da BBC que mostra diversos outros
homossexuais também contrários ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, nos EUA, na Austrália e no Bra‑
sil. Não cabe taxar tais pessoas de homofóbicas.
2.4 “Quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”.
Outra falsa afirmação: “quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”. Aqui se manifesta dupla
falta de respeito e falsificação da verdade. É errado defender a família ‘tradicional’? Ou, por outras palavras,
será que família ‘tradicional’ merece ser atacada? Por quê? Segundo ponto: o fundamentalismo religioso traduz
uma postura de violência com o fim de impor um credo a alguém. Ora, quem acusa outrem de “fundamenta‑
lista religioso” deve provar que se trata de uma pessoa violenta e que está constrangendo outra a aderir a seu
ponto de vista religioso.
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Assim, é desonesto equiparar o religioso, ou um simples cidadão cuja postura religiosa é conhecida, e
que traz argumentos oportunos ao debate, em moldes de razão pública, a um fundamentalista. Também é de‑
sonestidade atribuir a seus argumentos o rótulo de “argumentos religiosos”, se sua base argumentativa, em si
mesma, é de razão pública. Ainda que o fundamento íntimo de sua ação esteja inspirado em uma dada religião
– e a Constituição garante liberdade de credo e de pensamento – isso não autoriza ninguém a desmerecer sua
pessoa, e seus argumentos, em sede parlamentar, em razão dessa motivação. Desse modo, não é correto, para
quem se arvora em defensor da minoria, usar de artifício desse jaez – falsa atribuição de fundamentalismo re‑
ligioso – para tentar abafar a voz de quem se lhe opõe, no legítimo debate político.
2.5 “O Estatuto da Família quer excluir várias modalidades familiares”.
O Estatuto da Família se alicerça na Constituição Federal e, como tal, está cingido pelo texto da Norma
Fundamental. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial
proteção constitucionalmente garantida à família, base da sociedade. A maior parte das modalidades de con‑
vivência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação, que são a base da sociedade. Assim
sendo, dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja, é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família,
base da sociedade, credora de especial proteção, no plano das políticas públicas de modo sistemático e orga‑
nizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos,
advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos
que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso,
de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja.
2.6 “Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de vida da atualidade”.
Os projetos de lei que surgem nas casas legislativas têm objeto e finalidades indicadas. Novamente, a
finalidade do Estatuto é trazer para o âmbito infraconstitucional a família base, segundo descrita na Consti‑
tuição Federal. Ele pretende partir de um consenso definido pela própria Constituição Federal para ir adiante.
Ampliar o rol de pretensões é um modo de prejudicar o atingimento da finalidade principal do Estatuto. Assim,
o projeto optou por trazer o que já dizia a Constituição. As razões seguintes esclarecem melhor o porquê des‑
sa opção. Diferente seria o projeto de uma emenda Constitucional. Fica em aberto para quem deseje fazê-lo.
3 – A “base da sociedade” e a “especial proteção”: razões da Constituição, razões do Estatuto da
Família.
Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante. Mas, em meio a tal varieda‑
de, há alguns arranjos especialmente importantes porque, a partir deles, se cria e se recria, de modo natural,
a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade
que se estabeleceu o art. 226, denominando-a “base da sociedade”. Nem toda associação humana é base da
sociedade e nem toda relação fará jus à especial proteção, ainda que toda comunidade, se não contrária ao
bem comum ou à lei, deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado.
Como diz o autor do projeto sob exame, a família é o primeiro agrupamento. Ao mesmo tempo, oportu‑
no é dizer que a Constituição do Brasil configura como tal, para efeitos de especial proteção do Estado, aque‑
la entidade que se constitui em base da sociedade. Merece atenção do Parlamento, e de toda a população,
duas expressões recolhidas no caput do art. 226 da Constituição: “base da sociedade” e “especial proteção”. São
termos-chave, condicionantes da hermenêutica constitucional. Por isso, também se sugere sua incorporação
ao art. 2º do PL.
Acerca da expressão “base da sociedade”, deve-se notar que traduz a ideia de condição de existência e
subsistência. Ou seja, o constituinte, ao alocar a família no Título VIII, denominado, “Da Ordem Social”, teve em
mente a família enquanto organização essencial para a sustentabilidade da própria sociedade civil. E apontou,
de modo explícito e implícito, as notas necessárias dessa essencialidade. Não deixou a cargo dos cidadãos de‑
finirem os modelos de convivência a serem tidos como base, de modo subjetivo, pois a base neste caso se re‑
fere à sociedade como tal, e não ao indivíduo em si mesmo considerado, de modo isolado e particular. Nesse
sentido, é necessário notar que se preserva, sempre, a liberdade de cada pessoa de organizar sua própria vida
e relações como bem pretender, enquanto não afronte a lei. Ao mesmo tempo em que se reconhece em algu‑
mas dessas organizações traços reveladores de sua condição de matriz geracional da vida social. Portanto, a
expressão base da sociedade opera o efeito de tipificação constitucional para a entidade que merecerá pecu‑
liar cuidado. Por outras palavras, a especial proteção deverá ser dada à situação constitutiva e necessária
para a perpetuação da sociedade civil. Reconhece-se uma discriminação positiva na Constituição, legítima
no Estado Democrático de Direito. Para os demais agrupamentos permanece a proteção geral ou alguma outra
que se queira dar, por outra motivação diferente daquela.
A Constituição, assim, harmonizou-se ao que se apresentava mais adequado. Foi reflexo da democracia
em sua dimensão espacial e temporal. Na dimensão espacial, a Assembleia Constituinte trouxe representantes
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eleitos pela maioria dos cidadãos para conformarem o projeto do novo Estado-nação, naquele momento his‑
tórico, cientes de que balizariam a vida para o futuro. Trabalharam na identificação das entidades que traziam
as notas necessárias de sustentabilidade da vida em sociedade. Também souberam respeitar a democracia
em sua dimensão temporal: resguardaram percepções da Humanidade amadurecidas ao longo de séculos,
sem se renderem a modismos que turbam a percepção do que é perdurável. Decidiram dar posicionamento
constitucional às situações em conexão profunda com a natureza humana em sua condição social, ao tratar
da família, base da sociedade, assim como em sua condição de individualidade, ao trazerem os direitos funda‑
mentais de cada pessoa.
Trata-se de uma tradição constitucional no Brasil dispensar especial proteção à família que se reconhe‑
ce como substantiva e necessária. O art. 144 da Constituição de 1934 atribuíra ao Estado o dever de cuidar
de modo especial da família: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial
do Estado”. A Constituição de 1937, por sua vez, afirmava que “a família, constituída pelo casamento indisso‑
lúvel, está sob a proteção especial do Estado”. Também destacava que “Às famílias numerosas serão atribuídas
compensações na proporção dos seus encargos”. Entendia-se como família um modelo condizente com o que
se reputava essencial para a preservação da sociedade, objetivamente. Portanto, a família a receber especial
proteção decorreria do casamento, segundo as Constituições de 1934, 1937, 1946 (art. 163) e 1967 (art. 167).
Em 1988, como novidade, reconheceram-se como aptas à proteção qualificada outras duas situações, que tra‑
ziam elementos fragmentados da modalidade exemplar, o casamento, ainda reconhecido como a referência
máxima. Nesse momento se atribuiu especial proteção à união estável entre o homem e a mulher, bem como
à comunidade formada por um dos pais e seus filhos. Ao mesmo tempo em que determinava que a lei deveria
facilitar a conversão da união estável – entre o homem e a mulher – em casamento.
A família protegida, portanto, era aquela considerada base da sociedade, desde 1937. É sinal de matu‑
ridade reconhecer o valor dos conceitos forjados por aqueles que nos antecederam na História. Lapidaram,
mediante reflexão, estudo e trabalho, institutos jurídicos vinculados à preservação do essencial para a vida em
sociedade. São, desse modo, conquistas sociais que temos o dever de sustentar e transmitir para as gerações
vindouras. Merecem perdurar em razão de descreverem o substancial e necessário. Desse modo, o texto cons‑
titucional manifesta sabedoria, tendo-se alinhado a percepções comuns a todos os povos, avançadas durante
milênios, em toda a geografia do planeta.
Nesse contexto, nas diversas civilizações humanas que a História e a Antropologia registram, comprova-se
o traço comum da relação entre o homem e a mulher como o lastro substancial da família. Apesar da multipli‑
cação dos estilos de convivência humana nos tempos atuais, e da tolerância com tais, a relação homem-mulher,
sob as mais variadas incidências e perspectivas culturais, ainda é o principal fundamento de sustentabilidade
social. A unidade entre homem e mulher traduz a máxima diversidade humana no mesmo projeto. Também
biologicamente impera a necessidade de gametas masculino e feminino para a geração de novo ser humano.
Essa reunião, como regra, opera-se na relação entre tais, sendo a principal fonte de reprodução das sociedades.
Desse modo, há necessidade de participação do homem e da mulher na geração e perpetuação da condição
humana. Trata-se de condição sine qua non da procriação.
Ao mesmo tempo, a fragilidade e dependência da pessoa recém-nascida torna imperiosa a presença de
quem lhe aporte o necessário para sobreviver e se desenvolver, até que possa cuidar de si. Assim, como para
existir se requisita material genético de um homem e de uma mulher, para que o humano criado possa vingar,
bem como desenvolver-se, necessitará de quem lhe assista. Como regra essa atribuição cabe aos pais, prefe‑
rencialmente encarregados dessa tarefa, pela natureza da vida e pela sociedade. Desse modo, a ordem jurídica
lhes carreia o poder familiar. Na ausência de um deles, o referido poder recairá sobre o outro. A designação de
pai e mãe diz com essa necessidade humana de ter papéis complementares na função educativa realizada pelo
homem e a mulher. Afinal, essa mesma pessoa deverá, durante sua vida, relacionar-se com homens e mulheres
e, sempre, em sua gênese estará a participação de um homem e uma mulher. Na ausência de um ou outro dos
pais, o direito consolida o poder familiar no remanescente. Tal assistência é essencial para seu desenvolvimento
e, logo, para o bem comum. Desse modo, a Constituição de 1988 estendeu a especial proteção à comunidade
formada por um dos pais e seus filhos. Por isso se protege, sabiamente, a família monoparental, desde 1988.
Como decorrência disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente permitiu também a adoção unipessoal, desde
1990. Pode-se assim configurar uma família monoparental mediante adoção. O Estado conferirá a tal comunida‑
de a especial proteção, reconhecendo-a, portanto, oficialmente, como entidade familiar. Trata-se de atribuição
da proteção especial ao mínimo necessário. Inexoravelmente, a família monoparental também está vinculada
ao fenômeno da procriação, que somente com a criação amadurece como fato de sustentação da base social.
Essa vinculação é de fácil reconhecimento por quem não esteja de olhos vendados ideologicamente.
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Vale notar que a expressão “especial proteção”, por si mesma, é restritiva. A palavra “especial” não
admite extensão a ponto de servir a todas as situações. “Especial” se opõe a “comum” ou “geral”. Por isso mesmo,
aplicar tal proteção a somente três categorias de entidade não significa, de modo algum, excluir, injustamen‑
te, outras quaisquer, se a “especial proteção” tem fundamento próprio em atributo da entidade destinatária.
Opera-se, portanto, a incidência sobre aquela entidade que faz jus ao tratamento particularizado.
No caso da Constituição Federal de 1988, reforce-se: o critério para a tutela diferenciada foi o reconhecimento dos traços de essencialidade da instituição, naturalmente habilitada para a procriação e
a criação. Fora de tais contextos, para situações de livre união de cidadãos que não se configuram como base
da sociedade, o Estado e a lei disporão de outros meios e recursos para assisti-los. Por exemplo, a criança e o
adolescente sem pai ou mãe serão atendidos pelos institutos da guarda e tutela, que devem igualmente ser
bem aplicados no melhor interesse da criança, preferencialmente exercitado na família extensa ou ampliada.
Mas a fundamentação não é mais o art. 226, senão o 227 da Constituição Federal. A família extensa ou amplia‑
da, na verdade, é derivação e sombra da família nuclear.
O Constituinte de 1988 definiu na Norma Fundamental o dever de proteção especial às situações essencialmente necessárias para a constituição e preservação da sociedade, uma vez relacionadas à procriação e à criação. Ao redor dessas realidades se renova a sociedade humana, sem qualquer subterfúgio.
São situações de autopoiese da sociedade civil, estabelecidas mediante enlace voluntário entre o homem e a
mulher, expressos no casamento ou união estável, ou derivados da relação de paternidade e filiação, mesmo
subsistindo apenas um pai ou uma mãe.
Nesse sentido também se manifestava o Relator de 2014, na preparação de seu voto, quando recorda‑
va a intrínseca conexão entre os artigos 226 e 227 da Constituição Federal, aquele a tratar da família e este da
prioridade absoluta da criança, do adolescente e do jovem, no atendimento de seus direitos. A proteção es‑
pecial vinculada à entidade familiar monoparental alinhava-se à teleologia do art. 227: atender a prioridade
absoluta dos direitos da criança e do adolescente, garantindo sua assistência junto a um dos pais. Portanto, o
ideal seria que houvesse pai e mãe. Assim, o reconhecimento da entidade familiar monoparental surge como
amparo, e não como estímulo ao que se denominou “produção independente”. Assim também se compreen‑
de porque a adoção prefere o ambiente constituído mediante casamento entre homem e mulher, de modo
a ofertar ao adotante a representatividade do máximo de diversidade humana no lar. Depois, a união estável
entre o homem e a mulher e, por fim, a adoção unipessoal, no caso em que não há quadro melhor a ofertar
em matéria de adoção. Isso corresponde ao melhor interesse da criança, ela mesma expressão da composição
de um homem e uma mulher.
Pelos argumentos acima alinhavados, nota-se que o fulcro da proteção especial não é o afeto individual,
tampouco relações sexuais, ou qualquer modelo de relacionamento querido e “desejado” pelas pessoas na diver‑
sidade das possibilidades. Antes se trata de conferir especial auxílio à situação que se identifica como básica na
sociedade, revelando-se objetivamente necessária para a geração e criação do gênero humano em sociedade.
Voltemos ao Relator de 2014. Dizia ele:
O Estado, desde o início de cada união de homem com mulher, confere proteção especial à família, porque,
dada sua presunção de sustentação do relevante papel social que a faz base da sociedade, é desejável
que seus integrantes tenham a tranquilidade das garantias especiais advindas do direito de família aos
nubentes desde logo, seja pelas obrigações recíprocas impostas pela lei, pelos subsídios estatais, como
a pensão, seja pelo auxílio estatal direto a seus futuros descendentes.
Explicado o porquê da especial proteção, em total conexão com o dever do Estado de cuidar da relação-base da própria subsistência social, abre-se a reflexão para tratar das motivações de ampliação dessa
base, ou simplesmente da concessão de benefícios, antes vinculados a ela, para outras relações que com
ela não se confundem.
O Deputado Ronaldo Fonseca recordava, assim, que o constituinte não elegeu certas categorias de re‑
lação para conferir especial proteção baseado no mero interesse econômico dos membros respectivos. O fato
motivador era a relevância específica das categorias indicadas para a manutenção da própria sociedade, como
fontes genéticas, naturais, da matriz social. Isso, parece-me, não impede que outras categorias de relação pos‑
sam ser contempladas com alguns benefícios prescritos para a família, base da sociedade, apesar de com ela
não se identificarem plenamente. Mas esse tipo de situação também não se justificaria em nome do mero afe‑
to, do qual tratarei mais à frente.
Em verdade, não justifica ao Estado subsidiar início de nova relação de dependência econômica entre
adultos; se dela não se prever exercício do relevante papel social da família em gerar e criar filhos. Só
deve haver ESPECIAL proteção para aqueles que tiverem atributos diferenciados em prol da continuida-
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de sustentável da própria sociedade. O que não impede a associação de pessoas para o convívio com
base no mero afeto.
Não faz sentido ao Estado proteger qualquer relação de mero afeto, pois dela não se presume reprodução conjunta e o cumprimento do papel social que faz da família ser base da sociedade. Não há atributos intrínsecos às relações de mero afeto que as façam ser merecedoras de especial proteção do Estado
como tal (Relatório 2014, p. 10).
Adiante também se falará da possibilidade de tutela de categorias de relacionamento que não se iden‑
tificam com a base da sociedade, mas poderiam ser protegidas melhormente pela ordem jurídica, em atenção
à solidariedade especial entre conviventes que são parceiros vitais.
Hoje é comum que os partidários do esvaziamento total das notas características da família, base da
sociedade, tentem vencer o debate buscando, a todo custo, associar posição de seus oponentes a uma visão
exclusivamente religiosa, e logo, particular, da realidade, como se lhes faltasse respaldo na natureza das coisas.
Com tal subterfúgio, pretendem contaminar argumentos absolutamente racionais e, logo, de extensão uni‑
versal, mediante a afirmação, não comprovada, de que seriam redutíveis a conjecturas religiosas, particulares
e, logo, destituídas de objetividade.
Nesse contexto, e sem mostrarem que o argumento seja efetivamente de cunho religioso, arvoram-se
então como defensores do “Estado Laico” – que não interfere nas religiões, mas respeita as manifestações do
povo e de cada cidadão –, quando na verdade o que pretendem é um “Estado Laicista” – perseguidor da reli‑
gião e daqueles que as professam. Falseiam, portanto, a noção de Estado Laico, uma genuína conquista das
religiões, em prol da liberdade religiosa.
Falsificam porque querem reduzir o argumento racional à condição de mera opinião religiosa. Além de
falso o argumento, tal atitude demonstra, por parte daqueles que assim se portam, uma postura antidemocrá‑
tica, eivada de intolerância religiosa para com cidadãos que professam uma dada fé, sustentados pelo direito
fundamental de liberdade de crença. Fazem de tudo para que os cidadãos que professem alguma fé sejam tra‑
tados como párias políticos, e sejam segregados da vida pública. Daí os adjetivos infundados e preconceituosos
de “fundamentalismo”, ou “dogmatismo”, onde não há tal comportamento, de modo a provocar sentimentos
de aversão que possam embaçar a percepção das verdades aptas à razão.
Na verdade, o que lhes incomoda é o fato de que, eventualmente, para além da dimensão racional, haja
quem tenha reforço de suas posições, pessoais e legítimas, pela congruência da verdade racional com a di‑
mensão racional das religiões. Ora, acontece que a razão humana é capaz de observar a realidade e dela extrair
notas objetivas, permanentes, de seu adequado funcionamento, independentemente da religião. Com essa
perspectiva funcionam as ciências, nas diversas modalidades.
Por obséquio, a própria laicidade do Estado foi uma conquista realizada, sobretudo, pelas próprias ins‑
tituições cristãs, como reação em face da tentativa de autoridades ou poderes públicos de impor-se às auto‑
ridades religiosas.
4 – A afetividade no Direito de Família, a objetividade do artigo 226 e a solidariedade familiar.
Convém notar que, a despeito de a afetividade compor, com frequência, a vida de relação, especialmente
nas situações familiares, em razão de sua instabilidade e internalidade, o Direito não poderia, sobre tal, apoiar
os deveres jurídicos mais importantes da vida, e mais perduráveis, como aqueles derivados das relações fami‑
liares. Ao mesmo tempo, desde uma perspectiva filosófica, o amor, enquanto relação de solidariedade, também
não se identifica com o afeto. Este permanece na dimensão da sensibilidade passiva, realizando-se na sensa‑
ção de um, enquanto aquele se vincula à dimensão da voluntariedade ativa, exaurindo-se no serviço ao outro,
em uma conduta, antes que em uma sensação. Recorde-se que “conduta” vem de “conduzir-se”, ato deliberado.
De todo modo, não cabe ao Direito impor ou administrar sentimentos, mas sim regular condutas da vida em
sociedade, estabelecendo os mínimos necessários à vida social, compaginando a liberdade individual com a
responsabilidade, sendo que ambas as realidades se concretizam em sociedade.
Ao Direito interessam, desse modo, as relações de alteridade em sua dimensão de exterioridade. Neste
sentido, o afeto, em si mesmo, não é considerado elemento jurídico. Para corroborar esse fato, vale lembrar que
no casamento civil a lei não exige verificação do afeto entre os nubentes, senão que leva em consideração a
declaração de vontade negocial das partes, após o cumprimento de outros requisitos objetivos que permitam
a habilitação; o mesmo com relação à união estável: os fatos objetivos que servirão a comprovar a relação, caso
esteja ela em juízo, não são declarações de afeto, mas conformações ao “estado de casado”; deveres entre pais
e filhos também não são condicionados pelo afeto; nos alimentos prestados entre cônjuges e companheiros,
ou ex-cônjuges e ex-companheiros, idem. Até mesmo no dever de cuidar dos filhos, cuja omissão tem levado
alguns a pleitearem “indenização por abandono afetivo”, o que a lei exige, e o juiz poderá determinar seja repa‑
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rado, decorre da falta de uma conduta objetiva, externa, dos pais, antes que de uma ausência de sentimento. A
esse respeito, dizia a Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que se pode impor o dever
de cuidado – conduta –, mas não se pode imperar sobre o amor – liberalidade –, ou o afeto – passividade. Me‑
taforicamente, podemos recordar que também o pensamento, enquanto operação imanente do indivíduo, não
tem avaliação jurídica, porquanto permanece no interior da pessoa. Mas, quando ganha externalidade, adentra
no âmbito da liberdade de expressão que, por sua vez, pode ser medida e deve respeitar certos limites. Isso se
dá somente quando se converte em comportamento e se exterioriza como ação concreta sobre as pessoas.
Portanto, os deveres jurídicos familiares nascem antes da imposição de condutas de solidariedade de‑
corrente das relações estruturais da sociedade, ao redor da criação e procriação humanas, expressando-se
especialmente nos vínculos entre o homem e a mulher, com o fim de constituição de família, e nos vínculos
entre pais e filhos. A família, desde a perspectiva do Direito, desse modo, tem fundamento objetivo. Os de‑
veres de conduta jusfamiliares decorrem de situações estabelecidas voluntariamente entre homem e mulher
que se unem, desimpedidos legalmente para tanto, e de situações de paternidade, factuais, estabelecidas de
modo jurídico, natural ou mediante adoção. São deveres estáveis e permanentes, aptos a conferir segurança
aos seus membros. O afeto, enquanto subjetivo e individual, nesse contexto, não poderia ser elemento apto
para sustentar deveres jurídicos. Ele, afeto, pode estar presente, ou não, na gênese das relações voluntárias ou
da procriação. Sua ausência, não obstante, não leva ao desaparecimento de deveres intrínsecos aos vínculos
oriundos da relação familiar estabelecida na relação de casamento ou união estável entre homem e mulher,
ou na relação de filiação.
Também em face do divórcio, nas situações em que não mais existe qualquer afeto, o vínculo de solida‑
riedade jurídica permanece. Subsiste a imposição legal do dever de assistência para toda a vida, cumpridos
alguns requisitos, dentre os quais os de necessidade de um e capacidade de auxílio do outro. O mesmo com
relação aos filhos: não desaparece o dever de prestar cuidado em razão da inexistência de afeto entre pais e
filhos. O que fundamenta juridicamente o dever de assistência entre pais e filhos é a solidariedade jurídica e
não a afetividade.
Tanto pela Lógica, quanto pela Antropologia e pela Teoria Geral do Direito, o afeto não é o elemento
adequado e necessário para atribuição de deveres jurídicos em matéria de família. De rigor, o afeto, enquanto
elemento interno a cada pessoa, não é requisitado pelo Direito para a constituição jurídica do casamento, da
união estável e da filiação.
O afeto também não é a melhor expressão da liberdade plena, no sentido de não ser um produto da de‑
liberação humana. A pessoa que tem afeto, antes está numa posição passiva, afetada. O afeto é um sentimen‑
to. Por vezes se alia a uma conduta nobre, conforme à dignidade humana. Por vezes se distancia da atitude
correta, sendo avesso a compromissos familiares e deveres sociais.
Sobre a afetividade não é possível haver um controle pleno. Ninguém impera sobre seus afetos, no sen‑
tido de dizer para si: goste de fulano, tenha afeto por cicrano, deseje ser bom. Mas conduz, ou pode conduzir‑
-se, mediante sua vontade, e deliberar agir de um modo correto, mesmo quando os afetos inclinariam para
atitudes opostas.
Por vezes, o afeto transmuda-se em desafeto, sua perspectiva negativa, que mantém a natureza igualmen‑
te de afeto, de sentimento, sendo causa de crimes, se não controlado pela capacidade de autodeterminação
que conduza a pessoa ao bem. Inúmeras tragédias familiares decorrem exatamente da exaltação dos afetos,
descompromissados dos deveres jurídicos. O desafeto pelo filho, o desafeto pela antiga esposa ou esposo, o
desafeto pelo pai ou mãe, não são escusas, perante a sociedade e a ordem jurídica, para o descompromisso
do dever de solidariedade, de respeito, de ajuda, de serviço.
A lei também não chancela comportamentos decorrentes de afetos contrários aos bons costumes. Um
par romântico constituído por uma mulher, mãe, e seu filho, como se dele fosse esposa, por exemplo, não re‑
ceberá do Estado a conformação ao casamento ou união estável. O Direito não legitima a conduta conivente
com esse afeto. Antes, proíbe-a, mediante impedimento matrimonial. Mesmo que ambos vivam, factualmente,
como marido e mulher, nem por isso o Estado dará guarida a tal situação, e nem lhe conferirá a especial pro‑
teção prometida à família, base da sociedade, pois remanesce nela um atributo desagregador da sociedade.
Pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças; zoófilos pela atividade sexual com animais.
Nem uma e nem outra situação são protegidas pela lei, apesar de decorrerem de movimentos da sensibilida‑
de que satisfazem a alguém. Há também quem se relacione afetiva e sexualmente com duas, três ou mais pes‑
soas, simultaneamente. Novamente, nem por isso tal relação ganhará legitimidade, como alguns pretendem.
A bigamia, por sinal, é crime no Brasil. Ora, o Direito de Família está para favorecer condutas relevantes para
a manutenção da sociedade civil, em harmonia com valores de coexistência. É oportuno recordar isso, nesse
momento, uma vez que muitos se dizem defensores da família, travestindo de progresso o que representa o

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

487

maior retrocesso da história contemporânea. Já dizia André Frossard, da Academia de Letras da França, que “a
sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus erros a corrigi-los”.
Portanto, deve-se notar a distorção de quem pretende entronizar o afeto como fundamento do Direito
de Família. Jamais poderia sê-lo, pois o afeto é uma realidade individual, interna, instável, tantas vezes aves‑
so aos ideais e às virtudes sociais. O discurso da afetividade, qual canto de sereia, encanta. E tal qual, conduz
ao naufrágio as sociedades que se deixam seduzir. A família, base da sociedade jamais estaria bem aprumada
se estivesse lastreada em tal elemento. Nesse sentido também se desenvolvia a reflexão do Relator de 2014:
O Estado nunca se motivou a proteger a família por simplesmente haver afeto, convívio ou mútua assistência entre os adultos que a compõe. O que se mostra relevante para o Estado é assegurar proteção à
base da sociedade; que proporciona a geração, educação e profissionalização (independência) dos seus
novos cidadãos.
O Estado é tão centrado na reprodução e na criança como fator motivador da proteção do Estado à família, que, se de um lado protege e impinge obrigações desde logo à união do homem com a mulher, da
qual se presume reprodução e o cumprimento do art. 227 da CF, de outro vem a considerar também família sujeita à mesma proteção especial aquela unidade monoparental na qual já há a figura da criança
a ser protegida, segundo o § 4° do art. 226 da CF (Relatório 2014, p. 9-10).
A família é tratada no título VIII da Constituição Federal de 1988, que trata “Da Ordem Social”. Sob tal
denominação, o Constituinte descreve direitos e deveres de interesse social. Impera, portanto, a preocupação
pelo bem comum, antes do interesse individual. Não é prioridade do constituinte, aqui, tratar dos direitos e
garantias fundamentais, desde uma perspectiva do indivíduo, como o faz quando trata dos direitos e garan‑
tias individuais no art. 5º. No artigo 226, o protagonista é a sociedade civil, em especial seu núcleo essencial,
a família. Não se pode desvirtuar esse fato para afirmar primazia dos afetos individuais, muitas vezes fonte de
comportamentos contrários à família, base da sociedade.
5 – Consideração do efeito provisório do STF quando superpôs a atividade legislativa. A Resolução abusiva do CNJ.
É oportuno trazer o entendimento do nobre relator de 2014, deputado Ronaldo Fonseca, quando teceu
comentários acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação da ADPF nº 132-RJ e ADI nº 4.277DF que, mediante interpretação, rompeu com o significado das palavras do art. 1.723 do Código Civil, para es‑
tender norma referente à união estável entre o homem e a mulher, de modo a aplicá-la à união entre pessoas
do mesmo sexo. O Código Civil trazia as mesmas palavras que a Constituição Federal. De rigor, a competência
para alteração ou edição de nova lei, ou para modificação ou aditamento da Constituição Federal, pertenceria
ao Congresso Nacional, que guarda representação majoritária similar à Assembleia Constituinte.
Nesse sentido, e em respeito a tal procedimento, vale recordar que, no mesmo ano em que o STF des‑
considerou o texto constitucional de 1988, em matéria de união estável, e desbordou de sua competência
constitucional, alterando a um só passo norma promulgada pelo Congresso Nacional quando da aprovação
do Código Civil de 2002, e o texto constitucional de 1988, o Tribunal Constitucional da França, em caso similar,
não acolheu pretensão de duas mulheres que pleiteavam casar-se, quando o Código Civil francês exigia dife‑
rença de sexos. Os ministros da Corte Constitucional da França disseram não haver discriminação negativa, uma
vez que as situações eram, efetivamente, desiguais e, logo, estava o legislador legitimado para tratar desigual‑
mente as situações desiguais, como consequência da própria igualdade constitucional, argumento invocado
pelas autoras da ação. Ao mesmo tempo, o Tribunal aconselhou que as mulheres recorressem ao Parlamento,
para a modificação pretendida, pois se via incompetente, institucionalmente, para lhes acolher a pretensão.
Dizia o Relator de 2014, em manifestação que merece ser aqui trazida:
Com o advento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 132-RJ e pela ADI nº 4.277-DF,
com a aplicação da técnica da “interpretação conforme a Constituição” ao artigo 1.723 do Código Civil,
foi introduzido na jurisprudência, ao meu ver equivocadamente, um novo conceito de família formada
pelos pares homossexuais.
A realidade que temos hoje, são união estável e casamento civil de pessoas do mesmo sexo, não abarcados
pelo art. 226 da CF, mas sustentados por decisão do STF e CNJ, recebendo o status de família “homoafetiva”.
O nosso voto não tem a pretensão de confrontar sistematicamente a decisão do STF, mas com todo respeito ao Excelso Tribunal, ficarei restrito ao mandamento constitucional do art. 226 e seus parágrafos,
por entender que a decisão de criar a “família homoafetiva” não foi interpretativa, mas inovou, criando
lei, data vênia, usurpando prerrogativa do Congresso Nacional.
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Por outro giro, não se pode modificar texto constitucional por lei ordinária, restringindo assim este relator, a ficar adstrito à literalidade do texto constitucional. Tenho consciência das transformações sociais e
culturais que proporcionam a existência de diferentes arranjos familiares, já atendidos pela Constituição,
o que não se pode dizer das tais “famílias homoafetivas”.
Neste sentido, faz necessário diferenciar FAMÍLIA das RELAÇÕES DE MERO AFETO, convívio e mútua assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo sexo ou de sexos diferentes, havendo ou
não prática sexual entre essas pessoas (Relatório 2014, p. 8).
Isto posto, o colega enunciava, de modo preclaro, três incongruências que decorreriam da equiparação
total da união de pessoas do mesmo sexo às categorias de relacionamento enunciadas no art. 226 da Consti‑
tuição Federal de 1988:
Estender o arcabouço jurídico protetivo e obrigacional da família a pares homossexuais gera: a) enriquecimento sem causa por não se presumir deles o ônus de ser base da sociedade; b) discriminação contra o
indivíduo não integrante desse tipo de relação; pois haveria o gozo de direitos especiais não extensíveis
a todos; não sendo justo obter subsídio Estatal pelo simples fato de conviver com outrem, ao contrário; c)
injustiça, pois em nada estaria reconhecida a relevância e o reconhecimento do papel da união do homem
e da mulher como sustentáculo da sociedade, razão da existência de especial proteção (Relatório, p. 10-11).
Chama a atenção, na sequência, novamente, ao caráter restritivo da “especial proteção”, que se justifica‑
ria somente pelo especial interesse da sociedade civil na relação entre homem e mulher, como se dizia, matriz
autopoiética da geração humana, objetivamente:
Em verdade, há enorme inadequação e não há motivo para o Estado aplicar as obrigações recíprocas entre o homem e a mulher sobre integrantes de relações de mero afeto, fazendo-os suportar, por exemplo,
ônus de alimentos uns para com os outros; contra o próprio interesse estatal de haver novos cidadãos
adultos independentes e que justifica inicialmente a proteção especial do Estado sobre a família. Além
disso, outros exemplos seriam: o dever de consumar e dar assistência sexual, bem como a fidelidade,
obrigações adquiridas com o casamento.
As relações de mero afeto não precisam e não devem ser tuteladas pelo direito de família, pois hoje tais
relações são verdadeiramente livres e gozam de autotutela. Há no ordenamento jurídico vigente instrumentos válidos para que seus integrantes a formatem da maneira que desejarem. A verdade é a de que
“O direito brasileiro oferta às pessoas do mesmo sexo, que vivam em comunhão de afeto e patrimônio,
instrumentos jurídicos válidos e eficazes para regular, segundo seus interesses, os efeitos materiais dessa relação, seja pela via contratual ou, no campo sucessório, a via testamentária”, ... A modernidade no
direito não está em vê-lo somente sob o ângulo sociológico, mas também normativo, axiológico e histórico” (Relatório 2014, p. 11).
Novamente o deputado Ronaldo Fonseca retomava o acórdão do STF, prolatado no julgamento da ADPF
132/RJ e da ADI 4.277/DF, já citado, que criara a possibilidade de se reconhecer união estável entre pessoas de
mesmo sexo para receberem benefícios no Estado do Rio de Janeiro. Recordava, então, que tal decisão acabou
firmando jurisprudência, apesar de que a maior quantidade de decisões, até ali, fossem em sentido contrário.
Recordava que em alguns dos votos, os ministros diziam que se manifestavam em razão da “omissão” do Poder
Legislativo. Na verdade, demandas haviam sido apresentadas ao Legislativo que, até então, não havia chegado
a um “consenso de maioria”, a justificar extensão do direito de família às relações de mero afeto. Copiava trecho
do texto decisório, no qual se dizia que havia “entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento
da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas”.
Mostrava, ainda, o entendimento de dois ministros sobre a questão, que subordinavam a matéria, em
seu conjunto, “à conformação legislativa”. Decidiriam, segundo diziam, por dever de ofício, mas se subordina‑
riam ao pronunciamento do Legislativo, que detém a competência sobre o devido tratamento da questão. Isso
mostra que, de rigor, a decisão do STF não se deveria tomar como definitiva, até porque a nova conformação
dada pelo STF dependeria, ainda, de manifestação específica do Parlamento mediante emenda constitucio‑
nal. Ou seja, a decisão do STF, na compreensão de alguns de seus membros, naquele momento, não poderia
ser tida como definitiva.
Qual foi o escopo principal da decisão do STF naquele processo? A possibilidade de pagamento de
benefícios governamentais a parceiros homossexuais que dividiam a vida e o lar. De rigor, não tocaram ou
aprofundaram na análise da conformação e adequação daquele tipo de relação, quanto à adequação de ser
tutelada pelo direito de família como um todo. “Se de um lado o STF estendeu benefícios (...), sob uma análise
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institucionalmente restrita, de outro, data venia, não abordou a inadequação de impingir-lhes as obrigações
advindas do direito de família” (Relatório 2014, p. 12).
Quanto à independência do Poder Legislativo em relação ao Judiciário, o Parlamento não teria porque
se submeter ao parâmetro que o Poder Judiciário estabelecia naquele momento, como reconhecido expres‑
samente por ministros que participaram do pleito, pois atuavam com limitações institucionais quanto ao es‑
pectro de sua análise. Efetivamente, naquele instante, o STF não se deteve nas razões históricas e fáticas da
existência do direito tal qual se encontrava, senão que o estendera aos pares do mesmo sexo os benefícios
que pleiteavam. Limitara-se, sim, a analisar o pleito evocando apenas e tão somente a igualdade de alguns
atributos. Não se detiveram a perscrutar as razões da existência do direito tal qual constava na Constituição.
Por isso também cabe ao Parlamento chamar a si o que lhe compete, de modo a evitar que a super-atuação
do Judiciário, termine por invadir o espaço da atividade política, escorando-se em um aparente argumento
de igualdade, transformado em perigoso artifício, fazendo-se “trampolim para aquisição de direitos injustifi‑
cáveis” (Relatório 2014, p. 13). Mediante ativismo judicial magistrados têm ultrapassado o que estaria sob sua
competência, desbordando do espectro decisório.
Diferentemente, o Poder Legislativo, quando propõe e aprova um Projeto de Lei, e concede um incenti‑
vo fiscal, subsídio, ou outro direito, aprecia sempre a justificação do que o acompanha. Nesse sentido, o nobre
deputado, Relator de 2014, dizia que “Nesse sentido, não há direito que surja no âmbito legislativo dissociado
de sua causa justificativa identificável no grupo que se deseja beneficiar ou proteger”. E arrematava que, “para
se configurar a suposta igualdade no caso, o STF teve de identificar e afastar a diferença, qual seja: a reprodu‑
ção” (Relatório 2014, p. 13). Foi dessa forma que o ministro relator do caso em apreço, no STF, simplesmente
afastou aquele que seria exatamente o quesito responsável pela razão de ser da “especial proteção” prometida
à família. Escorara-se no argumento da mais famosa advogada da causa homossexual, para quem estariam su‑
peradas a associação entre família e procriação. Ora, até o presente momento, a maior parte dos nascimentos
se dá em lares onde o pai e mãe vivem sob união estável ou casamento. Portanto, carece de suporte fático a
afirmação da então Des. Maria Berenice Dias, que tenta induzir ao pensamento de que, dada a faculdade de se
ter, ou não, filhos, a reprodução teria desaparecido da conjuntura da vida a dois, como se mesmo a teleologia
da Constituição e do Código Civil deixasse de ter nesse fato sua raiz fundamental.
Evocava o relator, como fato a relativizar a decisão do STF, a falta de avaliação do impacto econômico e
demais desdobramentos, algo pertinente em face de mudança de tal vulto. Isso é de competência do Legisla‑
tivo. “O Poder Judiciário, ao contrário do Poder Legislativo, não tem a obrigação de considerar o impacto orça‑
mentário e financeiro da demanda e demais reflexos e ônus para a sociedade, pois a ele é dado interpretar a Lei
(e não inovar, como o fez)”. E, acima dos cálculos financeiros, competiria ainda aos legisladores avaliar os possí‑
veis e prováveis efeitos desencadeados pela edição de uma norma de alto impacto social. Vale recordar, a esse
passo, um fato de desdobramentos similares. Por exemplo, quando se pensa em matéria de biossegurança, o
princípio da precaução impôs um cuidado especial na regulamentação dos alimentos transgênicos. Ainda que
se mostrassem aparentemente mais vantajosos, segundo determinados critérios de rentabilidade e resistência
a pragas, desconhecia-se a gama de efeitos colaterais que a alteração genética artificial de sementes poderia
provocar à saúde humana. Assim, os alimentos orgânicos deveriam permanecer sendo produzidos e cuidados,
sem qualquer contraindicação. Já os transgênicos deveriam ser tratados de modo diferenciado, mais restriti‑
vo. Assim, cabe ao Legislativo “considerar o custo da concessão de novos direitos e sua importância relativa
frente à sociedade que se quer ter, dita por ela mesma na figura de seus representantes” (Relatório 2014, p. 14).
Outra omissão do STF, naquela decisão, portanto, teria sido a discriminação em face de outras situações,
que igualmente não são a base da sociedade, mas poderiam fazer jus a uma proteção diferenciada. Em razão
de “limitações institucionais adstritas ao processo”, não estendeu esses direitos para as demais “relações de
mero afeto”, mesmo não homossexuais, como a que se pode vislumbrar entre irmãos ou amigos de sexos di‑
ferentes que compartilham vida e lar como se fossem uma família. Claro que “apenas aqueles que demandam
são eventualmente beneficiados, deixando-se os demais iguais fora da análise e dos seus efeitos” (Relatório
2014, p. 14). Neste sentido, pontuar-se-á adiante a possibilidade da criação da “parceria vital”, em razão da so‑
lidariedade entre duas pessoas que compartilham a vida em comum. Por outro lado, convém recordar que, a
despeito de as relações de mero afeto e convívio existirem desde datas imemoriais, a sua vulgarização social
não as transforma em ‘base da sociedade’, fato ainda reconhecido às relações entre homem e mulher, com sua
respectiva potencialidade reprodutiva, mediante união sexual de ambos.
Outro fato importante nesse momento é relembrar que uma pessoa pode denominar como sua “famí‑
lia”, subjetiva e livremente, qualquer relação de afeto e convívio. Assim como pode denominar como “mãe” ou
“pai”, pessoas por quem nutre profundo afeto, talvez com mérito, ainda que seja seu pai ou mãe juridicamente.
A definição objetiva da família, para efeitos jurídicos, como credora da proteção especial do Estado, portanto,
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depende da conformação das relações àquilo que o Estado reputa como sendo “base da sociedade”, antes que
da atribuição individual afetiva. Ao mesmo tempo, recorde-se que o enfoque da especial proteção estatal se
deve à associação da eventual procriação e criação – portanto, com reflexo na proteção à criança, prioridade
absoluta na Constituição Federal –, antes de ser prescrição voltada a propiciar “satisfação cerimonial aos nu‑
bentes, premiando seu enlace e afeto, fazendo-os gozar de benefícios (...) além dos direitos e garantias funda‑
mentais do indivíduo” (Relatório 2014, p. 15).
Com todo respeito ao STF, ele usurpa funções quando invade searas que só poderiam ser bem debatidas
mediante deliberação ampla. Isso exige o bom funcionamento da razão prática, que é o modo como pensamos
os temas ligados à ação política, moral, e ao direito. Por definição, temas ligados ao agir humano. Esses temas
só são bem apreciados mediante grande deliberação. Deve-se notar ainda algo paradoxal: age o Congresso
Nacional também quando não age, em aparente equívoco lógico. Age quando diz: “nós achamos que não de‑
vamos mudar”. E esta inação deliberada, proposital, do Congresso Nacional, deve ser respeitada. E quando não
o é, opera-se uma usurpação de outras funções constitucionais.
Portanto, cabe ao Parlamento, enquanto órgão de representação majoritária, tratar de matérias como a
reconsideração do que deva ser considerado base da sociedade após atenta observação e deliberação, bem
como a ele também compete, pelas mesmas razões, o estabelecimento de especiais benefícios para categorias
diferenciadas de convivência humana que não se identificam com a base da sociedade.
Para que não houvesse dúvida quanto às razões que justificariam ao Estado proteger e estabelecer deve‑
res à família, o § 3° do art. 226 da CF fez referência expressa ao homem e à mulher como integrantes da união
estável, habilitando-a, então, como entidade apta para a especial proteção do Estado. O casamento guardaria
ainda maiores benefícios que a união estável, a ponto de o constituinte determinar que fosse facilitada sua
conversão em casamento. Lê-se no dispositivo: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união es‑
tável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
Dentre os ministros do STF de 2011, houve quem entendesse que, apesar de a conceituação da união
estável como entidade familiar, credora da especial proteção, grafar expressamente “o homem e a mulher”,
não haveria impedimento para configurar-se como entidade familiar também a união de dois homens ou duas
mulheres. Furtou-se o STF de avaliar se tal situação se identificaria como “base da sociedade”, o que lhe faria,
efetivamente, credora da “especial proteção”. A simples situação de afeto intenso e de desejo de ser família,
não seriam suficientes para, objetivamente, transformar a situação em supedâneo objetivo de sustentação da
vida em sociedade. Lia-se em um dos votos dos ministros: “Não significa, a meu ver, contudo, que se não for
um homem e uma mulher, a união não possa vir a ser também fonte de iguais direitos”. A discricionariedade
dos ministros do STF tem como limite as possibilidades semânticas e as motivações de fundo do texto cons‑
titucional. Não se poderia, mediante interpretação, ultrapassar as balizas construídas de modo expresso no
texto constitucional, e confirmadas nas atas da que trazem as discussões travadas na Assembleia Constituinte.
Compete ao Congresso Nacional, em seu caráter de representação da população brasileira, alterar o texto da
Constituição, mediante trabalhoso procedimento de emenda, propositadamente dificultoso, de modo a se ga‑
rantir a efetiva articulação majoritária. Mesmo neste caso, deve ainda atuar sem contrariar as cláusulas pétreas.
Fora do procedimento de emenda, todavia, na confecção de leis, o exercício da competência legislativa
pelo Congresso deve estar cingido pelos limites da Constituição. Compete aos deputados identificarem e res‑
peitarem as razões dos constituintes na definição das políticas públicas do Estado brasileiro. Também na con‑
formação da especial proteção à família. Para ir além da moldura constitucional, seria necessário trabalhar sobre
a própria Norma Fundamental. Nesse sentido, o Projeto de Lei sob exame, como tal – um projeto de lei, e não
uma emenda – não tem o poder de propor categorias diferentes de relacionamento humano como credoras
de especial proteção por serem equiparadas à base da sociedade. O erro do STF e do CNJ, naquelas decisões,
de rigor, merecem retificação ao invés de ratificação do Congresso Nacional.
As situações identificadas como base da sociedade, portanto, estão anotadas no rol constitucional. So‑
bre elas se constrói o Estatuto da Família. Situações que trazem como nota a natural potencialidade de criação
e recriação, por si mesmas, da sociedade civil. Isso não impede que casais possam deliberar, segundo o livre
planejamento familiar, não fazer uso das faculdades reprodutivas. Isso não altera a potencialidade natural. O
mesmo quanto às situações de infertilidade, exceção. Como regra geral, homens e mulheres são férteis.
O casamento do homem com a mulher, além disso, consuma, em si, a união livre dos sexos masculino e
feminino, irreversivelmente marcados pela genética, a despeito de quaisquer ações voltadas a atenuar tal re‑
alidade, com fito de conformá-la à identidade expressada pela psique humana. Não é possível, e seria ilusório,
negar o influxo da disposição cromossômica sexuada, de natureza biológica imutável, sobre a condição fisioló‑
gica do humano. Toda operação que pretende reverter o status físico, nesse sentido, para remodelar, apoia-se,
inclusive, na inevitabilidade da condição genética, para impor à pessoa um tratamento de caráter hormonal.
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Trabalha-se, sempre, sobre a condição de um corpo com referências comportamentais masculinas ou femini‑
nas, para então manipulá-las.
O STF de 2011, além de tudo, parece ter-se rendido ao argumento de que haveria somente homofobia e
preconceito como razões para o impedimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O mesmo quan‑
to à resolução do Conselho Nacional de Justiça que, depois, ao arrepio de qualquer consideração da compe‑
tência também do Congresso Nacional, por artifício técnico abusivo, usurpou o poder do Parlamento, excluiu
a sociedade civil da discussão acerca do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e autorizou que pessoas
do mesmo sexo celebrem casamento. Em flagrante rompimento com a ordem procedimental constitucional,
o CNJ praticou um golpe à democracia e à representação majoritária, introduzindo, à revelia da lei, o fim da
exigência de sexos diferentes para o casamento.
As atitudes dos dois órgãos, sob mesma presidência inclusive, desconsideraram a solidez de argumentos
que justificavam a opção do Constituinte de 1988, representante majoritário, que não agira por preconceito,
vetado na própria Constituição, mas segundo conceito de sustentabilidade e de diferenças objetivas de situ‑
ações, como afirmou o Tribunal Constitucional da França em 2011. “O STF não se debruçou sobre o que faz da
família ser a base da sociedade e informou que sua opinião seria a de que família é um “lugar de felicidade”
que deve ser dado a todos. O STF não percebe que felicidade é sentimento subjetivo interno e que família é
família ainda que sem afeto ou felicidade” (Relatório 2014, p. 18). Assim, ainda resta curioso como o CNJ, me‑
diante uma resolução, em atitude similar ao STF, saltou o Parlamento para autorizar, à revelia de lei específica,
que duas pessoas do mesmo sexo se casem.
A Resolução nº 175/2013 traz como fundamento a seguinte exposição: “nos acórdãos prolatados em jul‑
gamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF”, pelos quais o Supremo Tribunal Federal “reconheceu a inconsti‑
tucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo”, e
no “julgamento do RESP 1.183.378/RS”, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça “decidiu inexistir óbices legais
à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo”.
6 – A parceria vital: alternativa de lege ferenda para situações diferentes da “base da sociedade”.
Mas, em face do que fez o STF em 2011, e o CNJ na sequência, que retificação deve ser levada adiante
pelo Congresso Nacional, ao chamar a si o que por direito lhe pertence, devolvendo-se à sociedade civil o po‑
der que lhe compete?
A partir do quadro instalado e, em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações
que não se consubstanciam como “base”, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus,
portanto, à proteção especial do art. 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferencia‑
da, para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão? Haveria algum impedimento a se conceber
nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a socie‑
dade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade da formalização legal de uma “parceria vital”, apta
a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e
esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria, de lege ferenda, seria
admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros. E poderia ser aprovada como iniciativa
do Congresso Nacional na atual legislatura.
Sob tal denominação – “parceria vital” – sem necessária conexão com a procriação ou a criação da família,
base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabele‑
ceriam vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei, entre tais, o caráter de dependência para efeitos
previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar, tam‑
bém, da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro,
caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento,
para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração
da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria.
Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemen‑
te da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do art.
226. Na dimensão sucessória, poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez
que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da “parceria vital” seria, portanto, a especial solidarie‑
dade entre duas pessoas, desvinculadas de conjugalidade, e que se reunissem na manutenção do lar comum.
Isso atenderia também reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente da orientação sexual
de tais, uma vez que a orientação sexual, por si mesma, não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir
aqueles que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qual‑
quer envolvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para conferência do status de parceria vital às
situações subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação
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à época da instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos compe‑
tentes do registro civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever
de prestar alimentos em caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento
iria ao encontro da realização da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil,
segundo art. 1º, III.
Enunciada essa sugestão, de lege ferenda, por conexa ao tema dessa Comissão, a ele não mais voltare‑
mos neste momento.
7. A família como agente nas políticas públicas: comentários finais ao conteúdo do Projeto.
Neste passo, urge lembrar como o tema da família é tratado na Declaração Universal dos Direitos Huma‑
nos, que foi adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10
de dezembro de 1948, e assinada pelo Brasil na mesma data. Lê-se:
“Artigo XII – Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei
contra tais interferências ou ataques”.
.................................................................................................................................................................................................
“Artigo XVI – Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação
ao casamento, sua duração e sua dissolução”.
“2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes”.
“3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do
Estado”.
.................................................................................................................................................................................................
“Artigo XXV – 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. A família, em seu desenvolvimento
histórico, sofreu influências religiosas políticas, econômicas, que tiveram caracteres protetivos reprodutivos
e socioculturais. Em sua evolução, passou de um tipo patriarcal, em que a figura do pai ou chefe de família era o senhor soberano, e hoje a responsabilidade pela chefia, mantença e demais encargos familiares
incumbe a ambos os cônjuges. A estes direitos e deveres nosso atual Código Civil intitula “poder familiar”.
Em nosso País, em que vige o Estado Democrático de Direito, valores foram erigidos a fundamentos da
própria República: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a construção de uma sociedade livre justa e so‑
lidária (art. 3°, I), a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
No concernente à nossa Constituição Federal, diversas foram as alterações trazidas no campo da família.
O Código Civil de 2002, embasado nesses novos aspectos constitucionais, regulamentou a função social da
família, tendo em vista os novos valores culturais vigentes em nossa sociedade.
Buscou o Código Civil proporcionar a igualdade absoluta entre os cônjuges, com a regulação do poder
familiar (art. 1.630 usque 1.638), dos direitos dos filhos, havidos ou não da relação de casamento; protegeu as
relações que derivam do estabelecimento da guarda dos menores; de sua educação, manutenção; do reconhe‑
cimento do direito aos alimentos recíprocos entre pais e filhos, com a responsabilidade extensiva a todos os
descendentes (art. 1.696); a responsabilidade de mútua assistência, mesmo quando finda a sociedade conjugal.
Indubitavelmente, a família que se expressa como base da sociedade tem importância fundamental no
equilíbrio do Estado brasileiro. Consequentemente, este intervém nessas relações, visando a sua própria sub‑
sistência.
Para San Tiago Dantas, “o que caracteriza o direito de família diferenciando-o dos demais ramos do di‑
reito é a predominância do elemento social sobre o técnico na formação da norma jurídica. O conteúdo social
determina, ora mais, ora menos, o que a norma dispõe”1. Assim, o Parlamento deve estar atento à natureza
própria da família, base da sociedade para cingir-se, em sua atividade legiferante, aos limites intrínsecos da
célula fundamental de criação e recriação da vida em sociedade.
1 DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago, Programa de Direito Civil. Ed. Rio.
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Por isso, não falta razão à preocupação do autor do Projeto de Lei sob apreciação, ao pensar em mecanis‑
mos de defesa e valorização da família, base da sociedade, instituindo o “Estatuto da Família”, em consonância
com a Constituição Federal de 1988.
O conceito positivado em nossa Constituição de 1988 estabelece, em seu artigo 226, quais categorias
de convivência devem receber especial proteção estatal, por identificadas com a base da sociedade, cabendo
a outras formas de associação humana diferenciados modos protetivos.
Cumpre dizer que o art. 226 foi construído sob a égide da criação e reprodução social. Assim, o Consti‑
tuinte, para além do conceito de família a envolver um homem e uma mulher, referiu-se também à unidade
monoparental; o que nos leva a crer que o constituinte estaria mesmo preocupado com a relação pais e filhos
como justificativa, inclusive, para a existência da proteção aos cônjuges.
Por outro lado, os constituintes restringiram, deliberadamente, o conceito de união estável à união de
um homem e uma mulher, impedindo a possibilidade de que esta união estável pudesse ocorrer entre pes‑
soas de mesmo sexo, enquanto entidade familiar credora de especial proteção. Isso de modo algum impede
que homens ou mulheres que desejem, possam viver como parceiros sexuais e afetivos. Apenas não se equi‑
valem, enquanto base da sociedade, às relações entre homem e mulher, exatamente na medida em que estas
últimas, como regra, trazem, naturalmente, o suficiente e necessário para a renovação das gerações. Acima de
qualquer taxação de preconceito, paira a objetividade do reconhecimento das diferenças, reais, vinculadas à
fecundidade. Como regra, nas uniões entre homens e mulheres estão presentes as fontes naturais da geração.
Enquanto isso, não há condições para recriação natural da vida social somente a partir de pares do mesmo sexo.
Deve-se ressaltar que “diferenciar” não se confunde com “discriminar” negativamente. Ademais, para se
exigir respeito à diversidade e afastar a discriminação, exige-se, a priori, identificação de diferenças. Portanto,
reconhecer a presença das fontes de criação humana no par homem-mulher é simplesmente descrever a rea‑
lidade. O mesmo quando se diz que não há geração natural entre duas pessoas do mesmo sexo.
Entendemos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal do art. 226, § 3°, sobre o conceito de enti‑
dade familiar, incluindo a união entre pessoas do mesmo sexo, foi equivocada e contrariou os requisitos postos
pelo constituinte. Se esse Poder Judicante se vê obrigado a julgar questões fundadas na alegação de igualda‑
de, deve fazê-lo verificando-se a igualdade no mesmo contexto que o constituinte a colocou. Mudanças iden‑
tificáveis na sociedade justificariam a equiparação – a igualdade – de tratamento somente na medida em que
se aplicassem idênticas premissas justificadoras da existência oriundas da percepção de mesmos atributos e
potencialidades nas relações de direito que se querem igualar, o que não se verifica.
Observando a mens legis do Constituinte Originário (conforme pesquisa realizada pelo Centro de Docu‑
mentação e de Informação – CEDI, desta casa), verificamos que a inclusão de homem e mulher como formado‑
res de uma família, para proteção do Estado, teve como objetivo precípuo o desestímulo ao concubinato, ou
seja, a relação entre homem e mulher desimpedidos para o casamento, conforme Emenda 33, aprovada pelo
Relator, naquela ocasião, e que se transformou no atual § 3º, do art. 226, de nossa Constituição. E em segundo
momento, o acréscimo dos artigos definidos masculino e feminino antecedendo as expressões “homem” (“o
homem”) e “mulher” (“a mulher”), foi posto para limitar interpretações diversas. Restaria somente ao Parlamen‑
to o poder de inovar, nessa matéria, mediante procedimento de emenda constitucional, ou mediante a criação
de nova categoria de relação, podendo denominar de parceria vital ou de união civil, que não se vinculasse à
união estável, para não ferir a ordem constitucional democraticamente estabelecida.
Por essa razão, concordo, no mérito, com a proposta do nobre Autor, mantendo a essência da redação
do art. 2º da proposição, com duas alterações de precisão técnica.
Primeiro, trazendo ao texto a nota de tipificação constitucional da categoria de relação que se protege
de modo especial, a saber, a família “base da sociedade”. Segundo, compondo o texto do Estatuto com a ter‑
minologia de “comunidade entre pais e filhos”, em lugar da que consta na Constituição, que diz “pai ou mãe e
seus descendentes”. Note-se, todavia, que, de rigor, como decorrência da relação de paternidade-filiação, seja
na forma que se tenha dado, perante a lei todo filho efetivamente se torna descendente.
Em suas diretrizes gerais, o projeto merece elogios. Políticas públicas voltadas para a família, como hoje
já tramitam nos mais variados órgãos públicos competentes, têm de ser norteadas por princípios que levem
em conta as particularidades de todos os protegidos.
Em seu art. 3º, estabelece que é obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público assegurar à enti‑
dade familiar a efetivação de diversos direitos, entre os quais se inclui a saúde.
Essa regra, na verdade, é a reiteração de mandamentos positivados tanto no art. 6º, como no art. 196, da
Constituição Federal de 1988. No entanto, agora com ênfase do protagonismo da família, base da sociedade.
Nessa perspectiva também devem agir os agentes de saúde, de modo a considerar a família de cada pessoa
que atendem. Conforme esse último dispositivo, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me‑
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diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que a CF/1988 reconheceu, de forma expressa, a saúde como um
direito fundamental e universal, vedado qualquer tipo de discriminação no acesso aos serviços prestados. Com
isso, alcançou-se grande avanço no Estado Democrático de Direito, pois, no contexto pós-constitucional, ocor‑
reram diversas inovações legislativas e institucionais em favor do cidadão.
De acordo com a CF/1988, o dever do Estado na proteção da saúde consiste na elaboração de políticas
públicas para a redução dos riscos de doença e agravos à saúde dos indivíduos e da população e a organização
de uma rede de serviços públicos de qualidade capaz de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de
saúde e de interesse da saúde. Ressalte-se, porém, que esse dever não exclui os dos indivíduos e da sociedade
em geral.
Para formular essas políticas públicas, o Estado deve atuar por meio de todos os seus Poderes. Assim, ao
Executivo cabe o exercício do poder de polícia, a execução das políticas públicas e do orçamento, entre outras
atividades. Ao judiciário compete julgar, quando demandado, os conflitos que envolvam o direito à saúde. Já
ao Legislativo é dada a atribuição de aprovar leis que orientem e possibilitem a atuação dos demais poderes
em defesa da saúde.
Diante dessa breve explanação, percebe-se que o art. 3º do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, representa a
expressão do trabalho do Poder Legislativo, que, por meio do estabelecimento de uma norma, reafirma a regra
constitucional e dá instrumentos aos cidadãos para cobrança do cumprimento dessa garantia.
O Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, ainda traz dispositivo que reitera política pública de saúde já existente.
Trata-se do art. 6º, que garante, entre outros direitos, o de atenção integral à saúde dos membros da família,
por meio do Sistema Único de Saúde e do Programa Saúde da Família. Embora meritório, a princípio, opinamos
que o artigo em análise merece pequeno reparo, pelas razões que seguem.
O Programa Saúde da Família foi criado em 1993 e, gradativamente, os valores repassados e os mecanis‑
mos de remuneração foram reajustados, o que permitiu a sua expansão. Com isso, tornou-se a principal estra‑
tégia do Ministério da Saúde para reestruturação do modelo de atenção à saúde. Por isso, hoje em dia, o que
antes era o Programa Saúde da Família evoluiu para Estratégia Saúde da Família (ESF), já que o termo “progra‑
ma” aponta para um contexto em que a atividade tem início, desenvolvimento e finalização – o que não ocorre
com o ESF, que representa um modelo de reorganização da atenção primária sem prazo para ser finalizado.
Consoante a Política Nacional de Atenção Básica, de 2012, “a Estratégia Saúde da Família visa à reorga‑
nização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Mi‑
nistério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems,
como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação
do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da aten‑
ção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custo-efetividade”.
Essa Estratégia, todavia, faz parte do Sistema Único de Saúde, assim como diversas outras estratégias
do Poder Público, igualmente acessíveis aos cidadãos brasileiros. Quando o dispositivo do Projeto de Lei es‑
tabelece que “é assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, e o Programa Saúde da Família”, entende-se, em primeira análise, que se trata
de dois institutos diferentes, embora, na verdade, o Sistema Único de Saúde, de acordo com o artigo 4º da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, consiste no “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público”. Assim, não é preciso especificar a Estratégia Saúde da Família no texto do artigo.
Por fim, devo salientar, outra vez, que, se aprovados, os dispositivos analisados servirão como reafirma‑
ção de direito já existente e não trarão inovações ao ordenamento jurídico, sendo por isso mesmo suficiente
a ação legiferante desta Comissão Especial para o fim de reforço. Trata-se de prática comum na elaboração de
estatutos, como o da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) e do Idoso (Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003). No entanto, sinto-me na obrigação de mencionar esse fato, para fins de registro.
A proposta estabelece, do art. 5º ao 13, direitos que devem ser garantidos à entidade familiar, de forma
a permitir sua sobrevivência em diversas áreas, como: saúde, internação de dependentes químicos, segurança
pública e educação.
Neste tema já há várias políticas e programas que se encontram em funcionamento e que, em razão
do protagonismo da família, deverão ser acompanhados pelos Conselhos da Família nas respectivas esferas
– nacional, estadual, municipal e distrital -, a serem criados por força do Estatuto. Assim, por oportuno, serão
mencionadas algumas políticas públicas e programas governamentais, todos eles carentes de alinhamento
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por uma estrutura que permita vislumbrá-los coordenadamente desde a perspectiva da família, facilitando-se
assim a defesa da própria família e dos instrumentos de proteção.
I – Políticas públicas: Saúde: (1) Política Nacional de Atenção Básica; (2) Política Nacional de Planejamento
Familiar; Desenvolvimento Social: (3) Política Nacional de Assistência Social; Desenvolvimento Urbano: (4) Po‑
lítica Nacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano; Desenvolvimento Agrário: (5) Políticas Públicas para
Agricultura Familiar; Educação: (6) Política Nacional de Educação Infantil.
II – Programas governamentais: 1 – Programa Bolsa Família; 2 – Programa Saúde da Família; 3 – Progra‑
ma de Erradicação do Trabalho Infantil; 4 – Programa Saúde na Escola; 5 – Programa Minha Casa Minha Vida;
6 – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O Projeto de Lei mostra-se positivo ao propor um cadastramento das famílias para atendimento domi‑
ciliar por instituições públicas ou filantrópicas conveniadas com o Poder Público e auxílio no processo de rea‑
bilitação do convívio familiar e assistência à gravidez na adolescência.
Por meio das audiências públicas, cujas contribuições foram importantíssimas, identifiquei que a questão
da saúde da família deve estar atrelada à ideia de prevenção. O cadastramento e mapeamento das famílias são
de suma importância para identificarmos os problemas e colocar em prática políticas públicas. Como afirma‑
do pela representante do Instituto de Atenção Básica e avançada à Saúde – IABAS, “se o Poder Público estiver
apenas no posto de saúde, sem partir para verificar o que acontece no recinto, na residência das pessoas, não
verá a realidade”. E encerra, afirmando que “o Estatuto da Família contempla de modo satisfatório o problema
da saúde das pessoas, formadoras do núcleo familiar”.
No que diz respeito à segurança pública, concordo com a proposta do Autor, que a meu ver atende às
demandas das famílias por políticas integradas entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal que pro‑
movam a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica.
Observando o que menciona o item IV do art. 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH):
“Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.”
Os Estados membros estão obrigados a adotar medidas legais ou de outro caráter para que o exercício
dos direitos e liberdades assegurados pelo Pacto de São José da Costa Rica (CADH) venha a tornar-se efetivo.
É precisamente o que desejamos com a adição do art. 9º. Com efeito, se os pais têm direito a que seus
filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções – o que é, de
resto, um direito natural reconhecido universalmente –, não há como deixar de proclamar a absoluta prece‑
dência dos valores de ordem familiar relativos à moral sexual e religiosa sobre qualquer conteúdo que possa
ser veiculado na educação escolar.
Essa precedência é absoluta, como dissemos, porque o direito assegurado pelo art. 12, IV, da CADH, é
exclusivo: não pode ser exercido por terceiros sem delegação expressa do titular.
Além disso, propõe-se a criação de conselhos nas escolas para formular e implantar medidas de valori‑
zação da família no ambiente escolar e traz os pais para escola.
“O Dia Nacional de Valorização da Família”, Lei 12.647/2012, criado recentemente, veio para fomentar
atividades no âmbito escolar sobre a importância da família para a construção de uma sociedade com valores
e princípios. Nesse sentido, no que diz respeito ao Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, apensado, que cria o “Dia
Nacional de Valorização da Família”, entendo que o mesmo está prejudicado, considerando a existência da Lei
nº 12.647/2012, que trata do mesmo tema.
Outra matéria que se apresenta de acordo com os fundamentos processuais vigentes é a fixação de prio‑
ridade de tramitação aos assuntos pertinentes à família. Ora, apesar de existirem Varas de Família especializadas
em diversas cidades, não se trata da realidade de todas elas. Assim, oportuna a estipulação de norma federal
criadora do princípio de priorização de matéria familiar.
No concernente aos Conselhos da Família, por força do Estatuto da Família a criação desse órgão será
dever legal dos Poderes envolvidos, federais, estaduais, municipais ou distritais, sendo tais esferas passíveis de
demanda judicial para implementação dos mesmos. Deverão atuar como órgãos deliberativos e ter acesso aos
demais conselhos que lidam com temas conexos, como os abaixo indicados.
Por outro lado, no atual estado em que se encontra a proteção que é devida à família, verifico que inú‑
meros órgãos do Poder Executivo tratam de defender e trabalhar em benefício, todavia sem a referência cen‑
tral à família. E a Constituição confere posição de destaque à família, base da sociedade. Por isso oportuno,
novamente, a criação dos Conselhos de Família, de modo a trabalharem com o conjunto de demais Conselhos
desde a perspectiva familiar, tais como:
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(1) Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH); (2) Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA); (3) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM; (4) Conselho
Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI); (5) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CONADE); (6) Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT (CNCD/LGBT); (7) Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), e (8) Conselhos Estaduais Penitenciários.
Além disso, caberá ainda ao Conselho de Família, em cada esfera, subsidiar o Poder Legislativo para
alteração de leis que possam melhorar o atendimento à família, base da sociedade. Nesse sentido,
anoto abaixo alguns tópicos que merecerão especial atenção do Conselho de Família e, caso seja
de interesse dessa Casa Legislativa, poderiam culminar em alterações a favorecer a família, base da
sociedade:
(1) Pacificar a caracterização do menor sob guarda como dependente, o que estaria em conformida‑
de ao ECA (art. 33, § 3), sendo todavia omissa a Lei 8.213, de 1993, que traz o procedimento adotado
pela Previdência. Há decisões judiciais estendendo o benefício. O Estatuto da Família poderia definir
também essa matéria; (2) Salário-família; (3) Salário-maternidade; (4) Assistência Social e Benefício
de Prestação Continuada – BPC –, inovação que surgiu com a Constituição de 1988, tem sido um
importante instrumento para o auxílio de famílias em situação de miserabilidade; (5) Pensão por
morte, benefício devido aos dependentes do segurado, sendo equivalente a 50%, acrescida de par‑
cela de 10% por dependente, do valor da aposentadoria a que o segurado recebia ou teria direito
no momento do óbito (arts. 74 a 79, da Lei 8.213/91); (6) Auxílio-reclusão, devido, nas mesmas con‑
dições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão que
não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou
abono de permanência.
Observo, também, numa análise do Projeto, que o nobre proponente sugere normas programáticas, bem
o sabemos, mas algo tem de ser feito para que a família, célula mater da sociedade, não venha a se extinguir,
colocando em risco a existência do próprio Estado.
Feitas as ressalvas, o mais relevante contributo do Estatuto virá, portanto, na viabilização técnica da pre‑
sença de representantes da família junto aos órgãos deliberativos estatais encarregados da elaboração das
políticas públicas.
Desde 1988 instituíram-se conselhos voltados aos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das
pessoas deficientes. Mas a família, apesar de sua centralidade no sistema jurídico, e na vida de cada cidadão,
continuava marginalizada em sua representação política. Tal lacuna vem a ser preenchida pelo Estatuto, que
pretende instituir o Conselho da Família aos quatro entes da federação – União, Estados, Municípios, e Distrito
Federal –, devendo ter, no mínimo, composição paritária entre membros da sociedade civil e do Estado.
Ao mesmo tempo, o Estatuto da Família tem o mérito de não pretender, de modo algum, fazer tábula
rasa do Código Civil e demais instrumentos normativos referentes à família, elaborados em legislaturas ante‑
riores, democraticamente construídos, como pretende o PLS 470/2013. Pelo contrário, considera todos eles
importantes para a defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade
civil na fixação de tais leis.
Resumindo:
A competência originária e exclusiva da Constituinte e do Congresso Nacional para legislar em
matéria de Direito de Família.
Devemos diferenciar a relação entre o direito constitucional e o direito ordinário. O primeiro busca sinte‑
tizar a ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional
tratar os temas fundamentais da ordem juspolítica de maneira suscinta e principiológica, sem descer, portanto,
às minúcias dos assuntos.
Tal papel, de descer às minúcias dos assuntos, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que,
fruto de uma deliberação menos exigente dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitu‑
cional. Embora, no conjunto, a Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos estados de
direito democráticos contemporâneo, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio
tem boa técnica e bom conteúdo.
Tanto as linhas principiológicas delineadas na Constituição, quanto a sua especificação ofertada pelo
direito ordinário pressupõe deliberação legislativa. É próprio do estado de direito democrático pressupor que
é mais sensato crer na mediania de uma assembleia em que a pluralidade de visões sobre o mundo esteja plas‑
mada do que em um componente aristocrático, por mais virtuosos que sejam seus quadros.
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Por tal razão, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precí‑
pua do Parlamento. Trata-se de escandalosa usurpação da função constitucional quando o Poder Judiciário ou o
Poder executivo pretendem enxertar carne à alma do texto constitucional. Para o Executivo, a própria Constitui‑
ção previu a hipótese de sustação dos atos que usurpassem prerrogativa constitucional do Congresso Nacional.
Quanto ao Poder Judiciário, o silêncio constitucional a respeito do tema, alinhado a um ativismo judicial
que, como já previa há décadas o eminente Miguel Reale, permite o que chamava de totalitarismo jurídico.
Observamos diuturnamente hipóteses em que o Poder Judiciário, para além de resguardar direitos, cria-os
para além de suas funções constitucionais. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio cons‑
titucional: o Parlamento delineia o direito e o judiciário – óbvio que não de modo mecânico – faz os direitos
assegurados pelo parlamento valerem na ordem do dia.
Com relação à família, o desenho estipulado pela Constituição segue o melhor tanto quanto à técnica,
quanto ao conteúdo. Assim o fez no art. 5º, XXVI, LXII e LXIII, art. 6º, IV, XII, art. 183, art. 191, art. 201, § 12, art.
203, I e V, art. 205, 220, § 3º, II, art. 221, IV e, de modo especial, o Título VIII, Capítulo VII (arts. 226 e seguintes). O
texto constitucional oferece os desenhos mais abstratos e fundamentais do instituto e como que reclama ao
direito ordinário os contornos mais específicos.
São basicamente três os elementos fundamentais da família a que se refere a Constituição: a família é a
base da sociedade, merece uma atenção especial por parte do Estado e a natural distinção dos sexos (homem
e mulher). Portanto, absolutamente conveniente é a determinação mais específica do tema na sequência das
legítimas reticências deixadas pelo texto constitucional. Esse é o mister a ser cumprido pelo presente projeto,
que tem duas funções elementares.
Em primeiro lugar, ele cumpre a inglória missão de evidenciar o óbvio, algo desnecessário se não fosse
a deturpação corrente pela qual a família e sua proteção são vitimizadas. Além disso, o projeto restaura a com‑
petência do Congresso Nacional para a análise do tema, uma vez que as usurpações perpetradas pelo Supre‑
mo Tribunal Federal e – mais grave! – pelo Conselho Nacional de Justiça deformaram o desenho do estado de
direito e, principalmente, da democracia brasileira.
A Constituição reconhece a família como base da sociedade, porque aquela a sustenta. Uma sociedade,
dada a finitude biológica de seus membros, depende da reprodução para se manter viva no tempo. Até esse
ponto, não há grandes diferenças entre o ser humano e os animais. Estes também dependem para a manuten‑
ção de mecanismos reprodutivos – de natureza sexuada, vale dizer – para sua perpetuação.
Apesar das semelhanças biológicas, há uma diferença fundamental entre animais e pessoas. Os primeiros
realizam atos sexuais reprodutivos por imposição dos instintos. Não há qualquer aspecto deliberativo e muito
menos qualquer comunicação de sentido. Neles estão presentes a satisfação biológica, estimulador único da
atividade que tem por fim a procriação. A “base” dos grupos animais, isto é, o que garante a sua sustentação
no tempo (perpetuação) é, pois, o instinto.
A pessoa humana, de outro lado, não obstante a inicial semelhança com os animais – já que também
depende de uma reprodução sexuada para a sua perpetuação – tem comportamento absolutamente diverso.
Os atos reprodutivos humanos não são (e não podem ser!) determinados por apetites instintivos. Eles são, ou
idealmente devem ser, atos de vontade, iluminados pela inteligência, que submete, por sua vez a sua sensibi‑
lidade e os apetites que brotam dela.
Para esclarecer o tema, é natural que não nos espante o fato de que, na maioria das espécies animais, o
macho deixa a fêmea (e a futura prole) logo após o coito, de modo irresponsável, e a própria fêmea deixa seu
rebento logo que vencidos os cuidados iniciais que permitam sua potencial sobrevivência. Comportamentos
que julgamos irrelevantes e neutros nos animais revelam-se absolutamente perversos quando praticados pela
pessoa humana.
Isso ocorre, porque reprodução humana, posto que se trata de ser moralmente livre, pressupõe liberda‑
de e implica responsabilidade. Pressupõe liberdade, porque não há na pessoa instintos que a constranjam ao
ato sexual; por outro lado, os atos livres, e as suas consequências, exigem respostas daqueles que os executam.
A resposta exigida pela natureza humana é justamente a família como substrato natural do agrupamento
social humano. Os vínculos criados pela complexíssima relação sexual humana exigem contornos de tal ordem
que apenas um agrupamento primário – cujo pertencimento a um grupo não se dá pelo que a pessoa faz, mas
pelo que ela é – poderia oferecer.
Desprovido das especificidades dos animais, a pessoa humana depende de um uma instituição que ga‑
ranta estabilidade, chaves de leitura para a compreensão da realidade e formação no âmbito das dimensões
humanas (econômica, científica, estética, religiosa, ética, política e jurídica). Tal instituição é a família, que sus‑
tenta a sociedade e lhe oferece uma chance de continuar e de se desenvolver.
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Como vimos, a família sustenta a sociedade – é sua base, como prefere o texto constitucional –, pois o
ser humano depende para a sua concepção, desenvolvimento e formação de um ambiente natural, estável e
de natureza primária. Uma instituição dessa magnitude, por seu turno, não pode ficar ao sabor dos ventos que
correntes dos mais diversos matizes fazem soprar.
Essa é a razão pela qual a Constituição brasileira delineou que a família – por ser base da sociedade –
merece uma especial atenção. Fez questão de esclarecer o que é considerado família.
Honestidade intelectual e respeito às opiniões divergentes.
Em nosso país, infelizmente, nota-se muitas vezes o uso abusivo e pejorativo de palavras depreciativas
com o intuito de diminuir as pessoas que legitimamente entendem que o casamento é um instituto para pes‑
soas de sexo diferente. Os que agem assim, na exata medida em que dizem defender a dignidade humana,
solapam a dignidade de seu adversário intelectual, com modos que denunciam falta de respeito e de hones‑
tidade intelectual.
Tive a oportunidade de rever os debates entre colegas da Comissão em 2014. Assustou-me notar que a
postura reducionista vinha de modo sistemático de um lado do debate, que usava de estratégias apelativas,
com o intuito de gerar antipatia ao seu adversário político. Tais estratagemas desviam, parece-me, da postura
ética e da urbanidade adequada a representantes da população que devem parlamentar colegiadamente na
confecção de leis.
Para trabalharmos efetivamente sobre razão pública, é importante identificar e banir deste ambiente
algumas falsas dicotomias, que efetivamente desviam do saudável debate de ideias. Listei quatro delas, sobre
as quais de imediato me pronuncio: (1) Quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é ho‑
mofóbico; (2) Quem defende a família “tradicional” é fundamentalista; (3) O Estatuto da Família quer excluir
várias modalidades familiares; (4) Não se pode aprovar um Estatuto que não contemple todos os modelos de
vida da atualidade.
1. Tem sido constante o uso reiterado da expressão “homofóbico” para quem pensa em desacordo com
o grupo LGBT e simpatizantes. Ora, a homofobia tem a ver com a aversão à pessoa do homossexual, que seria
destratada em razão de sua orientação. Dizer que toda posição que não encampe os interesses LGBT seria uma
postura homofóbica é um artifício desonesto, porque respeitar a uma pessoa não se confunde com acatar suas
práticas ou trabalhar para que seus interesses sejam equiparados a direitos. Se, em consciência, e conforme
a razão pública, não me parece que seja caso de defender uma dada causa, tenho a liberdade de fazê-lo. Por
exemplo, devo respeitar qualquer pessoa que goste de usar armas. Nem por isso, serei obrigado a me engajar
em campanhas para liberação do uso de armas, e, caso me oponha a essa prática e à liberação de armas, nem
por isso estarei agindo contra a pessoa que gosta e usa armas. Posso desaprovar a liberação das armas por en‑
tender, em consciência, que é mais seguro para o País, e para o bem comum. Posso assim defender meu ponto
de vista. E devo ser respeitado enquanto cidadão e ter meus argumentos ouvidos. Assim, defender e respeitar
a pessoa que tem orientação sexual diversa da minha é um dever. Não há, todavia, dever de acatar interesses
ou de engajamento na promoção da ideologia homossexual. Não é correto taxar de homofóbico quem não
se alia a essa bandeira. Simplesmente exerce sua liberdade e seu direito. O homofóbico atua contra a pessoa
homossexual.
2. Outra falsa afirmação: “quem defende a família ‘tradicional’ é fundamentalista”. Aqui se manifesta du‑
pla falta de respeito e falsificação da verdade. É errado defender a família ‘tradicional’? Ou, por outras palavras,
será que família ‘tradicional’ merece ser atacada? Por quê? Segundo ponto: o fundamentalismo religioso traduz
uma postura de violência com o fim de impor um credo a alguém. Ora, quem acusa outrem de “fundamenta‑
lista religioso” deve provar que se trata de uma pessoa violenta e que está constrangendo outra a aderir a seu
ponto de vista religioso. Assim, é desonesto equiparar o religioso, ou um simples cidadão cuja postura religiosa
é conhecida, e que traz argumentos oportunos ao debate, em moldes de razão pública, a um fundamentalista.
3. O Estatuto da Família se alicerça na Constituição Federal e, como tal, está cingido pelo texto da Norma
Fundamental. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial
proteção constitucionalmente garantida à família base da sociedade. A maior parte das modalidades de convi‑
vência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação, que são a base da sociedade. Assim
sendo, dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja, é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família
base da sociedade, credora de especial proteção, no plano das políticas públicas de modo sistemático e orga‑
nizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos,
advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos
que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso,
de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja.
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4. Os projetos de lei que surgem nas casas legislativas têm objeto e finalidades indicadas. Novamente,
a finalidade do Estatuto é trazer para o âmbito infraconstitucional a família base, segundo descrita na Consti‑
tuição Federal. Ele pretende partir de um consenso definido pela própria Constituição Federal para ir adiante.
Ampliar o rol de pretensões é um modo de prejudicar o atingimento da finalidade principal do Estatuto. Assim,
o projeto optou por trazer o que já dizia a Constituição. As razões seguintes esclarecem melhor o porquê dessa
opção. Diferente seria o projeto de uma emenda Constitucional.
A “base da sociedade” e a “especial proteção”.
Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante. Mas, em meio a tal varieda‑
de, há alguns arranjos especialmente importantes porque, a partir deles, se cria e se recria, de modo natural,
a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade
que se estabeleceu o art. 226, denominando-a “base da sociedade”. Nem toda associação humana é base da
sociedade e nem toda relação fará jus à especial proteção, ainda que toda comunidade, se não contrária ao
bem comum ou à lei, deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado.
Acerca da expressão “base da sociedade”, deve-se notar que traduz a ideia de condição de existência e
subsistência. Ou seja, o constituinte, ao alocar a família no Título VIII, denominado, “Da Ordem Social”, teve em
mente a família enquanto organização essencial para a sustentabilidade da própria sociedade civil. E apontou,
de modo explícito e implícito, as notas necessárias dessa essencialidade. Portanto, a expressão base da sociedade opera o efeito de tipificação constitucional para a entidade que merecerá peculiar cuidado. Por outras
palavras, a especial proteção deverá ser dada à situação constitutiva e necessária para a perpetuação da
sociedade civil. Reconhece-se uma discriminação positiva na Constituição, legítima no Estado Democrático
de Direito. Para os demais agrupamentos permanece a proteção geral ou alguma outra que se queira dar, por
outra motivação diferente daquela.
Vale notar que a expressão “especial proteção”, por si mesma, é restritiva. A palavra “especial” não
admite extensão a ponto de servir a todas as situações. “Especial” se opõe a “comum” ou “geral”. Por isso mesmo,
aplicar tal proteção a somente três categorias de entidade não significa, de modo algum, excluir, injustamen‑
te, outras quaisquer, se a “especial proteção” tem fundamento próprio em atributo da entidade destinatária.
Opera-se, portanto, a incidência sobre aquela entidade que faz jus ao tratamento particularizado.
No caso da Constituição Federal de 1988, reforce-se: o critério para a tutela diferenciada foi o reconhecimento dos traços de essencialidade da instituição, naturalmente habilitada para a procriação e
a criação. O Constituinte de 1988 definiu na Norma Fundamental o dever de proteção especial às situações
essencialmente necessárias para a constituição e preservação da sociedade, uma vez relacionadas à
procriação e à criação.
A afetividade no Direito de Família, a objetividade do artigo 226 e a solidariedade familiar.
Convém notar que, a despeito de a afetividade compor, com frequência, a vida de relação, especialmente
nas situações familiares, em razão de sua instabilidade e internalidade, o Direito não poderia, sobre tal, apoiar
os deveres jurídicos mais importantes da vida, e mais perduráveis, como aqueles derivados das relações fami‑
liares. Ao mesmo tempo, desde uma perspectiva filosófica, o amor, enquanto relação de solidariedade, também
não se identifica com o afeto. Este permanece na dimensão da sensibilidade passiva, realizando-se na sensação
de um, enquanto aquele se vincula à dimensão da voluntariedade ativa, exaurindo-se no serviço ao outro, em
uma conduta, antes que em uma sensação.
Ao Direito interessam, desse modo, as relações de alteridade em sua dimensão de exterioridade. Neste
sentido, o afeto, em si mesmo, não é considerado elemento jurídico. Para corroborar esse fato, vale lembrar que
no casamento civil a lei não exige verificação do afeto entre os nubentes, senão que leva em consideração a
declaração de vontade negocial das partes, após o cumprimento de outros requisitos objetivos que permitam
a habilitação; o mesmo com relação à união estável: os fatos objetivos que servirão a comprovar a relação, caso
esteja ela em juízo, não são declarações de afeto, mas conformações ao “estado de casado”; deveres entre pais
e filhos também não são condicionados pelo afeto; nos alimentos prestados entre cônjuges e companheiros,
ou ex-cônjuges e ex-companheiros, idem.
Sobre a afetividade não é possível haver um controle pleno. Ninguém impera sobre seus afetos, no sen‑
tido de dizer para si: goste de fulano, tenha afeto por cicrano, deseje ser bom. Mas conduz, ou pode conduzir‑
-se, mediante sua vontade, e deliberar agir de um modo correto, mesmo quando os afetos inclinariam para
atitudes opostas.
Por vezes, o afeto transmuda-se em desafeto, sua perspectiva negativa, que mantém a natureza igualmen‑
te de afeto, de sentimento, sendo causa de crimes, se não controlado pela capacidade de autodeterminação
que conduza a pessoa ao bem. Inúmeras tragédias familiares decorrem exatamente da exaltação dos afetos,
descompromissados dos deveres jurídicos. O desafeto pelo filho, o desafeto pela antiga esposa ou esposo, o
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desafeto pelo pai ou mãe, não são escusas, perante a sociedade e a ordem jurídica, para o descompromisso
do dever de solidariedade, de respeito, de ajuda, de serviço.
A lei também não chancela comportamentos decorrentes de afetos contrários aos bons costumes. Um
par romântico constituído por uma mulher, mãe, e seu filho, como se dele fosse esposa, por exemplo, não re‑
ceberá do Estado a conformação ao casamento ou união estável. O Direito não legitima a conduta conivente
com esse afeto. Antes, proíbe-a, mediante impedimento matrimonial. Mesmo que ambos vivam, factualmente,
como marido e mulher, nem por isso o Estado dará guarida a tal situação, e nem lhe conferirá a especial pro‑
teção prometida à família base da sociedade, pois remanesce nela um atributo desagregador da sociedade.
Pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças; zoófilos pela atividade sexual com animais. Nem
uma e nem outra situação são protegidas pela lei, apesar de decorrerem de movimentos da sensibilidade que
satisfazem a alguém. Há também quem se relacione afetiva e sexualmente com duas, três ou mais pessoas, si‑
multaneamente. Novamente, nem por isso tal relação ganhará legitimidade, como alguns pretendem.
Portanto, deve-se notar a distorção de quem pretende entronizar o afeto como fundamento do Direito
de Família. Jamais poderia sê-lo, pois o afeto é uma realidade individual, interna, instável, tantas vezes avesso
aos ideais e às virtudes sociais.
Consideração do efeito provisório do STF quando superpôs a atividade legislativa. A Resolução
abusiva do CNJ.
É oportuno trazer o entendimento do nobre relator de 2014, deputado Ronaldo Fonseca, quando teceu
comentários acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação da ADPF nº 132-RJ e ADI nº 4.277DF que, mediante interpretação, rompeu com o significado das palavras do art. 1.723 do Código Civil, para es‑
tender norma referente à união estável entre o homem e a mulher, de modo a aplicá-la à união entre pessoas
do mesmo sexo. O Código Civil trazia as mesmas palavras que a Constituição Federal. De rigor, a competência
para alteração ou edição de nova lei, ou para modificação ou aditamento da Constituição Federal, pertenceria
ao Congresso Nacional, que guarda representação majoritária similar à Assembleia Constituinte.
Nesse sentido, e em respeito a tal procedimento, vale recordar que, no mesmo ano em que o STF des‑
considerou o texto constitucional de 1988, em matéria de união estável, e desbordou de sua competência
constitucional, alterando a um só passo norma promulgada pelo Congresso Nacional quando da aprovação
do Código Civil de 2002, e o texto constitucional de 1988, o Tribunal Constitucional da França, em caso similar,
não acolheu pretensão de duas mulheres que pleiteavam casar-se, quando o Código Civil francês exigia dife‑
rença de sexos. Os ministros da Corte Constitucional da França disseram não haver discriminação negativa, uma
vez que as situações eram, efetivamente, desiguais e, logo, estava o legislador legitimado para tratar desigual‑
mente as situações desiguais, como consequência da própria igualdade constitucional, argumento invocado
pelas autoras da ação. Ao mesmo tempo, o Tribunal aconselhou que as mulheres recorressem ao Parlamento,
para a modificação pretendida, pois se via incompetente, institucionalmente, para lhes acolher a pretensão.
A parceria vital: alternativa de lege ferenda para situações diferentes da “base da sociedade”.
Em face do que fez o STF em 2011, e o CNJ na sequência, que retificação deve ser levada adiante pelo
Congresso Nacional, ao chamar a si o que por direito lhe pertence, devolvendo-se à sociedade civil o poder
que lhe compete?
A partir do quadro instalado e, em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações
que não se consubstanciam como “base”, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus,
portanto, à proteção especial do art. 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferencia‑
da, para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão? Haveria algum impedimento a se conceber
nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a socie‑
dade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade da formalização legal de uma “parceria vital”, apta
a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e
esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria, de lege ferenda, seria
admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros. E poderia ser aprovada como iniciativa
do Congresso Nacional na atual legislatura.
Sob tal denominação – “parceria vital” – sem necessária conexão com a procriação ou a criação da família
base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabele‑
ceriam vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei, entre tais, o caráter de dependência para efeitos
previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar, tam‑
bém, da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro,
caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento,
para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração
da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria.
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Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemente
da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas as situações não subsumíveis às categorias do art.
226. Na dimensão sucessória, poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez
que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da “parceria vital” seria, portanto, a especial solidarie‑
dade entre duas pessoas, desvinculadas de conjugalidade, e que se reunissem na manutenção do lar comum.
Isso atenderia também reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente da orientação sexual
de tais, uma vez que a orientação sexual, por si mesma, não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir
aqueles que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qual‑
quer envolvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para conferência do status de parceria vital às
situações subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação
à época da instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos compe‑
tentes do registro civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever
de prestar alimentos em caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento
iria ao encontro da realização da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil,
segundo art. 1º, III.
A família como agente nas políticas públicas.
Feitas as ressalvas, o mais relevante contributo do Estatuto virá, portanto, na viabilização técnica da pre‑
sença de representantes da família junto aos órgãos deliberativos estatais encarregados da elaboração das
políticas públicas.
Desde 1988 instituíram-se conselhos voltados aos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das
pessoas deficientes. Mas a família, apesar de sua centralidade no sistema jurídico, e na vida de cada cidadão,
continuava marginalizada em sua representação política. Tal lacuna vem a ser preenchida pelo Estatuto, que
pretende instituir o Conselho da Família aos quatro entes da federação – União, Estados, Municípios, e Distrito
Federal –, devendo ter, no mínimo, composição paritária entre membros da sociedade civil e do Estado.
Ao mesmo tempo, o Estatuto da Família tem o mérito de não pretender, de modo algum, fazer tábula
rasa do Código Civil e demais instrumentos normativos referentes à família, elaborados em legislaturas ante‑
riores, democraticamente construídos, como pretende o PLS 470/2013. Pelo contrário, considera todos eles
importantes para a defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade
civil na fixação de tais leis.
Manipulação da Enquete do Estatuto da Família.
No último dia 20 de agosto denunciei a manipulação de votos na enquete do Estatuto da Família, em
sessão do Plenário. Durante discurso apresentei dados que comprovam o ocorrido e pedi providências da ad‑
ministração da Casa. A enquete, criada no dia 11 de fevereiro de 2014, tinha como “objetivo avaliar se os cida‑
dãos são favoráveis ou contrários ao conceito incluído no Projeto de Lei 6.583/2013”.
Desde então a participação na enquete foi notícia por várias vezes no site da Câmara1 e em outros veí‑
culos de comunicação.
O “Resultado Final”, depois de mais de 10 milhões de votos, foi esse:
• 51,62% dos votos seriam contra a definição de família como núcleo formado a partir da união en‑
tre homem e mulher;
• 48,09% dos votos seriam a favor da definição de família como núcleo formado a partir da união
entre homem e mulher; e
• 0,29% dos votos não possuem opinião formada.
No entanto, tendo em vista o surpreendente número de votos no mês de julho de 2015 e a repentina
mudança de tendência no resultado da enquete, assim como ao analisar o resultado juntamente com os da‑
dos fornecidos pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados – CENIN, mesmo que este não possa ser
tomado como resultado científico, percebemos que:
1. Mais de três milhões de votos vieram de apenas 66 IPs, sendo que mais de 1,6 milhão vieram de
um único IP, todos para a opção “não”.
2. Além disso, mais de 122 mil votos, de um único IP, foram dados no dia 19 de julho, para a opção
“não”, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, com população em 112 mil habitantes. Desse
mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais de 260 mil vezes, todos para a opção “não”.
1 http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/enquete-sobre-estatuto-da-familia-chega-a-um‑
-milhao-de-acessos
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3. Mais de 60 mil votos foram dados no dia 7 de julho, para a opção “não”, em uma cidade nos Esta‑
dos Unidos, com população em 8.500 habitantes. Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete,
partiram mais 216 mil vezes, todos para a opção “não”.
4. Tomando ainda os IPs com mais de 50 mil votos, em um total de 12 IPs, percebemos que deles
partiram quase 3 milhões de votos, sendo que 99,9999% foram para a opção “não”.
Embora a enquete demonstre apenas um sentimento, uma percepção, uma “dica” do que pensa a popu‑
lação sobre qualquer assunto, não podemos tomar o seu resultado como cientificamente válido, e nem essa é
a pretensão das enquetes disponibilizadas no site da Câmara. Tendo em vista a manipulação de votos ocorrida,
não me aprofundei nos resultados da referida enquete.
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
6.583, de 2013, e do Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, apensado, e da Emenda ao projeto apresentada; e, no
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.583, de 2013, e da Emenda apresentada, na forma do Substitutivo
em anexo; e pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.584, de 2013. Voto, ainda, pela boa técnica legislativa, juridici‑
dade e inconstitucionalidade da Emenda ao substitutivo e, no mérito, pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Diego Garcia, Relator
2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 6.583, DE 2013
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família, e as diretrizes das polí‑
ticas públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar.
Art. 2º Para os fins desta Lei, reconhece-se como família, base da sociedade, credora de especial prote‑
ção, em conformidade com o art. 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união
de um homem e de uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus filhos.
Parágrafo único. As relações de parentesco na linha ascendente ou colateral, bem como as relações deriva‑
das de direito assistencial, mediante guarda ou tutela, gozam da proteção específica prevista em leis respectivas.
Art. 3º É dever do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade fami‑
liar a efetivação do direito à vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária.
Art. 4º Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas para família ob‑
servarão as seguintes diretrizes:
I – desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II – incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação e avaliação;
III – ampliar as alternativas de inserção da família, promovendo programas que priorizem o seu desen‑
volvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV – proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos educacional,
político, econômico, social, cultural, ambiental e da saúde;
V – garantir meios que assegurem o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar;
VI – fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conse‑
lhos da família;
VII – estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre
a família;
VIII – garantir a integração das políticas da família com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o Minis‑
tério Público e com a Defensoria Pública; e
IX – zelar pelos direitos da entidade familiar.
Art. 5º É dever do Estado garantir à entidade familiar as condições mínimas para sua sobrevivência, me‑
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros
e em condições de dignidade.
Art. 6º É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento
psicossocial da unidade familiar.
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§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar serão efetivadas por meio de:
I – cadastramento da entidade familiar em base territorial;
II – núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência social;
III – atendimento domiciliar, e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventual‑
mente conveniadas com o Poder Público;
IV – reabilitação do convívio familiar, orientada por profissionais especializados.
V – assistência prioritária à gravidez na adolescência.
§ 2º Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a disponibi‑
lização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a assistentes sociais e psi‑
cólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça.
§ 3º Quando a ameaça a que se refere o parágrafo anterior estiver associada ao envolvimento dos mem‑
bros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser prestada pelo sistema público de saúde
deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e terá preferência no atendimento.
Art. 7º Todas as famílias têm direito a viver num ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua
incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário.
Art. 8º As políticas de segurança pública voltadas à proteção da família deverão articular ações da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:
I – a integração com as demais políticas voltadas à família;
II – a prevenção e enfrentamento da violência doméstica;
III – a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsi‑
diar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto
às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares;
IV – a priorização de ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco, vulnerabilidade so‑
cial e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos.
Art. 9º Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e religiosa que não esteja
em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar.
Parágrafo único. As convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas estabelecidas em
programas oficiais públicos ou privados, quando relacionados à educação moral, sexual e religiosa.
Art. 10. Os conselhos da família são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados
de tratar das políticas públicas voltadas à família e da garantia do exercício dos direitos da entidade familiar.
Art. 11. São atribuições do conselho da família:
I – auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas à família, em todos os níveis – federal, distrital,
estadual e municipal –, que promovam e garantam o amplo exercício dos direitos dos membros da entidade
familiar, em todos os âmbitos;
II – acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas afetas à entidade familiar;
III – criar, estudar, analisar, discutir e propor parcerias de cooperação com a sociedade civil, visando à
elaboração de programas, projetos e ações voltados para a valorização da família;
IV – promover e participar de estudos, seminários, cursos, congressos e eventos relativos à família, obje‑
tivando subsidiar o planejamento e acompanhamento das políticas públicas.
V – solicitar informações das autoridades públicas;
VI – sugerir ao Poder Executivo local a elaboração de planos, programas, projetos, ações e proposta or‑
çamentária das políticas públicas voltadas à família.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos da
família, observada a participação da sociedade civil, mediante critério, no mínimo, paritário com os represen‑
tantes do poder público.
Art. 12. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais da Família é
considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 13. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Diego Garcia, Relator
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Durante a discussão do parecer apresentado, na reunião da Comissão de 24 de setembro de 2015, este
Relator decidiu alterar o voto quanto à admissibilidade da emenda apresentada ao substitutivo.
Dessa forma, voto pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo, do PL 6583/2013 e da Emenda ao projeto 1/2014; pela constitucionalidade, juridicidade, téc‑

504

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

nica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 6584/2013, apensado; e pela inconstitucionalidade, injuridici‑
dade e, no mérito, pela rejeição da Emenda ao Substitutivo 1/2015.
Sala da Comissão, 24 de setembro de 2015. – Deputado Diego Garcia, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6583, de 2013, do Sr. Anderson
Ferreira, que “dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências”, e apensado, em reuniões ordinárias
realizadas nos dias 24/09 e 08/10/2015, aprovou a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, o Projeto de Lei nº 6.583/2013 e a Emenda nº 1/2014 ao projeto; a constitucionalidade, juridicidade, téc‑
nica legislativa e, no mérito, rejeitou o PL 6.584/2013, apensado; e rejeitou a constitucionalidade, juridicidade
e, no mérito, a Emenda nº 1/2015 ao substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Diego Garcia,
com complementação de voto e substitutivo.
Participaram da votação do parecer no dia 24/09/15 os Senhores Deputados: Sóstenes Cavalcante – Pre‑
sidente, Pr. Marco Feliciano e Silas Câmara – Vice-Presidentes, Diego Garcia, Relator; Anderson Ferreira, Aureo,
Bacelar, Carlos Andrade, Conceição Sampaio, Erika Kokay, Evandro Gussi, Flavinho, Geovania de Sá, Glauber
Braga, Jô Moraes, Marcelo Aguiar, Maria do Rosário e Pastor Eurico – Titulares; Eduardo Bolsonaro, Elizeu Dio‑
nizio, Jefferson Campos e Prof. Victorio Galli – Suplentes .
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Sóstenes Cavalcante, Presidente – Deputado
Diego Garcia, Relator
SUBSTITUTIVO ADOTADO AO PROJETO DE LEI Nº 6.583, DE 2013
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família, e as diretrizes das polí‑
ticas públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar.
Art. 2º Para os fins desta Lei, reconhece-se como família, base da sociedade, credora de especial prote‑
ção, em conformidade com o art. 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união
de um homem e de uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus filhos.
Parágrafo único. As relações de parentesco na linha ascendente ou colateral, bem como as relações deriva‑
das de direito assistencial, mediante guarda ou tutela, gozam da proteção específica prevista em leis respectivas.
Art. 3º É dever do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade fami‑
liar a efetivação do direito à vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária.
Art. 4º Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas para família ob‑
servarão as seguintes diretrizes:
I – desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II – incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação e avaliação;
III – ampliar as alternativas de inserção da família, promovendo programas que priorizem o seu desen‑
volvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV – proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos educacional,
político, econômico, social, cultural, ambiental e da saúde;
V – garantir meios que assegurem o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar;
VI – fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conse‑
lhos da família;
VII – estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre
a família;
VIII – garantir a integração das políticas da família com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o Minis‑
tério Público e com a Defensoria Pública; e
IX – zelar pelos direitos da entidade familiar.
Art. 5º É dever do Estado garantir à entidade familiar as condições mínimas para sua sobrevivência, me‑
diante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros
e em condições de dignidade.
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Art. 6º É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento
psicossocial da unidade familiar.
§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar serão efetivadas por meio de:
I – cadastramento da entidade familiar em base territorial;
II – núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência social;
III – atendimento domiciliar, e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventual‑
mente conveniadas com o Poder Público;
IV – reabilitação do convívio familiar, orientada por profissionais especializados.
V – assistência prioritária à gravidez na adolescência.
§ 2º Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a disponibi‑
lização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a assistentes sociais e psi‑
cólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça.
§ 3º Quando a ameaça a que se refere o parágrafo anterior estiver associada ao envolvimento dos mem‑
bros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser prestada pelo sistema público de saúde
deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e terá preferência no atendimento.
Art. 7º Todas as famílias têm direito a viver num ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua
incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário.
Art. 8º As políticas de segurança pública voltadas à proteção da família deverão articular ações da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:
I – a integração com as demais políticas voltadas à família;
II – a prevenção e enfrentamento da violência doméstica;
III – a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsi‑
diar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto
às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares;
IV – a priorização de ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco, vulnerabilidade so‑
cial e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos.
Art. 9º Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e religiosa que não esteja
em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar.
Parágrafo único. As convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas estabelecidas em
programas oficiais públicos ou privados, quando relacionados à educação moral, sexual e religiosa.
Art. 10. Os conselhos da família são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados
de tratar das políticas públicas voltadas à família e da garantia do exercício dos direitos da entidade familiar.
Art. 11. São atribuições do conselho da família:
I – auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas à família, em todos os níveis – federal, distrital,
estadual e municipal –, que promovam e garantam o amplo exercício dos direitos dos membros da entidade
familiar, em todos os âmbitos;
II – acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas afetas à entidade familiar;
III – criar, estudar, analisar, discutir e propor parcerias de cooperação com a sociedade civil, visando à
elaboração de programas, projetos e ações voltados para a valorização da família;
IV – promover e participar de estudos, seminários, cursos, congressos e eventos relativos à família, obje‑
tivando subsidiar o planejamento e acompanhamento das políticas públicas.
V – solicitar informações das autoridades públicas;
VI – sugerir ao Poder Executivo local a elaboração de planos, programas, projetos, ações e proposta or‑
çamentária das políticas públicas voltadas à família.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos da
família, observada a participação da sociedade civil, mediante critério, no mínimo, paritário com os represen‑
tantes do poder público.
Art. 12. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais da Família é
considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 13. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2015. – Deputado Sóstenes Cavalcante, Presidente – Deputado
Diego Garcia, Relator
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VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA ERIKA KOKAY
O projeto de lei em referência, consoante se verifica em seu art. 1º, institui o denominado Estatuto da
Família, dispõe sobre os direitos da família e as diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoiamento à entidade familiar. O Projeto de Lei nº 6.584, de 2013, do próprio autor da proposição principal, visa
instituir a “Semana Nacional de Valorização Da Família”, para integrar o calendário oficial do País.
O ilustre relator nesta Comissão Especial apresentou seu parecer com voto pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.853, de 2013 e do Projeto de Lei nº 6.584, de 2013,
apensado; e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.853, de 2013, na forma do Substitutivo; e ainda,
pela rejeição do Projeto apensado (PL 6.584/2013).
Inicialmente, cumpre manifestar no presente voto nossa posição contrária ao parecer do relator, por
entender que as proposições são inconstitucionais, injurídicas e que não merecem ser aprovadas no mérito,
porque ferem de morte os direitos aos múltiplos arranjos familiares já largamente existentes na sociedade bra‑
sileira, que extrapolam o que se considera a normoafetividade, ou seja, as relações heterossexuais.
I. DA INCONSTITUCIONALIDADE
O art. 2º, do projeto e do Substitutivo, de forma totalmente incompatível com a moderna sociedade bra‑
sileira e frontalmente colidente com a Constituição da República, define entidade familiar como sendo o núcleo
social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, donde
excluem, desde logo, as entidades familiares homoafetivas.
Ao excluir do alcance das entidades familiares protegidas pelo ordenamento jurídico constitucional pá‑
trio, as famílias formadas através da União Homoafetiva violam frontalmente o texto da Constituição Federal,
notadamente o art. 3º, IV, art. 5º, I e o art. 226, §3º.
Com efeito, a Constituição Federal erigiu os princípios da igualdade e isonomia como direitos fundamen‑
tais da pessoa humana, sem que se admita distinção de sexo e de orientação social (art. 5º, caput e I).
É também objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV, CF).
Ora, diferentemente do que apregoa o projeto de lei, o conceito de entidade familiar ampliou-se consi‑
deravelmente ao longo dos tempos, para incluir, inclusive, relacionamentos não advindos do casamento legal,
como a união estável.
A discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos restou afastada pelo legislador. A paternidade socio‑
afetiva é tema relevante nas ações de investigação de paternidade do vínculo biológico, chegando ao ponto
de superá-la, por vezes (CC/02, art.1.597, V).
Enfim, o delineamento da família contemporânea tem no afeto sua mola propulsora. [...] O afeto hodier‑
namente é elemento essencial das relações interpessoais e a união homoafetiva, como entidade familiar, é uma
realidade social. A convivência com base no afeto não é um privilégio dos heterossexuais.
Nos relacionamentos homossexuais, o amor, o afeto, o desejo, o erotismo e as relações sexuais estão tão
fortemente presentes que saltam as barreiras do estigma social. Esse complexo de fatores, da ordem do não‑
-racional e até do subconsciente, manifesta-se independentemente da orientação sexual e representa uma
das melhores maneiras de se realizar como ser humano (MATOS, Ana Carla Harmatiuk. União entre pessoas do
mesmo sexo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 59).
Assim, a defesa de que a união homoafetiva não é entidade familiar por fugir aos padrões “normais”, como
parece entender o autor da vertente projeto de lei, se mostra flagrantemente discriminatória e em extrema
dissintonia com o conceito contemporâneo de família.
O modelo de família sofreu grandes transformações, e continuará mutante. O Legislador brasileiro, assim
como vem fazendo o Poder Judiciário, precisa estar atento e em sintonia com as transformações que clamam
respostas legislativas e jurídicas. Iniciativas da espécie apenas incitam o ódio, o desamor e a desesperança na
sociedade brasileira, que é plural, democrática e que não aceita mais quaisquer espécies de tratamento discri‑
minatório entre as pessoas.
A inclinação sexual não pode ser fator de exclusão do indivíduo, nem tampouco retirar-lhe a garantia de
viver com dignidade. Maria Berenice Dias falou sobre o tema:
Faz-se necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos arranjos familiares,
devendo-se buscar a identificação do elemento que permita enlaçar no conceito de entidade familiar
todos os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. O desafio dos dias de hoje é achar o toque identificador das estruturas interpessoais que permita
nominá-las como família. Esse referencial só pode ser identificado na afetividade (Manual de Direito das
Famílias. 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 41)
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Importante também a lição do doutrinador Sérgio Gischkow Pereira:
Uma família que experimente a convivência do afeto, da liberdade, da veracidade, da responsabilidade
mútua, haverá de gerar um grupo familiar não fechado egoisticamente em si mesmo, mas sim voltado
para as angústias e problemas de toda a coletividade, passo relevante à correção das injustiças sociais.
A renovação saudável dos vínculos familiares, estruturados na afeição concreta e na comunicação não
opressiva, produzirá número muito menor de situações psicopatológicas, originadas de ligações inadequadas, quer pela dominação preponderante, quer pela permissividade irresponsável. (Tendências modernas do direito de família. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 648, fev, 1988, p. 19).
A sociedade livre, justa e solidária e a dignidade da pessoa humana, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, preconizados pela Constituição Federal, assim
como os princípios da igualdade e liberdade, revelam um sistema que deve ser visto à luz das transformações
enfrentadas na sociedade, de modo a reconhecer novos modelos de família.
O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A orientação ou condição sexual não diminui direi‑
tos e, muito menos, a dignidade da pessoa humana. As uniões homoafetivas, não se pode negar, fazem parte
da realidade social e, por isso, devem receber a mesma proteção garantida às uniões heteroafetivas.
É por isso que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigmático da Ação Direta de Inconstitu‑
cionalidade – ADI 4277 e na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 132, ambas de rela‑
toria do Ministro Ayres Britto, reconheceu como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo, além
de haver proclamado que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis heteroafetivas
estendem-se aos companheiros nas uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.
Salta aos olhos que em pleno Século XXI o Parlamento brasileiro insista em adotar um posicionamento
de “costas viradas” para a sociedade que ele representa. No exercício da função precípua do Poder Legislativo
– como legítimo representante do conjunto formador do elemento humano da instituição do Estado – não
podem ser desconsideradas as opções já vivenciadas na realidade dos mundos da vida que constituem a plu‑
ralidade formadora da sociedade.
O texto apresentado para deliberação por essa Comissão ao veicular odiosa discriminação e tentar di‑
vidir a sociedade brasileira, não encontra qualquer guarida no ordenamento constitucional brasileiro, sendo
de todo inconstitucional.
As opções dos parlamentares que se vinculam a algum paradigma religioso devem reservar-se à esfera
de autonomia individual e não contaminar o exercício do munus público para o qual foram eleitos como re‑
presentantes do povo brasileiro.
Não se deve chegar a esta Casa para um voto pré-determinado pela ideologia religiosa, é preciso que
se exerça a função de representante do poder emanado do povo com a isenção necessária aos legisladores.
A sociedade brasileira não compactua mais com retrocessos. Após as conquistas de direitos alcançadas
desde a Constituição de 1988 e, mais recentemente, por avanços sentidos nas condições de vida da população,
em especial, na última década, aprovar uma proposição legislativa com cunho homofóbico e conteúdo atenta‑
tório aos direitos fundamentais, além de impor uma “derrota” sobre os avanços de interpretação dos princípios
constitucionais – que permitiram não só a união estável como também o casamento civil entre casais homo‑
afetivos – afasta-se da realidade desde 15 de maio de 2013.
Se o Congresso, induzido no erro jurídico, acabar emitindo uma norma que limite a definição de família,
como tenta fazer o projeto/substitutivo sob exame, o destino dessa norma será um só: ser declarada incons‑
titucional pelo STF.
I-A. Da Posição do Supremo Tribunal Federal
Nesse sentido, oportuna a transcrição de parte do histórico voto do Ministro Marco Aurélio:
“Extraio do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana a obrigação de reconhecimento das
uniões homoafetivas. Inexiste vedação constitucional à aplicação do regime da união estável a essas
uniões, não se podendo vislumbrar silêncio eloquente em virtude da redação do § 3º do artigo 226. Há,
isso sim, a obrigação constitucional de não discriminação e de respeito à dignidade humana, às diferenças, à liberdade de orientação sexual, o que impõe o tratamento equânime entre homossexuais e
heterossexuais. Nesse contexto, a literalidade do artigo 1.723 do Código Civil está muito aquém do que
consagrado pela Carta de 1988. Não retrata fielmente o propósito constitucional de reconhecer direitos
a grupos minoritários”.
Em precedente mais recente, da lavra do Ministro Celso de Mello, a Suprema Corte voltou a afirmar ca‑
tegoricamente que a união entre pessoas do mesmo sexo constitui entidade familiar protegida pela Lei Maior,
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por isso que se afigura inconstitucional qualquer interpretação, como a veiculada nesse projeto de Lei,
segundo o qual a união estável exige a presença de um homem e de uma mulher, ou que impeça a analogia entre a união estável heterossexual e a união estável homoafetiva:
RE 477554 AgR / MG – MINAS GERAIS
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 16/08/2011 Órgão Julgador: Segunda Turma
...
Ementa: UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO – ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO‑
-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS – LEGITIMIDADE CONS‑
TITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COMO
ENTIDADE FAMILIAR: POSIÇÃO CONSAGRADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE‑
RAL (ADPF 132/RJ E ADI 4.277/DF) – O AFETO COMO VALOR JURÍDICO IMPREGNADO DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL: A VALORIZAÇÃO DESSE NOVO PARADIGMA COMO NÚCLEO CONFORMADOR DO
CONCEITO DE FAMÍLIA – O DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE, VERDADEIRO POSTULADO CONSTITU‑
CIONAL IMPLÍCITO E EXPRESSÃO DE UMA IDÉIA-FORÇA QUE DERIVA DO PRINCÍPIO DA ESSENCIAL
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ALGUNS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA
SUPREMA CORTE AMERICANA SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA FELICIDADE – PRINCÍ‑
PIOS DE YOGYAKARTA (2006): DIREITO DE QUALQUER PESSOA DE CONSTITUIR FAMÍLIA, INDEPENDEN‑
TEMENTE DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE GÊNERO – DIREITO DO COMPANHEIRO,
NA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA, À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE DE SEU
PARCEIRO, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – O ART. 226,
§ 3º, DA LEI FUNDAMENTAL CONSTITUI TÍPICA NORMA DE INCLUSÃO – A FUNÇÃO CONTRAMAJO‑
RITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – A PROTEÇÃO
DAS MINORIAS ANALISADA NA PERSPECTIVA DE UMA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA
CONSTITUCIONAL – O DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE IMPEDIR (E, ATÉ MESMO, DE PUNIR)
“QUALQUER DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS” (CF, ART.
5º, XLI) – A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O FORTALECIMENTO DA JU‑
RISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS QUE COMPÕEM O MARCO DOUTRINÁRIO QUE CONFERE
SUPORTE TEÓRICO AO NEOCONSTITUCIONALISMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. NINGUÉM
PODE SER PRIVADO DE SEUS DIREITOS EM RAZÃO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL. – Ninguém, abso‑
lutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica
por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual
proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da Repúbli‑
ca, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine,
que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de
sua orientação sexual. RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO EN‑
TIDADE FAMILIAR. – O Supremo Tribunal Federal – apoiando-se em valiosa hermenêutica constru‑
tiva e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da
felicidade) – reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação sexual, ha‑
vendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como
entidade familiar, atribuindo-lhe, em conseqüência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a
permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes conseqüências no plano
do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e fa‑
miliares. – A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável
entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos
princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do pos‑
tulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram,
numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da
República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte le‑
gitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero
entidade familiar. – Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independentemen‑
te de sua orientação sexual ou de identidade de gênero. A família resultante da união homoafetiva
não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obriga‑
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ções que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas. A
DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DO AFETO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA FAMÍLIA MODERNA.
– O reconhecimento do afeto como valor jurídico impregnado de natureza constitucional: um novo
paradigma que informa e inspira a formulação do próprio conceito de família. Doutrina. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA E BUSCA DA FELICIDADE. – O postulado da dignidade da pessoa humana, que
representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor
interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional
vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre
nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
Doutrina. – O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo
de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no
processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de
sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência
possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. – Assiste, por
isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado
constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma idéia-força que deriva do princípio
da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Suprema
Corte americana. Positivação desse princípio no plano do direito comparado. A FUNÇÃO CONTRA‑
MAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PROTEÇÃO DAS MINORIAS. – A proteção das
minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação
material do Estado Democrático de Direito. – Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal,
em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o monopólio da última
palavra” em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contramajoritária, em
ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria,
eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-norma‑
tiva e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina.
Importante destacar ainda que em novembro de 2006, bem antes da decisão histórica da nossa Supre‑
ma Corte, a Conferência na Indonésia sob coordenação da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço
Internacional de Direitos Humanos proclamou os PRINCÍPIOS DE YOGUAKARTA, traduzindo recomendações
destinadas aos Estados nacionais, consignando no PRINCÍPIO Nº 24:
“DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA.
Toda pessoa tem o direito de constituir uma família, independente de sua orientação sexual ou identida‑
de de gênero. As famílias existem em diversas formas. Nenhuma família pode ser sujeita à discriminação com
base na orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de seus membros.
Os Estados deverão:
a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar
o direito de constituir família, inclusive pelo acesso à adoção ou procriação assistida ( incluindo inse‑
minação de doador), sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero;
b) Assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de formas de família, incluindo aquelas
não definidas por descendência ou casamento e tomar todas as medidas legislativas , administrativas
e outras medidas necessárias para garantir que nenhuma família possa ser sujeita à discriminação
com base na orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de seus membros, inclusive
no que diz respeito à assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego
e imigração.
( ........................)
f) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar
que qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio ou benefício disponível para parceiros não-casados
de sexo diferente esteja igualmente disponível para parceiros não-casados do mesmo sexo. (................).”
Conforme destacado pelo min. Marco Aurélio no julgamento da ADPF 54, a consagração do Estado Laico
na Carta da República impõe que concepções morais religiosas, ainda que majoritárias, não possam guiar leis
e outros atos estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. Isto porque se a fé e os comportamentos
morais dela decorrentes puderem ser impostos, em especial a quem não compartilhe dos mesmos dogmas,
de uma democracia laica não se cuidará, ante a ausência de respeito à autodeterminação daqueles que não
professem o credo inspirador da decisão oficial.
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Assim, impor à análise de uma norma social a ideologia moral e o comportamento sexual preconizado
por apenas uma parcela da sociedade é pura violência. Ao argumento de que o costume consolidado pela
maioria deve determinar as leis, há que se responder com o seguinte pensamento: manter o Estado Demo‑
crático de Direito não tem a ver com se permitir uma ditadura da maioria. Só há verdadeira democracia se os
direitos fundamentais são defendidos e garantidos pelo Estado.
Disse o Ministro Ayres Brito em seu voto sobre a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo gênero:
“(...) Em suma, estamos a lidar com um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada
incomoda mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde ao padrão social da heterossexualidade. É a perene postura de reação conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras desse navio chamado coração.” ( ADI 4277)
Do site do STF recolhemos o histórico que segue sobre as manifestações de ministros e de entidades
quando da apreciação da ADI 4277 e que merece ser relembrado agora que nos debruçamos sobre o tema
novamente.
Na sustentação do seu voto, o ministro Ayres Britto disse que em nenhum dos dispositivos da Constituição
Federal que tratam da família – objeto de uma série de artigos da CF – está contida a proibição de sua
formação a partir de uma relação homoafetiva. Também ao contrário do que dispunha a Constituição
de 1967, segundo a qual a família se constituía somente pelo casamento, a CF de 1988 evoluiu para dar
ênfase à instituição da família, independentemente da preferência sexual de seus integrantes.
Ele argumentou, também, que o artigo 3º, inciso IV, da CF veda qualquer discriminação em virtude de
sexo, raça, cor e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual.
“O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”, observou o
ministro, para concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide, portanto, com o
inciso IV do artigo 3º da CF.
Ele lembrou, neste contexto, que a União Europeia baixou diversas resoluções exortando seus países
membros que ainda mantenham legislação discriminatória contra homossexuais que a mudem, para
respeitar a liberdade e livre determinação desses grupos.
Ademais, conforme argumentou, a Constituição Federal “age com intencional silêncio quanto ao sexo”,
respeitando a privacidade e a preferência sexual das pessoas. “A Constituição não obrigou nem proibiu
o uso da sexualidade. Assim, é um direito subjetivo da pessoa humana, se perfilha ao lado das clássicas
liberdades individuais”.
“A preferência sexual é um autêntico bem da humanidade”, afirmou ainda o ministro, observando que,
assim como o heterossexual se realiza pela relação heterossexual, o homoafetivo tem o direito de ser feliz
relacionando-se com pessoa do mesmo sexo.
Por fim, o ministro disse que o artigo 1723 do Código Civil deve ser interpretado conforme a Constituição, para dele excluir “qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua,
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como ‘entidade familiar’, entendida esta como
sinônimo perfeito de ‘família’”(grifei).
Embora grande parte do parecer do Relator tenha se preocupado em tentar defender a ideia de que o
STF usurpou função do Congresso ao decidir a ADI reconhecendo a inafastabilidade do casamento civil homo‑
afetivo, e que não há lei a respeito, não é essa a exegese de todo o ocorrido.
Na verdade, o que embasou a decisão histórica do STF realmente não foi uma lei que permitisse o casa‑
mento civil homoafetivo, essa lei nunca existiu e nem precisaria existir. O que o STF afirmou, porém, na prática,
IMPOSSIBILITA a tramitação de qualquer lei ordinária que atente contra essa possibilidade. Isto se afirma por‑
que a nenhuma lei ordinária, por mais que o Congresso tente, que tenha como objetivo suprimir os direitos
das famílias homoafetivas encontrará guarida no STF.
Ninguém pode ter negado direitos civis pelo fato de possuir uma orientação sexual específica, não ca‑
bendo ao Estado impor uma moral determinada aos cidadãos, e sim garantir um espaço livre para o desenvol‑
vimento da própria vida e personalidade.
Assim, a Corte Constitucional brasileira reconheceu que nem é preciso haver lei para que haja esse tipo
de casamento e o resguardo do direito dessas famílias. TODAS as uniões amorosas com o fim de unir vidas,
apoio mútuo, que formem famílias são reconhecidas pela Constituição Federal como uma mesma e única coisa:
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família. A definição de família, então, não decorre da Lei, mas da Constituição, que se refere a homem e mulher
ou eles e seus descendentes, mas não proíbe expressamente outras formas de famílias.
II. DOS ASPECTOS DA SAÚDE
O objetivo essencial do projeto é o de colocar o Estado, os seus agentes e o conjunto de suas ações a
serviço da legitimação de um conceito de família que, em nossa opinião, é restrito e extemporâneo.
Além disso, recordamos que a Constituição de 1988, ao incluir a saúde no rol dos direitos de cidadania,
adotou o princípio da universalidade e, entre os mecanismos para alcançar essa escolha, determinou a constru‑
ção de um sistema único de saúde – o SUS, erguendo-se um projeto alinhado com os objetivos fundamentais da
República, que traz em seu horizonte a construção e o fortalecimento de uma sociedade mais justa e solidária
e a promoção do bem de todos, sem quaisquer tipos de preconceitos e outras formas de discriminação.
Foram esses mesmos princípios que inspiraram a ascensão da Reforma Sanitária brasileira ao texto cons‑
titucional.
O PL 6.583/13 pretende erigir um estatuto totalmente desfavorável aos princípios que norteiam o SUS,
ao focalizar, com prioridade absoluta, um determinado tipo de família. Por meio de concepções homofóbicas,
que curiosamente apregoam a aceitação e a tolerância ele é sustentado por forças políticas que, em verdade,
praticam e promovem o ódio e o que existe de mais reacionário frente aos esforços de uma convivência pacífica.
A aprovação desse estatuto tenderia a fragmentar ainda mais um sistema que vem sendo construído
com muito esforço pelo povo brasileiro.
O ideário do SUS está alinhado com o esforço cívico de um Estado justo, onde a liberdade esteja asse‑
gurada também pela proteção de todas as pessoas que, pelas mais diversas contingências, estejam marginali‑
zadas. O cotidiano dos serviços de saúde revela que, por sua sexualidade, muitas vezes as pessoas, sobretudo
os jovens, se submetem a práticas arriscadas que comprometem a sua saúde. Isto também está associado às
ameaças veiculadas nas mensagens de ódio e de desprezo que, muitas vezes, partem de suas próprias famí‑
lias – “tradicionais”.
Dessa forma, é desnecessário tipificar e especificar direitos de grupos específicos, uma vez que já
estão assegurados tanto na Lei Orgânica da Saúde como em nossa legislação maior.
Alertamos que o art. 6º do PL 6.583 pretende submeter a organização do SUS – que é fundada numa con‑
cepção laica de Estado e da saúde enquanto direito de cidadania, expressa soberanamente na Constituição – a
um projeto religioso. Conquanto pareça legítimo, a ação coordenada de grupos que pretendem transformar
a atenção à saúde em projeto político-religioso nos coloca diante da disputa de diferentes agendas. É nessa
perspectiva que a questão deve ser enfrentada no Parlamento e que motivam o presente Voto em Separado.
Temos observado que, nas últimas legislaturas, as forças progressistas que atuam na defesa do SUS no
Congresso Nacional vêm enfrentando um desafio adicional, além daqueles advindos da ordem financeira: o
de assegurar que a organização do SUS, que passa pela aceitação e pela convivência com diversidade, dependa apenas das leis humanas e não seja submetida ao mandato divino.
Seguimos, recordando quão fundamentalista tem sido o enfrentamento da questão do aborto. Nesse caso,
as tentativas de imposição das interpretações morais mais autoritárias e anacrônicas se afastam de qualquer
preocupação com o impacto do problema na saúde pública, atropelando a autonomia e os direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres, consideradas por alguns, cidadãs de segunda categorias que, mesmo nas situações
mais absurdas – como após um estupro – devem, resignadas, aceitar a maternidade compulsória; ainda que,
por má-formação, seja inviável a vida do feto e até que, da gravidez, resulte a morte da “reprodutora”1.
Desde esse ponto de vista, portanto, o projeto ora em análise poderia simplesmente ser acoimado como
desnecessário. Contudo, subjazem nesta matéria a tentativa de direcionamento e priorização de políticas pú‑
blicas para um tipo específico de arranjo familiar – o defendido pelo autor da proposição e relator nesta Co‑
missão – que deve ser rejeitado em todos os aspectos.
III. DA IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO NO MÉRITO
Passo, então a analisar brevemente em que se resume o projeto em tela.
O PL nº 6.583/2013 trata do Estatuto da Família, que tem por objetivo definir o conceito da família e ins‑
tituir um “Conselho da Família” nas cidades e Estados brasileiros.
Empresto a clara e concisa análise feita pela Dra. Fernanda Saboia, Assessora técnica do Centro Feminista
de Estudos e Assessoria – CFEMEA, que nos informa sobre o conteúdo do projeto.
“O conceito de Família definido pelo projeto de lei é o seguinte:
1 O inciso V do §1º, do art. 6º do PL 6.583 prevê “assistência prioritária à gravidez na adolescência”. Observe-se: prioridade à gravidez,
não à mulher grávida adolescente.
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‘Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre
um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada
por qualquer dos pais e seus descendentes.’
...Além do mais, tal projeto é inconstitucional, pois a Constituição Federal estabelece como princípio que
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade.
Recentemente, levantamento feito com dados do Sistema de Informações para a Infância e Juventude,
do governo federal, revelou que pais e mães são responsáveis por metade dos casos de violações aos direitos de crianças e adolescentes, como maus-tratos, agressões, abandono e negligência, portanto, não
há garantia de que o formato de família homem + mulher seja de fato o mais seguro e mais recomendável a todas as crianças, cada família é única e o Estado Brasileiro deve reconhecer todas elas e não voltar
atrás, discriminar e excluir, como propõe o Projeto de Lei 6.583/2013 do Estatuto da Família.
O Projeto em questão também institui os Conselhos da Família como órgãos autônomos e permanentes
com atribuições de notificar o Ministério Público sobre atos ou fatos que constituam infração administrativa ou penal contra os direitos da família.
As famílias estarão sujeitas a uma verdadeira inquisição para provar que se enquadram nesse conceito. O
leque de represálias vai desde notificar à autoridade judiciária os casos de sua competência, solicitar informações de membros de famílias a autoridades públicas até convocar famílias a prestar esclarecimentos.
Dentro das atribuições e deveres do Estado com a família – ora definida no projeto de lei – está a criação
de um privilégio no Sistema de Único de Saúde (SUS), quando assegura prioridade absoluta no atendimento da “entidade familiar” defendida no projeto, e sobre isso é importante salientar que a lei do
Sistema Único de Saúde prevê a universalidade, a integralidade e a igualdade no acesso às ações e aos
serviços de saúde sem quaisquer tipos de preconceitos sendo desnecessário criar privilégios a um grupo
específico, já que o direito a saúde é um direito básico e fundamental de todos os cidadãos brasileiros.
A má fé dos autores do projeto é visível ao privilegiar determinado tipo de família, já que a organização
do SUS é fundada na laicidade. Os ataques ao SUS não são recentes, há uma campanha preconceituosa
que atrapalha diversos procedimentos no SUS, como por exemplo: as campanhas de educação e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, as questões relativas à autonomia e direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres, o aborto legal.
É ainda preocupante o Art. 6º do PL 6.583, que prevê ‘assistência prioritária à gravidez na adolescência’, ou
seja, dá prioridade à gravidez e não à mulher grávida adolescente, negando à mulher direitos e autonomia
sobre o seu corpo, não enfrentando de fato os problemas ocasionados pela gravidez na vida da mulher.
...Ainda sobre o conceito de família, além da Constituição que fala da família no Capítulo VII, temos no
ordenamento brasileiro, outras definições já em vigor que poderão sofrer modificações com a aprovação do PL 6583/2013 como: a Lei Maria da Penha, Artigo 5º, II e o Estatuto da Criança, Art. 25 § único. O
projeto de lei 6583/2013 representa um retrocesso sem precedentes, um instrumento legal para negar
direitos e não para garanti-los. Está, portanto na contramão dos direitos humanos.”
A realidade social brasileira mudou. Se há 80 ou 50 anos as pessoas com orientação sexual não normo‑
afetiva eram execradas e viviam nas sombras, foram conquistando seus espaços e representatividade social,
política e jurídica. Sem me perder em longo histórico sobre essas mudanças sociais profundas, temos hoje
uma sociedade em que o conceito de família está muitíssimo além do núcleo homem – mulher-descendentes.
Para analisar essa realidade na sociedade, basta se trazer a baila o que ocorreu nos últimos 10 anos nas
escolas de nossos filhos pequenos. Não há mais, na imensa maioria das escolas públicas e particulares, um Dia
dos Pais e um Dia das Mães, mas sim há a comemoração do Dia das Famílias.
Essa simples mudança é muito significativa de uma profunda mudança social: a imensa maioria das crian‑
ças convive com mais de um ex-cônjuge da mãe ou pai e seus parentes, tem irmãos unilaterais ou apenas por
afinidade, é criado por avós ou tios em um imenso emaranhado de novas relações parentais.
O poder dos laços de afeto como definidores das famílias vem sendo tão amplamente aplicado pelos
Tribunais brasileiros que até mesmo em casos que nada tem a ver com famílias homoafetivas esses laços der‑
rogam a lei comum e são reconhecidos até mesmo contra expressa determinação legal.
Isso vem ocorrendo em casos, por exemplo, em que pais afetivos (novos companheiros da mãe ou pai
que convivem com a criança por anos e assumem o papel de genitor) são admitidos como pais ou mães na
certidão de nascimento dos jovens. E o que embasa todos esses inúmeros casos: o elo afetivo que une essas
famílias, justamente o mesmo elo que o parecer sob exame tanto considera irrelevante e injusto.
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Tudo isso, logicamente, revela uma verdadeira revolução no direito de família, que terá reflexos profun‑
dos no direito sucessório e no registral, mas, como sempre, o direito não muda nos Tribunais se a realidade
social já não tiver mudado. Cabe ao legislador reconhecer essas mudanças e fazer com que as leis que vota as
expressem e não tentem eliminá-las apenas formalmente.
Cabe ao Legislativo e ao Judiciário apenas reconhecer o que a sociedade já reconheceu: que essas mu‑
danças já estão consolidadas no arcabouço jurídico do Brasil que a letra fria da lei, caso as contrarie, simples‑
mente a lei não será mais aplicável.
É justamente disso que trata este Projeto: como há décadas atrás os conservadores retrógrados queriam
revogar a Lei do Divórcio, também pelo conservadorismo religioso, a mudança se impôs.
Não há como mudar a realidade social apenas com um texto legal e aceitar sua derrota. Do contrário,
este ato será, num futuro muito próximo, lembrado como aqueles praticados por legisladores americanos que,
na década de 40 e 50, buscaram impedir o acesso de negros a restaurantes, comércios, lojas, escolas e cargos
públicos, restringindo seus direitos políticos e civis, em razão da cor da pele. Vale dizer que, naquela época, os
conservadores também buscavam motivar sua visão de mundo em argumentos religiosos e no costume de
uma parcela da sociedade americana.
Esta Comissão, portanto, está prestes a realizar um momento histórico. Sim, daqueles eventos que en‑
tram para a história como um momento de infâmia e intolerância. Daqueles momentos que merecerão ser
lembrados para que as futuras gerações não esqueçam como o ser humano pode usar as religiões de forma
completamente vil e deturpada.
Afora isso, o impacto legislativo desta medida, se se tornasse lei, levaria a sociedade ao caos: todas as
relações e famílias legalmente constituídas e os direitos decorrentes disso – até mesmo a adoção, que é por
definição legal e princípio de direito civil, irrevogável – seriam eliminadas de uma penada, pela mão do pre‑
conceito e do desprezo aos direitos e garantias fundamentais.
Se tudo isso não bastasse, ainda se precisa falar dos chamados Conselhos Familiares (arts. 10 a 12 do
Substitutivo), órgãos evidentemente concebidos para estabelecer uma verdadeira ditadura religiosa a perse‑
guir pessoas que tenham arranjos familiares não aceitos pelos conservadores.
No mínimo, se pode dizer que tal propósito de perseguição e “caça às bruxas” esboçado nesse projeto
é ilegal, inconstitucional e impossível de ser aprovado. No máximo, se poderia dizer que é odioso e seria pro‑
vável palco de verdadeiro genocídio a matar as famílias homoafetivas e todas as demais que não seguissem o
padrão heteronomativo.
Termino este voto afirmando que lamento todo tempo, energia e recursos públicos desperdiçados por
esta Comissão e todos nós na análise de de uma proposição completamente desnecessária, incabível e que
não pode prosperar.
Muito melhor teria sido empregado o tempo e esforços dos Nobres Pares em discutir e analisar o projeto
que tipifica o crime de homofobia, este sim, urgente e necessário para evitar que continue havendo os homi‑
cídios e toda sorte de violências que atingem a comunidade LGBTT e todos os dias estão em nossos jornais.
Lembro, ainda, que a laicidade, matriz das democracias modernas e do estado de direito, vem tecendo
as concepções mais contemporâneas de cidadania, com o pressuposto da existência de direitos civis que es‑
tejam livres de interferências ilegítimas, graças à separação entre os poderes políticos e religiosos e à neutra‑
lidade dos poderes públicos antes às convicções políticas, filosóficas, morais e religiosa das pessoas. Com isso,
alertamos para os riscos que o distanciamento desse caminho pode representar. É preciso aprender a conviver
na diversidade e no respeito ao Estado Democrático de Direito.
Por todo o exposto, voto pela rejeição de todos os Projetos sob exame e do Substitutivo do relator nesta
Comissão Especial, reconhecendo sua inconstitucionalidade insanável (como de resto já declarada expressamen‑
te pelo STF, em decisão com repercussão geral), sua injuridicidade e no mérito por sua absoluta inadequação.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputada Erika Kokay, PT-DF
PROJETO DE LEI Nº 7.558-A, DE 2014
(Da Sra. Flávia Morais)
Acresce artigo ao Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor a respeito do transporte de
carrinho de bebê em aeronave comercial; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação (relator: DEP. FABRICIO OLIVEIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; VIAÇÃO E TRANSPORTES; E CONSTITUI‑
ÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 7.558, de 2014, de autoria da Deputada Flávia Moraes, objetiva acrescer artigo ao
Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor a respeito do transporte de carrinho de bebê em aeronave co‑
mercial. Para tanto, visa a garantir ao passageiro, acompanhante de criança com idade inferior a dois anos que
não ocupe assento o direito de despachar gratuitamente carrinho de bebê, sem que este seja incluído em sua
franquia de bagagem.
Sustenta a Justificação do projeto que sua finalidade é a de “transformar em direito formal do passagei‑
ro do transporte aéreo graça que hoje as companhias lhe concedem: o despacho, sem custo adicional e sem
prejuízo da franquia, de carrinho de bebê ou de bebê conforto, para aquele que acompanha criança com ida‑
de inferior a dois anos”. Isso porque, “muito embora a prática atual beneficie os passageiros, a informalidade
dela deixa todos em posição de vulnerabilidade, pois nada há, nem mesmo em regulamentação, que impeça
a empresa aérea de, a qualquer tempo, alterar sua política de despacho de bagagem”.
Conforme despacho da Mesa, a proposição está sujeita à apreciação conclusiva das Comissões de Defesa
do Consumidor, de Viação e Transporte e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD), respectivamente.
Nesta Comissão de Defesa do Consumidor, recebi a honrosa incumbência de relatar a matéria e decorri‑
do o prazo regimental de cinco sessões, compreendido no período de 12/12/2014 a 12/03/2015, a proposição
não recebeu emendas.
II – Voto do Relator
O projeto de lei que ora relato tem o mérito de visar assegurar, àqueles que viajam com crianças de
colo com idade inferior a dois anos, o direito de poderem transportar o carrinho de bebê ou o equipamento
denominado “bebê conforto” sem qualquer incidência de ônus, de forma gratuita portanto, contando com o
devido amparo legal.
Atualmente, vivenciamos uma situação delicada, em que inexiste disposição específica no Código Bra‑
sileiro de Aeronáutica e tampouco há norma expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil sobre o tema.
Sabemos que a ANAC se propôs a revisar as normas de bagagens vigentes e, para tanto, organizou a
Audiência Pública nº 03/2013, aberta às contribuições de qualquer interessado, a qual resultou em um proje‑
to de Resolução no qual consta a seguinte disposição: “É assegurado o transporte de um carrinho de bebê ao
acompanhante de criança de até dois anos incompletos que não ocupe assento, sem custo adicional”.
Decorridos quase dois anos desde a realização da referida audiência pública, o setor da aviação civil con‑
tinua, no entanto, sem definir uma norma sobre a matéria. A despeito dessa ausência de norma, a iniciativa
do Poder Executivo sinaliza existir uma confluência de interesses da sociedade civil, governo e Poder Legislati‑
vo, no sentido de que o despacho gratuito de carrinhos de bebês ou equipamento similar adquira uma maior
proteção institucional.
Assim, é importante que o despacho, nas condições especificadas no projeto de lei, seja reconhecido
como direito formal da cidadã ou do cidadão acompanhado de criança de colo até a idade de dois anos, sem
que seja onerado o custo de seu bilhete de viagem ou afetada a sua franquia de bagagem. Não se trata, por‑
tanto, de uma liberalidade das companhias de transporte aéreo de passageiros.
Como detentora do poder de legislar, cabe a esta Casa conceder força de lei a essa pretensão do consu‑
midor e amparar-lhe com a concessão desse direito, de modo que os passageiros que dele necessitem não se
vejam, inesperadamente, tolhidos da possibilidade de transportar, sem ônus, o carrinho de bebê ou equipa‑
mento similar (“bebê conforto”) em suas viagens.
Destaco, ainda, que a iniciativa consubstanciada nesse projeto de lei está inequivocamente em conso‑
nância com a Lei nº 10.048/2010, que confere atendimento prioritário a gestantes, lactantes e pessoas acom‑
panhadas de crianças de colo. Entendo que a proteção à cidadã e ou ao cidadão que viaja acompanhado de
bebê até dois anos de idade merece uma especial atenção por parte dessa Comissão, sendo que a aprovação
desse projeto de lei representa, sem dúvida, um importante passo nesse sentido.
Ante o exposto, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto Lei nº 7.558, de 2014.
Sala da Comissão, 1 de setembro de 2015. – Deputado Fabrício Oliveira, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº
7.558/2014, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Fabricio Oliveira.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:Eli Corrêa Filho – Presidente, Chico Lopes e Eros Biondini –
Vice-Presidentes, Eliziane Gama, Erivelton Santana, Fabricio Oliveira, Irmão Lazaro, José Carlos Araújo, Marcos
Rotta, Maria Helena, Ricardo Izar, Sérgio Brito, Walter Ihoshi, Weliton Prado, Aureo, Carlos Henrique Gaguim,
Elmar Nascimento, Heuler Cruvinel, Marcelo Belinati, Márcio Marinho e Nelson Marchezan Junior.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Eli Corrêa Filho, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 7.636-B, DE 2014
(Do Sr. Alfredo Kaefer)
Altera a redação do art. 21º, 61º e 83º; acrescenta §§ 1º, 2º e 3º ao texto do a art. 80º da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, pela aprovação (relator: DEP.
NILSON LEITÃO); e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com emendas (relator: DEP. JÚLIO CESAR).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMA‑
ZÔNIA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; MINAS E ENERGIA; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 7.636-A/14, de autoria do nobre Deputado Alfredo Kaefer, altera dispositivos da Lei nº
9.478, de 06/08/97. Primeiramente, modifica o art. 21 da mencionada Lei, incluindo o xisto betuminoso dentre
os hidrocarbonetos cujos direitos de exploração e produção pertencem à União e devem ser administrados
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Em seguida, altera o art. 61, especifi‑
cando como betuminoso o xisto lá referido como uma das possíveis origens do petróleo cuja pesquisa, lavra,
refinação, processamento, comércio e transporte são objeto da Petrobras. Mais adiante, acrescenta três pará‑
grafos ao art. 80 da citada Lei, preconizando: (i) a prescrição em 30 anos dos valores dos royalties apurados e
decorrentes da exploração de xisto betuminoso para produção de petróleo e gás, instituídos pela Lei n° 7.990,
de 28 de dezembro de 1989, e Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990; (ii) que serão revistos a qualquer tempo,
por solicitação de Estados e Municípios, ou se for o caso, o Distrito Federal, perante o Tribunal de Contas da
União, os critérios de limites territoriais de Estados e Municípios produtores e confrontantes; e (iii) que caberá
ao IBGE tratar as linhas de projeção dos limites territoriais dos Estados e Municípios, ou se for o caso, o Distrito
Federal, produtores e confrontantes. Por fim, o art. 2º da proposição em tela estende a cláusula de revogação
da Lei nº 9.478/97, de modo a abrigar a Lei nº 7.453, de 27/12/85, e a Lei nº 7.525, de 22/07/86.
Na justificação do projeto, o ilustre Autor argumenta que a nova redação por ele oferecida para o art. 21
da Lei nº 9.478/97 sacramentará a regulação da exploração e a fiscalização dos royalties da atividade de produ‑
ção de gás e petróleo de xisto betuminoso pela ANP. O eminente Parlamentar lembra que a MP nº 532/11, con‑
vertida na Lei nº 12.490, de 16/09/11, outorgou competência à ANP para regular a produção de etanol, ficando
em aberto, a seu ver, a questão da exploração do xisto betuminoso, que sua iniciativa pretende regularizar. Em
sua opinião, é necessário que a ANP seja a única a responder pela regulação da exploração do mineral xisto
betuminoso com vistas à produção de petróleo e gás e ao devido pagamento de royalties aos entes federados.
Por seu turno, a nova redação proposta para o art. 61 da mencionada Lei é, de acordo com o augusto Deputa‑
do, meramente técnica legislativa, acrescentando o termo xisto betuminoso e não somente xisto, como está
descrito no original do referido artigo.
Por sua vez, a inclusão de novos parágrafos no art. 80 da Lei nº 9.478/97 refere-se, nas suas palavras, ao
hiato jurídico-administrativo existente para os pagamentos de royalties de exploração de xisto betuminoso
com a finalidade de produção de petróleo e gás, principalmente no Estado do Paraná. O nobre Autor ressalta
que outros agentes econômicos estão com pesquisa e lavra de xisto betuminoso autorizadas pelo Departa‑
mento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia e, se forem utilizados para produção de
petróleo e gás, deverão ter reconhecida a atribuição exclusiva e específica da ANP para o controle, regulação
da exploração e fiscalização dos royalties desta atividade pela agência criada pela referida Lei. A seu ver, a pen‑
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dência de mais de 21 anos para o pagamento de royalties do petróleo de xisto betuminoso ao Paraná resultou
num passivo que a Petrobras deve reconhecer, por ser legítimo o devido à população daquele Estado, sendo
o mesmo aprovado pela Lei n° 7.990, de 28/12/89, e pela Lei nº 8.001, de 13/03/90.
Por fim, o insigne Deputado esclarece a introdução, pelo projeto em tela, das Leis nº 7.453/85 e nº 7.525/86
na cláusula de revogação da Lei nº 9.478/97. No caso da primeira delas, registra que as informações sobre a
legislação brasileira apresentadas no sítio da Presidência da República na rede mundial de computadores dão
conta de que, muito embora não conste revogação expressa, ela deve ser considerada revogada, tendo vista
a revogação, pela própria Lei nº 9.478/97, da Lei nº 2.004/53, que fora modificada pela Lei nº 7.453/85. Quan‑
to à Lei nº 7.525/86, o eminente Autor entende que caberia sua revogação, tendo em vista o mesmo motivo.
O Projeto de Lei nº 7.636/14 foi distribuído em 05/06/14, pela ordem, às Comissões de Integração Na‑
cional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de
Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de tramitação
ordinária. Encaminhada a proposição ao primeiro desses Colegiados em 09/06/14, foi designado Relator, em
10/06/14, o ínclito Deputado Nilson Leitão. Em 31/01/15, o projeto foi arquivado, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em 10/02/15, por meio do Requerimento nº 431/15, o eminente
Autor solicitou o desarquivamento da proposição em tela, pleito deferido pelo Presidente da Câmara dos De‑
putados em 12/02/15. O parecer do Relator, que concluiu pela aprovação da proposição em tela, foi aprovado
com um voto contrário na reunião daquela Comissão em 06/05/15.
Encaminhada a proposição a este Colegiado em 07/05/15, recebemos, em 15/05/15, a honrosa missão
de relatar a matéria. Não se lhe apresentaram emendas até o final do prazo regimental para tanto destinado,
em 27/05/15.
Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a ma‑
téria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regi‑
mento Interno desta Casa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A proposição busca, em essência, deixar clara a inclusão do xisto betuminoso dentre os hidrocarbone‑
tos cujos direitos de exploração e produção pertencem à União e devem ser administrados pela Agência Na‑
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Adicionalmente, busca elevar para 30 anos o prazo
de prescrição para o pagamento dos royalties devidos pela exploração de xisto betuminoso para produção de
petróleo e gás, instituídos pela Lei n° 7.990/89.
Quanto ao primeiro ponto, a iniciativa parece-nos pertinente. De fato, remanesce uma polêmica a res‑
peito de como se deveria considerar a obtenção de petróleo a partir do xisto betuminoso, para efeitos admi‑
nistrativos: ou bem ela seria assemelhada à produção de hidrocarbonetos mediante fluxo de fluidos em meios
porosos na subsuperfície – e, neste caso, seu controle caberia à ANP –, ou bem ela seria assemelhada à mine‑
ração – e, neste caso, sua administração se faria pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.
Muito embora se possam encontrar bons argumentos para ambas as opções, deve-se reconhecer que a
legislação do setor energético tradicionalmente inclina-se pela associação da produção de xisto à de petróleo
e gás. É o que se verificava com a Lei nº 2.004/53 (já revogada) e a Lei nº 7.453/85 (tacitamente revogada) e o
que se observa com a Lei nº 7.525/86 e com a Lei nº 7.990/89. De modo especial, a Lei nº 9.478, de 06/08/97,
que reformulou as diretrizes da política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
especifica, em seu art. 61, que a pesquisa, lavra, refinação, processamento, comércio e transporte do petróleo
proveniente de xisto é objeto da atuação da Petrobras, da mesma forma que o petróleo proveniente de poço,
de outras rochas, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, in verbis:
“Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS é uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou
afins, conforme definidas em lei.” (grifo nosso)
A proposição em tela busca, adicionalmente, introduzir três parágrafos ao art. 80 da Lei nº 9.478/97, dis‑
pondo sobre o pagamento de royalties devidos aos estados e municípios produtores de petróleo a partir de xisto.
O primeiro deles estipula um prazo prescricional de 30 anos para o direito de recebimento dos royalties
pelos estados e municípios. Esta iniciativa garantiria, por exemplo, que o Estado do Paraná e o Município de
São Mateus do Sul recebessem os montantes relativos à cobrança retroativa das participações devidas entre
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2002 e 2012, ainda não efetuadas pela Petrobras. Só em fevereiro de 2013 a estatal passou a recolher royalties
pela exploração de xisto naquela cidade, após a assinatura de um acordo entre o governo do Paraná, a Prefei‑
tura do Município de São Mateus do Sul e a ANP. Remanesce, porém, o entendimento da Petrobras de que a
agência não teria competência para recolher as participações. A dívida referente àquele período alcançaria R$
376,2 milhões, em valores corrigidos.
O segundo parágrafo a ser introduzido no art. 80 da Lei nº 9.478/97 busca, salvo engano nosso, permitir
que Estados, Distrito Federal e Municípios solicitem ao Tribunal de Contas da União a revisão dos critérios de
limites territoriais de Estados e Municípios produtores e confrontantes. Não nos parece que caberia conceder
tal competência ao TCU, já que a Constituição, em seu art. 18, comina aos estados a atribuição de definir os li‑
mites municipais. À Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE cumpre apenas representar
e atualizar esses limites nos bancos de dados referentes aos mapas e cadastros da base territorial, a partir das
alterações decorrentes dos trabalhos realizados pelos órgãos estaduais responsáveis pela cartografia. Não há,
por seu turno, um órgão federal responsável pela definição dos limites de estados.
Já o terceiro parágrafo a ser acrescido ao art. 80 da Lei nº 9.478/97 requalifica a competência do IBGE de
“tratar as linhas de projeção dos limites territoriais dos Estados, Territórios e Municípios confrontantes”, presente
no art. 9º, I, da Lei nº 7.525/86. Pela redação oferecida na proposição em tela, suprimir-se-ia a exigência de que
o tratamento das linhas de projeção fosse efetuado “segundo a linha geodésica ortogonal à costa ou segundo o
paralelo até o ponto de sua interseção com os limites da plataforma continental”, como estipulado no menciona‑
do dispositivo da Lei nº 7.525/86. Cremos que não se deveria aceitar tal alteração, dado que não mais se teria
um critério objetivo para a obtenção das linhas de projeção.
Por fim, o projeto em exame modifica a cláusula de revogação da Lei nº 9.478/97, adicionando-lhe as
Leis nº 7.453/85 e nº 7.525/86. Nada temos a opor à revogação expressa da Lei nº 7.453/85, tendo em vista que
ela dispõe, basicamente, sobre alterações na Lei nº 2.004/53, já revogada pela Lei nº 9.478/97, estando, assim,
tacitamente revogada.
Entendemos, no entanto, que não cabe revogar a Lei nº 7.525/86, uma vez que ela define a sistemática
vigente de pagamento dos royalties pela exploração de petróleo. Em princípio, os critérios nela definidos te‑
riam sido substituídos pelas novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da parti‑
cipação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
constantes da Lei nº 12.734, de 30/11/12. Ocorre, porém, que a eficácia desta Lei foi suspensa em caráter limi‑
nar pelo Supremo Tribunal Federal em 18/03/13, em resposta à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4917.
Portanto, até que seja julgado o mérito da ação, prevalece o modelo da distribuição dos royalties definido pela
citada Lei nº 7.525/86.
Assim, tomamos a iniciativa de oferecer duas emendas à proposição em tela. A Emenda nº 1 suprime os
§§ 2º e 3º introduzidos pelo projeto ao art. 80 da Lei nº 9.478/97, mantendo apenas o § 1º proposto, redeno‑
minando-o parágrafo único. A Emenda nº 2 retira a Lei nº 7.525/86 da cláusula revogatória da Lei nº 9.478/97,
correspondente ao seu art. 83.
Cumpre observar, por fim, que a ementa do projeto em exame deve ser refeita, por apresentar diversas
imperfeições de técnica legislativa e erro de digitação. Temos certeza, porém, de que esses aspectos serão ob‑
jeto de atenção da douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quando de sua sempre lúcida e
tempestiva manifestação.
Por todos estes motivos, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.636-A, de 2014, com as Emendas nº 1 e nº 2, de nossa autoria, em anexo.
É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 2 de setembro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Relator
EMENDA Nº 1
Dê-se a seguinte redação à alteração proposta no art. 1º do projeto ao texto do art. 80 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997:
“Art. 80. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Prescreve em trinta anos o prazo para recebimento dos royalties devidos pela exploração do xisto betuminoso, instituídos pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e pela Lei nº 8.001, de
13 de março de 1990.”
Sala da Comissão, 2 de setembro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Relator
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EMENDA Nº 2
Dê-se a seguinte redação à alteração proposta no art. 1º do projeto ao texto do art. 83 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997:
“Art. 83. São revogadas a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, e a Lei nº 7.453, de 27 de dezembro de 1985.”
Sala da Comissão, 2 de setembro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, com emendas, o Projeto de Lei nº 7.636/2014, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Júlio Cesar.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Júlio Cesar – Presidente, Keiko Ota, Jorge Côrte Real e Laer‑
cio Oliveira – Vice-Presidentes, Fernando Torres, Helder Salomão, Lucas Vergilio, Mauro Pereira, Renato Molling,
Augusto Coutinho , Eduardo Cury, Luiz Lauro Filho, Mandetta, Silas Brasileiro e Zeca Cavalcanti.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente
EMENDA Nº 1 ADOTADA PELA CDEIC AO PL 7.636/2014
Dê-se a seguinte redação à alteração proposta no art. 1º do projeto ao texto do art. 80 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997:
“Art. 80. .................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Prescreve em trinta anos o prazo para recebimento dos royalties devidos pela exploração do xisto betuminoso, instituídos pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e pela Lei nº 8.001, de
13 de março de 1990.”
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente
EMENDA Nº 2 ADOTADA PELA CDEIC AO PL 7.636/2014
Dê-se a seguinte redação à alteração proposta no art. 1º do projeto ao texto do art. 83 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997:
“Art. 83. São revogadas a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, e a Lei nº 7.453, de 27 de dezembro de 1985.”
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 7.944-A, DE 2014
(Do Sr. Alceu Moreira)
Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. EDINHO BEZ).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA‑
NIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO de Viação e Transportes
I – Relatório
O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre Deputado Alceu Moreira, pretende incluir, na Rela‑
ção Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo ao Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, trecho rodoviário com 161 quilômetros de extensão.
Começando no entroncamento com a BR-285, na cidade gaúcha de Bom Jesus, a nova federal atravessa a di‑
visa entre o Estado do Rio Grande do Sul com o Estado de Santa Catarina, passa pelas cidades de São Joaquim
e Urubici e continua até o entroncamento com a BR-282, localizado a aproximadamente nove quilômetros de
distância da cidade de Bom Retiro.
Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão técnico
pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos sistemas de transportes em geral”.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas nesta Comissão.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
O projeto de lei em tela pretende incluir, no Plano Nacional de Viação (PNV), trecho rodoviário com 161
quilômetros de extensão, federalizando rodovias estaduais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina incluídas
na proposta, ligando diversas cidades de ambos os Estados.
A área de influência da nova rodovia federal, objeto da proposta em análise, acompanha um trecho im‑
portante da famosa rota Caminhos da Neve, rodovia que existe há quase 300 anos, ligando esses dois Estados.
Nessa nova proposta, o trecho rodoviário liga a BR-285, no Rio Grande do Sul, com a BR-282, em Santa Catarina,
reduzindo a distância entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. Começando próxima à cidade de Bom Jesus,
na BR-285, a nova rodovia federal se estende pela RS-114 até a divisa com Santa Catarina, quando continua
pela SC-114 até a cidade de São Joaquim. A diretriz segue agora pela SC-110, passa por Urubici e termina no
entroncamento com a BR-282, a nove quilômetros da cidade de Bom Retiro.
A região atendida pela rodovia objeto da proposta em análise poderá acentuar o desenvolvimento da
região, principalmente em relação ao turismo, cujos Estados se destacam pela beleza da flora e pela riqueza
da terra.
Uma vez aceita a inclusão dos trechos propostos no PNV, recursos financeiros provenientes do Orçamento
Geral da União poderão ser utilizados para as melhorias de infraestrutura e para as despesas de manutenção
necessárias, o que possibilitará o progresso das comunidades ali existentes.
Diante dos motivos apresentados, reconhecendo o mérito e o enquadramento técnico da proposta em
análise, somos pela APROVAÇÃO, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 7.944, de 2014.
Sala da Comissão, 8 de julho de 2015. – Deputado Edinho Bez, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro‑
jeto de Lei nº 7.944/2014, nos termos do parecer do relator, Deputado Edinho Bez.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 8.103-A, DE 2014
(Do Sr. Augusto Coutinho)
Acrescenta ao artigo 84 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, os parágrafos 6º, 7º, 8º,
9º e 10, referentes à multa diária; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, pela
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. RICARDO IZAR).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA‑
DANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I – Relatório
Em Reunião realizada hoje, em virtude do impedimento temporário do Relator, Deputado Julio Delgado,
tive a honra de ter sido designado Relator Substituto da matéria, para o qual adotei na íntegra o parecer do
nobre Relator, transcrito abaixo:
Chega a esta Comissão de Defesa do Consumidor o projeto de lei que, conforme argumenta o ilustre
autor em sua justificação, “corrige distorções verificadas no âmbito do Judiciário no que diz respeito aos valo‑
res devidos a título de multa diária fixada por inadimplemento de decisões judiciais que tenham por objeto
obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, ampliando a proteção dos consumidores e o prestígio
do Poder Judiciário, além do combate à inadimplência”.
Durante o prazo regimental, não foram oferecidas emendas nesta Comissão.
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O projeto foi despachado também à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 54
do RICD).
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto em análise pretende corrigir distorções verificadas no âmbito do Judiciário no que diz respei‑
to aos valores devidos a título de multa diária fixada por inadimplemento de decisões judiciais que tenham
por objeto obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, ampliando a proteção dos consumidores e
o prestígio do Poder Judiciário, além de combater à inadimplência.
Inicialmente, cumpre observar que é meritória a intenção do Projeto em análise no sentido de trazer
maior eficácia ao instituto da multa diária a fim de garantir o cumprimento da tutela específica, nos moldes do
artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que para atingir o objetivo a que se propõe, o Projeto proíbe a redução, pelo judiciário, do
montante imposto a título de astreintes, bem como a limitação ao valor da causa da representação econômica
do bem objeto da obrigação ou da alçada prevista para processos que tramitem perante os juizados especiais,
sendo que para os demais processos estabelece como limite o décuplo do valor da causa ou da representação
econômica do bem objeto da obrigação.
Ocorre que ao propor as referidas medidas, o Projeto pretende restringir prerrogativa concedida ao judi‑
ciário pelo parágrafo 6° do artigo 461 do Código de Processo Civil, cujas normas se aplicam subsidiariamente
ao Código de Defesa do Consumidor.
O referido dispositivo determina que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Note-se que a jurisprudência proporcionou a compreensão exata desse dispositivo estabelecendo que
essa faculdade do juiz, de alteração da multa, pode ser exercida a qualquer tempo, isto é, inclusive no momen‑
to da execução.
Insta salientar que conforme consta da própria justificativa do Projeto em questão, a análise do judiciário
quanto ao valor das astreientes deve se pautar no princípio da razoabilidade, observando a adequação desta
em relação a ambas as partes.
Nesse sentido, não parece razoável e tampouco eficaz limitar os poderes do judiciário, admitindo que
este apenas majore o valor da multa diária, sem que possa reduzi-lo, de acordo com as circunstâncias peculia‑
res de cada caso concreto.
Cumpre observar que a análise a ser feita pelo judiciário deve considerar inúmeros fatores que vão muito
além da simples questão do enriquecimento ilícito do credor como sugere a justificativa do Projeto em análise.
À guisa de exemplo imaginemos a seguinte situação: uma empresa de pequeno porte cujo montante
de multa diária é cominado em um patamar tão alto que acaba por comprometer sua capacidade financeira
de cumprir com a tutela específica. Se aprovado o Projeto da forma proposta, o judiciário não poderia alterar
o valor da multa para adequá-lo ao caso específico e permitir o cumprimento da obrigação.
Ademais, verifica-se que permitir apenas a majoração da multa ofende o princípio consumerista do equi‑
líbrio e harmonização das partes, uma vez que pode representar a imposição de um grave ônus para o devedor,
sem que este possa tê-lo reduzido em razão de condições específicas de cada caso.
No que se refere à limitação do valor da multa diária, há que se observar que em alguns casos, o judici‑
ário vem decidindo impor como teto o valor da obrigação principal ou do valor da causa.
Frise-se que as decisões nesse sentido têm como fundamento o fato de que se a decisão judicial que
fixa originalmente a multa tem por escopo a garantia ou preservação de um determinado bem jurídico, é in‑
dispensável que se guarde uma relação de proporcionalidade com esse bem que constitui o objetivo da pres‑
tação jurisdicional.
Assim, limitar a multa diária ao décuplo dos referidos valores não parece razoável, uma vez que ultrapassa
muito o montante da verdadeira razão do litígio, implicando um ônus injustificado para o devedor.
Outrossim, o Projeto estabelece que será nula qualquer cláusula contratual que limite, exonere ou atenue
o montante devido a título de multa diária, sendo vedada transação judicial nesse sentido.
Todavia, ressalta-se que a medida proposta ofende a liberdade de contratar, impondo limites ao conte‑
údo do contrato entre as partes.
Além disso, tem-se que a referida cláusula pode ser necessária a fim de resguardar os direitos do deve‑
dor em uma situação, por exemplo, em que este dependa de um terceiro para adimplir a obrigação. Verifica-se,
portanto, que prevendo essa situação o devedor pode decidir incluir em seu contrato cláusula que atenue o
montante devido a título de multa diária, ou ainda realizar um acordo judicial nesse sentido.
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Dessa forma, evidencia-se que o Projeto em sua forma original não se mostra suficiente para atender o
objetivo a que se propõe, além de implicar um ônus excessivo para o devedor, razão pela qual apresentamos
substitutivo que corrige tais distorções.
O substitutivo proposto pretende adequar o Projeto de Lei e trazer maior eficácia à aplicação das astrein‑
tes enquanto instrumento coercitivo para garantir o cumprimento da tutela específica da obrigação.
Primeiramente há que se observar a supressão dos dispositivos do Projeto de Lei que versavam sobre a
proibição de redução, bem como a limitação do valor da multa diária.
Note-se que as referidas supressões pretendem preservar uma prerrogativa do judiciário, insculpida no
artigo 461, parágrafo 6° do CPC, o qual se aplica subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor, bem
como evitar a imposição de um ônus excessivo ao devedor, garantindo-lhe o direito de redução do montante
cominado, se as circunstâncias do caso concreto indicarem tal necessidade.
Ainda, as supressões em análise pretendem permitir que quando entender necessário fixar um teto para
a multa, o judiciário limite tal valor ao valor do bem ou valor da causa, como vem fazendo, a fim de manter uma
vinculação entre o valor da multa e a causa do litígio.
Em relação ao artigo do Projeto de Lei que declara nula a cláusula contratual que limite, exonere ou
atenue o montante devido a título de multa diária e veda transação judicial nesse sentido, verifica-se que sua
supressão tem como fundamento a ofensa ao princípio da liberdade de contratar das partes, bem como o fato
de que a utilização de tais cláusulas ou acordos seja necessária em determinadas situações nas quais se pre‑
tende proteger o devedor da imposição de um ônus excessivo uma vez que o adimplemento da obrigação
dependa de terceiro.
Assim, evidencia-se que o substitutivo apenas estabelece a criação de um Fundo para o qual serão des‑
tinados os valores relativos à multa diária.
Frise-se que a criação do referido fundo já se mostra suficiente para tornar mais justa e eficaz a função
da multa diária em relação ao cumprimento da tutela específica, uma vez que, sendo o montante direcionado
para os fundos, não haverá mais reduções de multa alegando enriquecimento ilícito do credor, de tal sorte que
a diminuição do valor atribuído apenas ocorrerá quando as condições específicas do caso concreto indiquem
ser realmente necessário.
Há que se observar, ainda, que o Projeto de Lei estabelece que o montante devido a título de multa di‑
ária só será levantado pelo credor e transferido para os fundos referidos no § 9º após o trânsito em julgado da
sentença, sem prejuízo da execução provisória nos termos do art. 475-O do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, verifica-se que apesar de o Projeto condicionar o levantamento da multa e a transferência
para os fundos ao trânsito em julgado, este também admite a execução provisória da multa diária nos termos
do artigo 475-O do CPC. Entretanto, tal disposição não pode prosperar, uma vez que a execução provisória de
astreintes não deve ser admitida em qualquer hipótese, uma vez que apenas ao final do processo, isto é, após
o trânsito em julgado é que se teria certeza quanto à procedência da ação.
Além do mais, tem-se que a mera ameaça de aplicação da multa, ao final, já exerce um papel coercitivo
suficiente para provocar uma pressão psicológica no devedor e estimulá-lo a cumprir a obrigação determina‑
da em juízo.
Neste passo, o substitutivo em análise procurou aperfeiçoar o texto do Projeto excluindo a disposição
que admite, expressamente, a execução provisória de multa diária.
Diante do exposto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 8.103, de 2014, na forma do substitutivo que
propomos.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Ricardo Izar, Relator Substituto
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 8.103, de 2014
Acrescenta ao artigo 84 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º
e 10, referentes à multa diária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 84 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor
sobre a multa diária imposta pelo juiz na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou
não fazer.
Art. 2º a Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 84 (...)
....................................................................................................................................................................................................
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§ 6º – O saldo remanescente do montante devido a título de multa diária, referida no § 4º, será de‑
positado no Fundo de que trata o art. 57 desta Lei ou outro fundo que venha a ser criado por Lei de
Organização Judiciária para aperfeiçoamento do Poder Judiciário, preferindo-se este àquele, vedada
a utilização dos recursos para pagamento de pessoal.
§ 7º – O montante devido a título de multa diária só será levantado pelo credor e transferido para
os fundos referidos no § 6º após o trânsito em julgado da sentença. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Ricardo Izar, Relator Substituto
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo,
o Projeto de Lei nº 8.103/2014, nos termos do Parecer do Relator Substituto, Deputado Ricardo Izar.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:Eli Corrêa Filho – Presidente, Chico Lopes e Eros Biondini –
Vice-Presidentes, Eliziane Gama, Erivelton Santana, Fabricio Oliveira, Irmão Lazaro, José Carlos Araújo, Marcos
Rotta, Maria Helena, Ricardo Izar, Sérgio Brito, Walter Ihoshi, Weliton Prado, Aureo, Carlos Henrique Gaguim,
Elmar Nascimento, Heuler Cruvinel, Marcelo Belinati, Márcio Marinho e Nelson Marchezan Junior.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Eli Corrêa Filho, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CDC AO PL Nº 8.103, de 2014
Acrescenta ao artigo 84 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º
e 10, referentes à multa diária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 84 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre
a multa diária imposta pelo juiz na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 2º a Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 84 (...)
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º – O saldo remanescente do montante devido a título de multa diária, referida no § 4º, será depositado
no Fundo de que trata o art. 57 desta Lei ou outro fundo que venha a ser criado por Lei de Organização
Judiciária para aperfeiçoamento do Poder Judiciário, preferindo-se este àquele, vedada a utilização dos
recursos para pagamento de pessoal.
§ 7º – O montante devido a título de multa diária só será levantado pelo credor e transferido para os fundos referidos no § 6º após o trânsito em julgado da sentença. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2015. – Deputado Eli Corrêa Filho, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 215-A, DE 2015
(Do Sr. Hildo Rocha)
Acrescenta inciso V ao art. 141 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos de nºs 1.547/15 e 1.589/15,
apensados, com Substitutivo (relator: DEP. JUSCELINO FILHO).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe intenta acrescentar inciso V ao art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de de‑
zembro de 1940, o Código Penal, a fim de estabelecer como causa de aumento de pena a prática de crime
contra a honra “com utilização das redes sociais”.
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Segundo o autor, o objetivo da proposta “é resguardar a honra das pessoas contra crimes praticados com
utilização das redes sociais, o que está se tornando mais comum a cada dia, sobretudo com a disponibilização de
recursos como o facebook, blogs, portais e o what’s app”.
Destaca que “os crimes contra a honra praticados pelas redes sociais têm um efeito devastador na vida das
vítimas, causando enormes prejuízos na sua vida profissional, na família, na comunidade, além de sofrimentos
morais, emocionais e mentais irreparáveis. Por essa razão a legislação deve ser atualizada para contemplar essas
hipóteses e propiciar maior proteção aos cidadãos contra esses delitos praticados por meio da internet”.
A essa proposição se encontra apensado o Projeto de Lei nº 1.547, de 2015, de autoria do Deputado Ex‑
pedito Netto.
Em síntese, a proposta acrescenta inciso V ao art. 141 do Código Penal para tornar causa de aumento
de pena dos crimes contra a honra ter sido o delito cometido “em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas
difundidas pela Internet”.
Acrescenta ainda inciso X ao art. 6º do Código de Processo Penal, para determinar que, no inquérito
policial, a autoridade policial deverá “promover, mediante requerimento de quem tem qualidade para intentar
a respectiva ação penal, o acesso ao sítio indicado e a respectiva impressão do material ofensivo, lavrando-se o
competente termo, caso se trate de crime contra a honra praticado em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas
difundidas na Internet”.
Também se encontra apensado à proposição principal o Projeto de Lei nº 1.589, de 2015, de autoria da
Deputada Soraya Santos, que, em resumo:
a) acrescenta § 2º ao art. 141 do Código Penal para estabelecer que, “se o crime é cometido mediante
conteúdo disponibilizado na internet, a pena será de reclusão e aplicada em dobro”;
b) acrescenta § 3º ao art. 141 do Código Penal para estabelecer que, “se a calunia, a difamação ou a
injúria ensejarem a morte da vítima, a pena será de reclusão e aplicada no quíntuplo”;
c) altera o caput do art. 145 do Código Penal para determinar o crime não se processará mediante
queixa nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 141 do Código Penal, além da já prevista;
d) acrescenta inciso VI ao art. 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Pro‑
cesso Penal, para tornar inafiançáveis “os crimes de calúnia, difamação ou injúria cometidos mediante
conteúdo disponibilizado na internet ou que ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima”.
e) altera o art. 387 do Código de Processo Penal para acrescentar explicitar que os danos a que deve
fazer menção a condenatória são “morais e materiais”;
f) acrescenta inciso IX à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei de Crimes Hediondos, para carac‑
terizar como hediondo o crime de “calúnia (art. 138), difamação (art. 139) ou injúria (art. 140), quando
ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima (art. 141, § 3º)”;
g) altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 10, do § 5º do art. 13, § 3º do art. 15, § 4º do art. 19, todos
da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para
o uso da Internet no Brasil”, bem como acrescenta-lhe § 3º ao art. 19, e o art. 21-A e a Seção IV, com
os arts. 23-A e 23-B;
As proposições se sujeitam à apreciação do Plenário e tramitam sob o regime ordinário. Foram distribu‑
ídas a esta Comissão para parecer quanto aos aspectos do art. 54 do RICD e ao mérito.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se manifestar sobre a constitucio‑
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e o mérito das proposições em análise, a teor do disposto no art. 32,
inciso IV, alíneas “a”, “d” e “e” do RICD.
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, os projetos de lei não apresentam vícios, porquanto ob‑
servadas as disposições constitucionais pertinentes à competência da União para legislar sobre a matéria (art.
22, I), do Congresso Nacional para apreciá-la (art. 48) e à iniciativa parlamentar (art. 61).
No tocante à constitucionalidade material, inexistem discrepâncias entre o conteúdo dos projetos de lei
e a Constituição Federal.
No que guarda pertinência com a juridicidade, os projetos de lei não apresentam vícios sob os prismas
da inovação, efetividade, coercitividade e generalidade, bem como se consubstanciam na espécie normativa
adequada.
Os projetos contém pequenos vícios de técnica legislativa, cujos ajustes serão realizados no corpo do
substitutivo a ser apresentado.
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No mérito, é de se destacar a conveniência e oportunidade na positivação das medidas legislativas pre‑
sentes nas propostas que ora se analisa, mormente em razão da necessidade de atualização e aperfeiçoamento
de nosso sistema penal diante das novas tecnologias utilizadas por criminosos para a prática de delitos.
As redes sociais e outros dispositivos e aplicativos utilizados para conectar pessoas em todo o mundo
vêm se tornando um poderoso meio de comunicação em virtude da facilidade de acesso à internet. O ambiente
virtual tornou-se um dos meios mais eficazes para a rápida e ampla propagação de informações.
Infelizmente, a evolução tecnológica também alcançou os criminosos, que passaram a se valer das re‑
des sociais para praticar toda a sorte de ofensas à honra de pessoas que fazem uso dessas ferramentas para
se comunicar.
Na maioria das vezes, indivíduos mal intencionados que se utilizam de redes sociais como o “Facebook”
e o “Whatsapp”, bem como de sítios e blogues para atribuir a outrem imputação falsa de fato definido como
crime, imputar fato ofensivo à sua reputação, ou, ainda, ofender-lhe a dignidade ou o decoro, agem motivados
por uma ilusão de que a tela do computador lhes garantirá o anonimato e a impunidade.
A calúnia, a injúria e a difamação perpetradas pela internet alcançam uma dimensão muito maior do
que as ofensas irrogadas por outros meios, porquanto são rapidamente divulgadas a um número indetermi‑
nado de pessoas.
Por tal razão, entendemos que essas condutas devem ser punidas com mais rigor, motivo pelo qual ve‑
mos com bons olhos as proposições em apreciação, sobretudo o Projeto de Lei nº 1.589/15.
Contudo, entendemos que a extensão das normas cuja positivação se pretende deva ser mais abrangen‑
te, de modo a abarcar a prática de todos os crimes “virtuais” ou “cibernéticos”, e não somente os crimes contra
a honra.
Assim como os crimes tradicionais, os crimes “cibernéticos” podem assumir diversas formas e ocorrer
em qualquer hora ou lugar, a depender das habilidades e dos objetivos dos criminosos. O crime “cibernético”
nada mais é do que a prática de um crime utilizando-se como meio a Internet ou mesmo dispositivos conec‑
tados entre si.
Essa definição de crime engloba um espectro muito grande de possíveis atividades ilícitas. Em linhas
gerais, pode-se caracterizar como “cibernético” qualquer delito praticado com a utilização de um computador,
uma rede ou um dispositivo de “hardware”.
Uma das modalidades de crime cibernético é o “ataque” ao computador da vítima para obtenção de
seus dados. Essa prática, conhecida como “phishing”, consiste no roubo ou manipulação de dados ou serviços
através de pirataria ou vírus e tem como exemplo o roubo de identidade e as fraudes no comércio eletrônico
e nos serviços bancários.
Outros tipos de crimes cometidos pela Internet são o assédio e o molestamento, a violência contra crianças,
os crimes contra a honra, bem como extorsão, ameaça e a prática de atividades de espionagem e de terrorismo.
O aumento e a amplitude da criminalidade no mundo digital exige que entreguemos uma pronta res‑
posta à sociedade com o melhoramento da legislação pátria, sobretudo no campo penal, a fim de diminuir ou
mesmo erradicar, em alguns casos, a prática de crimes por meio da Internet ou de dispositivos de computação.
São diversos os bens jurídicos que podem ser lesionados pela prática de crimes no mundo virtual: a li‑
berdade, a privacidade e intimidade, a honra e o patrimônio, entre outros. Assim sendo, a proteção legal não
pode se restringir a somente um ou algum desses âmbitos.
Diante das inovações trazidas pela era da informática, a prevenção do crime nessa seara tornou-se mo‑
tivo de preocupação de todos os ordenamentos jurídicos. É inegável a necessidade de adaptação de nossa
legislação a essa nova realidade, sob pena de continuidade de violação de inúmeros preceitos penais.
O primeiro aspecto a chamar atenção é a magnitude do número de crimes praticados no mundo “virtual”.
No Brasil se encontra em atividade a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, mantida
pela organização Safernet (www.safernet.org.br), uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e
econômicos, com o objetivo de promover o uso seguro das Tecnologias da Informação e Comunicação e ga‑
rantir a efetiva proteção dos Direitos Humanos na Sociedade da Informação.
Segundo a Safernet, em nove anos (no período de 2006 a 2014), o órgão recebeu e processou 3.606.419
denúncias anônimas envolvendo 585.778 páginas (URLs) distintas (das quais 163.269 foram removidas), escritas
em 9 idiomas e hospedadas em 72.739 hosts (servidores) diferentes, conectados à Internet através de 41.354
números IPs distintos, atribuídos para 96 países em 5 continentes. As denúncias foram registradas pela popula‑
ção através dos 7 “hotlines” brasileiros que integram a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos1.
1 Disponível em <http://indicadores.safernet.org.br/>.
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Das ocorrências registradas no Brasil, o maior número delas se refere a pornografia infantil (33,09%), se‑
guida pelos seguintes delitos: racismo (27,04%), apologia e incitação a crimes contra a vida (16,28%), homo‑
fobia (5,86%), intolerância religiosa (5,25%), xenofobia (3,93%), maus tratos contra animais (3,32%), tráfico de
pessoas (2,33%), neonazismo (1,78%) e outros crimes (1,12%).
Outra organização que acompanha a prática de ilícitos por meio da Internet é o CERT (www.cert.br).
Trata-se do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a Internet brasileira, mantido pelo NIC.BR, do
Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CERT é responsável por tratar incidentes de segurança em computado‑
res que envolvam redes conectadas à Internet brasileira.
Essa organização atua como um ponto central para notificações de incidentes de segurança no Brasil,
provendo a coordenação e o apoio no processo de resposta a incidentes e, quando necessário, colocando as
partes envolvidas em contato. Tem compilados dados acerca da utilização da Internet no Brasil desde 1999.
Somente no ano de 2014 foram reportados 1.047.031 incidentes ao CERT, dos quais o maior número se
refere a fraudes (44,66%), seguindo-se o “scan” (notificações de varreduras em redes de computadores para
identificar potenciais alvos) (25,18%); o “denial of service” (negação de serviço – notificações de ataques para
tirar de operação um serviço, computador ou rede) (21,39%) o “worm” (notificações de atividades maliciosas
relacionadas com o processo automatizado de propagação de códigos maliciosos na rede) (4,03%); a “web”
(caso particular de ataque visando especificamente o comprometimento de servidores Web ou desfigurações
de páginas na Internet) (2,75%); a “invasão” (um ataque bem sucedido que resulte no acesso não autorizado a
um computador ou rede) (0,62%) e outros (outros: notificações de incidentes que não se enquadram nas ca‑
tegorias anteriores) (1,62%)2.
Por esses números, percebe-se o crescimento exponencial do número de ocorrências, inclusive atos ilí‑
citos na esfera penal, praticados por meio da internet, o que impõe reação imediata do legislador no sentido
de editar leis que coíbam e punam tais práticas.
Outro aspecto a ser considerado é a lesividade e o prejuízo ocasionado pela prática de crimes “virtuais”.
Reportagem publicada no sítio do jornal Folha de São Paulo em 9 de junho de 2014 apurou que “o Brasil
perdeu entre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões em 2013 com ataque de hacker, roubos de senha, clonagem de cartões,
pirataria virtual, além de espionagem industrial e governamental, entre outros crimes cibernéticos. Trata-se de 0,32%
do PIB brasileiro e o equivalente a quase dois terços o lucro da Petrobrás em 2013”3.
Segundo a reportagem, “são crimes arquitetados por quadrilhas internacionais, que contratam hackers e
engenheiros para atacar as áreas vulneráveis do comércio internacional, transferência de valores e produção de
tecnologia. Os dados roubados são comercializados na chamada Deepweb – face negra da internet, não navegável pelos browsers comuns”.
Precisamos ter em relevo que a modalidade de crime “cibernético” atinge diversas esferas (pessoal, eco‑
nômica, patrimonial, entre outras), bem como inúmeros bens jurídicos. São crimes de incalculável periculosi‑
dade e potencialidade lesiva, e cujas vítimas são extremamente vulneráveis.
Os progressos da informática e da telemática não foram acompanhados pelos progressos no âmbito le‑
gislativo, sobretudo em matéria penal.
As práticas ilícitas são as mais variadas: da organização de torcidas violentas para confrontos ou rixas,
passando pela pedofilia, pelo “ciberbullying”, pelos crimes contra a honra e pela prática de racismo, e não se
esgotando no estelionato e em outras fraudes.
Para os autores, muitas vezes a tela do computador é um escudo impenetrável, permitindo a prática de
um crime que poderá deixar de ser punido, incentivará sobremaneira a prática reiterada de delitos por meios
informáticos e telemáticos.
Diante deste quadro alarmante, propomos seja estabelecida causa de aumento de pena genérica de
até o dobro para os crimes cometidos com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio
necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio
empregado.
Propomos seja essa causa de aumento de pena alocada na parte geral do Código Penal e cumulativa
com eventual causa de aumento de pena prevista na parte especial.
A modificação permitirá que, no crime praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo
ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente
do meio empregado, seja possível o aumento da pena de até o dobro.
2 Disponível em <http://www.cert.br/stats/incidentes/2014-jan-dec/tipos-ataque.html>.
3 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1467110-brasil-perde-ate-us-8-bilhoes-com-crime-cibernetico.shtml>.
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O PL 215/15 prevê o aumento da pena dos crimes contra a honra em um terço se o delito é praticado
“com a utilização das redes sociais”.
Por sua vez, o PL 1.547/15 estipula a mesma fração de aumento de pena para os crimes contra a honra
praticados “em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas difundidas pela Internet”.
Cremos que as expressões “redes sociais” e “mensagens eletrônicas difundidas pela Internet” se apresen‑
tam limitadas para abarcar todos os meios para o cometimento de crimes no meio virtual porque deixam de
englobar os delitos praticados através de publicação em sítios da internet e em blogues.
Por outro lado, a expressão “em sítios” exclui do alcance da norma que se pretende positivar os crimes
contra a honra praticados por meio de aplicativos, como “Whatsapp”, “Skype”, “Viber”, ou qualquer outro que
permita a difusão de informações entre pessoas e grupos.
Em prestígio à boa técnica legislativa, afigura-se conveniente a adoção da nomenclatura utilizada pela
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o “Marco Civil da Internet”.
Em seu art. 5º, inciso VII, essa Lei define como “aplicações de internet o conjunto de funcionalidades que
podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”.
A expressão “aplicações de internet” é tecnicamente mais apropriada, pois abrange todas as espécies de
aplicativos que podem ser utilizados para a prática de crimes contra a honra pela internet, a exemplo de sítios,
blogues e aplicativos de redes sociais.
Por todo o exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mé‑
rito, pela aprovação dos Projetos de Lei nº 215, 1.547 e 1.589 de 2015, nos termos do substitutivo que se segue.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 2015. – Deputado Juscelino Filho, Relator
1º SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI NoS 215, 1.547 E 1.589, DE 2015
Estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de
equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação,
ou por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o em‑
prego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou
por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado.
Art. 2º O art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido dos se‑
guintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 141. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena será aplicada em dobro se o crime é cometido com o emprego de equipamento, aparelho,
dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.”
§ 3º A pena será de reclusão e aplicada em dobro se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 3º O art. 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo nas hipóteses
do art. 141, § 2º, ou quando, na hipótese do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
........................................................................................................................................................................................ ” (NR)
Art. 4º O art. 6º do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 6º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – promover, mediante requerimento de legitimado à propositura da ação penal, o acesso à aplicação
utilizada e a impressão do conteúdo ofensivo publicado, lavrando-se o respectivo termo, na hipótese de
crime contra a honra praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio
necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio
empregado.” (NR)
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Art. 5º O artigo 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VI:
“Art. 323. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 6º O inciso IV do artigo 387 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 387. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 7º O § 3º do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal,
filiação, endereço completo, telefone, CPF, conta de e-mail ou semelhantes, na forma da lei, pelas autoridades que detenham competência legal para sua requisição, cabendo aos responsáveis, obrigatoriamente, a adoção de providências de coleta, obtenção, organização e disponibilização dos referidos dados
cadastrais de modo a atender o aqui disposto, se e quando por elas requisitados.
....................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 8º O § 5º do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 9º O § 3º do art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
........................................................................................................................................................................................ ” (NR)
Art. 10. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A, e o § 4º
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a
indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido,
com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso.
§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (NR)
Art. 11. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O provedor de conexão à internet e o responsável por aplicação de internet, inclusive o que
contenha conteúdo gerado por terceiros, que deixar de providenciar a indisponibilidade do conteúdo
a que se refere o art. 19 está sujeito à multa, cujo valor será arbitrado em consideração à natureza e à
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gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida
pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência específica, sem
prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis.
§ 1º Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de
notificação anterior.
§ 2º A multa aplicável ao provedor de conexão à internet será arbitrada em observância aos critérios e
limites do art. 179 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.”
Art. 12. A Seção IV, do Capítulo III, “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet”, da Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014, passa a ser denominada “Da Requisição de Registros”.
Art. 13. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 23-A e 23-B:
“Art. 23-A. Observado o disposto neste artigo, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer, ao responsável pela guarda, registros de conexão e registros de acesso à aplicação, para instruir
inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para apurar a prática de crime contra a
honra cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado, e
desde que o referido requerimento esteja pautado em informações publicadas ou disponibilizadas ao
público em geral pelo próprio investigado ou acusado, ou qualquer outro usuário.
§ 1º O requerimento será formulado somente se houver fundados indícios da ocorrência do crime e
quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível, sob pena de nulidade da prova produzida.
§ 2º O inquérito policial de que trata o caput será concluído no prazo de trinta dias, se o indiciado estiver
preso, e de noventa dias, quando solto.
§ 3º Compete ao requerente tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário.
Art. 23-B. Constitui crime requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso a aplicação de
internet em violação das hipóteses autorizadas por lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 2015. – Deputado Juscelino Filho, Relator
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Durante a discussão do parecer sobre a matéria, algumas sugestões foram oferecidas por ilustres mem‑
bros desta douta Comissão, com vistas ao aperfeiçoamento do texto do Substitutivo apresentado por mim na
anterior Complementação de Voto.
A partir das considerações dos nobres colegas na reunião desta CCJC de 1º de outubro do corrente,
convenci-me a alterar a redação que os artigos 7º e 13 do Substitutivo promoviam à Lei nº 12.965, de 23 de
abril de 2014, da seguinte forma:
• retirada do § 1º do art. 10, incluído pelo art. 7º do Substitutivo;
• retirada da expressão “registros de conexão e registros de acesso à aplicação” do art. 23-A, incluído
pelo art. 13 do Substitutivo.
Com isso, reitero meu voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mé‑
rito, pela aprovação dos Projetos de Lei nº 215, 1.547 e 1.589 de 2015, nos termos do novo Substitutivo que
ora apresento.
Sala da Comissão, 06 de outubro de 2015. – Deputado Juscelino Filho, Relator
2º SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI NoS 215, 1.547 E 1.589, DE 2015
Estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de
equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação,
ou por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o em‑
prego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou
por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado.

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

529

Art. 2º O art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 141. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena será de reclusão e aplicada em dobro se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 3º O art. 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo nas hipóteses
do art. 141, § 2º, ou quando, na hipótese do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 4º O art. 6º do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 6º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – acessar, na presença de legitimado à propositura da ação penal, a aplicação utilizada para o cometimento do crime, bem como imprimir o conteúdo ofensivo publicado, lavrando-se o respectivo termo,
na hipótese de crime contra a honra praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo
ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.” (NR)
Art. 5º O artigo 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 323. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 6º O inciso IV do artigo 387 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 387. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 7º O § 3º do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal,
filiação, endereço completo, telefone, CPF, conta de e-mail, na forma da lei, pelas autoridades que detenham competência legal para sua requisição, cabendo aos provedores, obrigatoriamente, a adoção
de providências de coleta, obtenção, organização e disponibilização dos referidos dados cadastrais de
modo a atender o aqui disposto, se e quando por elas requisitados.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 8º O § 5º do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 9º O § 3º do art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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§ 3º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 10. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A, e o § 4º
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a
indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido,
com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso.
§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (NR)
Art. 11. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O provedor de aplicação de internet, inclusive o que contenha conteúdo gerado por terceiros,
que deixar de providenciar a indisponibilidade do conteúdo a que se refere o art. 19 está sujeito à multa,
cujo valor será arbitrado em consideração à natureza e à gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência específica, sem prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis.
Parágrafo Único. Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o
recebimento de decisão judicial anterior.
Art. 12. A Seção IV, do Capítulo III, “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet”, da Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014, passa a ser denominada “Da Requisição de Registros”.
Art. 13. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 23-A e 23-B:
“Art. 23-A. Observado o disposto neste artigo, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer, ao responsável pela guarda, dados cadastrais, no âmbito adequadamente restrito à investigação,
para instruir inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para apurar a prática de crime
contra a honra cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário
à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado,
desde que o referido requerimento esteja pautado em informações publicadas ou disponibilizadas ao
público em geral pelo próprio investigado ou acusado, ou qualquer outro usuário.
§ 1º O requerimento será formulado somente se houver fundados indícios da ocorrência do crime e
quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível, sob pena de nulidade da prova produzida.
§ 2º O inquérito policial de que trata o caput será concluído no prazo de trinta dias, se o indiciado estiver
preso, e de noventa dias, quando solto.
§ 3º Compete ao requerente tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário.
Art. 23-B. Constitui crime requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso a aplicação de
internet em violação das hipóteses autorizadas por lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 2015. – Deputado Juscelino Filho, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 215/2015
e dos Projetos de Lei nºs 1.547/2015 e 1.589/2015, apensados, com Substitutivo, nos termos do Parecer com
Complementação de Voto do Relator, Deputado Juscelino Filho, contra os votos dos Deputados Alessandro Mo‑
lon e Max Filho, mantidos os textos destacados. Os Deputados Alessandro Molon, Betinho Gomes, Luiz Couto
e Marcos Rogério apresentaram Votos em Separado.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro e Osmar Serra‑
glio – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Alessandro Molon, Altineu Côrtes, André Fufuca, Andre Moura, Arnaldo
Faria de Sá, Bacelar, Betinho Gomes, Bruno Covas, Capitão Augusto, Carlos Bezerra, Chico Alencar, Covatti Fi‑
lho, Cristiane Brasil, Décio Lima, Esperidião Amin, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Felipe Maia, Francisco Floriano,
Giovani Cherini, Hiran Gonçalves, Jhc, João Campos, Jorginho Mello, José Fogaça, José Mentor, Juscelino Filho,
Jutahy Junior, Luciano Ducci, Luiz Couto, Marcelo Aro, Marco Tebaldi, Marcos Rogério, Maria do Rosário, Padre
João, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pedro Cunha Lima, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca,
Rubens Pereira Júnior, Sergio Souza, Tadeu Alencar, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Efraim Filho, Gorete Pe‑
reira, Hildo Rocha, Jerônimo Goergen, Laudivio Carvalho, Mauro Lopes, Odelmo Leão, Professor Victório Galli,
Reginaldo Lopes, Ricardo Tripoli, Sandro Alex, Soraya Santos, Valtenir Pereira, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AOS PROJETOS DE
LEI NoS 215, 1.547 E 1.589, DE 2015
Estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de
equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação,
ou por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o em‑
prego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou
por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado.
Art. 2º O art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 141. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena será de reclusão e aplicada em dobro se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 3º O art. 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo nas hipóteses
do art. 141, § 2º, ou quando, na hipótese do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 4º O art. 6º do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 6º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – acessar, na presença de legitimado à propositura da ação penal, a aplicação utilizada para o cometimento do crime, bem como imprimir o conteúdo ofensivo publicado, lavrando-se o respectivo termo,
na hipótese de crime contra a honra praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo
ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.” (NR)
Art. 5º O artigo 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VI:
“Art. 323. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 6º O inciso IV do artigo 387 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 387. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 7º O § 3º do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal,
filiação, endereço completo, telefone, CPF, conta de e-mail, na forma da lei, pelas autoridades que detenham competência legal para sua requisição, cabendo aos provedores, obrigatoriamente, a adoção
de providências de coleta, obtenção, organização e disponibilização dos referidos dados cadastrais de
modo a atender o aqui disposto, se e quando por elas requisitados.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 8º O § 5º do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 9º O § 3º do art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 10. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A, e o § 4º
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a
indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido,
com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso.
§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (NR)
Art. 11. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O provedor de aplicação de internet, inclusive o que contenha conteúdo gerado por terceiros,
que deixar de providenciar a indisponibilidade do conteúdo a que se refere o art. 19 está sujeito à multa,
cujo valor será arbitrado em consideração à natureza e à gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência específica, sem prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis.
Parágrafo Único. Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o
recebimento de decisão judicial anterior.
Art. 12. A Seção IV, do Capítulo III, “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet”, da Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014, passa a ser denominada “Da Requisição de Registros”.
Art. 13. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 23-A e 23-B:
“Art. 23-A. Observado o disposto neste artigo, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer, ao responsável pela guarda, dados cadastrais, no âmbito adequadamente restrito à investigação,
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para instruir inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para apurar a prática de crime
contra a honra cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário
à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado,
desde que o referido requerimento esteja pautado em informações publicadas ou disponibilizadas ao
público em geral pelo próprio investigado ou acusado, ou qualquer outro usuário.
§ 1º O requerimento será formulado somente se houver fundados indícios da ocorrência do crime e
quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível, sob pena de nulidade da prova produzida.
§ 2º O inquérito policial de que trata o caput será concluído no prazo de trinta dias, se o indiciado estiver
preso, e de noventa dias, quando solto.
§ 3º Compete ao requerente tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário.
Art. 23-B. Constitui crime requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso a aplicação de
internet em violação das hipóteses autorizadas por lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente
VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS ALESSANDRO MOLON
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei nº 215, de 2015, de autoria do deputado Hildo Rocha (PMDB/MA), que acres‑
centa inciso V ao artigo 141 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com o fim de
prever a utilização de redes sociais dentre as causas que aumentam em um terço as penas dos crimes come‑
tidos contra a honra.
Encaminhados os autos à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, foi designado relator
o deputado Juscelino Filho (PRP/MA), que ofereceu parecer pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa e, no mérito, por sua aprovação.
Foram apensados à proposição os projetos de lei nº 1.547 e 1.589, ambos de 2015.
O Projeto de Lei nº 1.547, de 2015, de autoria do deputado Expedito Netto (SD/RO), “[i]nstitui nova causa
de aumento de pena aos crimes contra a honra, quando praticados em sítios ou por meio de mensagens ele‑
trônicas difundidas pela Internet, e determina à autoridade policial que promova, mediante requerimento de
quem tem qualidade para intentar a respectiva ação penal, o acesso ao sítio indicado e respectiva impressão
do material ofensivo, lavrando-se o competente termo”.
Para tanto, acrescenta-se inciso V ao artigo 141 mencionado, para prever como causa de aumento de
pena o cometimento de crimes contra a honra em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas difundidas pela
Internet. O projeto, ainda, altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal),
para fins de prever que, logo que a autoridade policial tenha conhecimento da prática da infração penal, deverá
promover, mediante requerimento de quem tem a qualidade para intentar a respectiva ação penal, o acesso
ao sítio indicado e a respectiva impressão do material ofensivo, lavrando-se o competente termo, caso se trate
de crime contra a honra praticado em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas difundidas pela Internet.
O Projeto de Lei nº 1.589, de 2015, de autoria da deputada Soraya Santos (PMDB/RJ), “[t]orna mais rigo‑
rosa a punição dos crimes contra a honra cometidos mediante disponibilização de conteúdo na internet ou
que ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima”.
Nesse sentido, acrescentam-se os §§ 2º e 3º ao artigo 141, do Código Penal, determinando que, se o cri‑
me é cometido mediante conteúdo disponibilizado na internet, a pena será de reclusão e aplicada no dobro.
Além disso, se a calúnia, a difamação ou a injúria ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima, a
pena será de reclusão e aplicada no quíntuplo.
A proposição altera o artigo 145 do Código Penal, prevendo que, nos crimes contra a honra, somente
se procede mediante queixa, exceto nos casos descritos pelos novos parágrafos inseridos ao artigo 141 e na
injúria cometida com violência, da qual resulte lesão corporal.
São alterados, também, artigos do Código de Processo Penal. Determina-se que não será concedida fian‑
ça aos crimes de calúnia, difamação ou injúria que sejam cometidos mediante conteúdo disponibilizado na
internet ou que ensejem a prática de atos que causem a morte da vítima (inciso VI do artigo 323). Ademais, na
sentença condenatória o juiz deverá fixar valor mínimo para a reparação de danos morais e materiais causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (inciso IV do artigo 387).
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O Projeto de Lei nº 1.589, de 2015, prevê, ainda, como hediondos os crimes contra a honra, quando sua
prática ensejar atos que causem a morte da vítima (inciso IX, do artigo 1º, da Lei nº 8.072, de 1990).
Alteram-se, igualmente, diversos dispositivos da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – o Marco Civil da
Internet.
Primeiramente, modificam-se os §§ 1º e 2º do artigo 10, bem como os artigos 13 e 15, para tratar da dis‑
ponibilização dos registros ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou
do terminal, mediante autorização judicial ou requisição da autoridade competente.
Acrescentam-se os §§ 3º-A e 4º para possibilitar ao interessado ou ao representante legal que requeiram
judicialmente a não disponibilização de conteúdo injurioso, calunioso ou difamatório, podendo o juiz, aliás,
antecipar os efeitos da tutela.
Insere o artigo 21-A ao texto da lei para fins de prever a pena de multa para o provedor de conexão à
internet e ao responsável por aplicação de internet, inclusive o que contenha conteúdo gerado por terceiros,
que desobedeçam à ordem de não disponibilização do conteúdo. O valor da multa será arbitrado de acordo
com a natureza e gravidade da infração, aos danos dela resultantes para o serviço e para o usuário, à vantagem
auferida pelo infrator, às circunstâncias agravantes, aos antecedentes do infrator e reincidência, sem prejuízo
de sanções cíveis ou criminais cabíveis.
A proposição renomeia a Seção IV do Capítulo III do Marco Civil da Internet (“Da Provisão de Conexão e
de Aplicações de Internet”) como a seção “[d]a Requisição de Registros”.
Por fim, acrescentam-se os artigos 23-A e 23-B: aquele refere-se à permissão à autoridade policial e ao
Ministério Público para requererem registros de conexão e registros de acesso à aplicação para instrução do
inquérito policial ou outro procedimento investigatório, instaurados para apurar a prática de crimes contra a
honra praticados por meio de internet, dispositivo de informática ou telemática. Este, por sua vez, tipifica a
conduta de requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso à aplicação de internet, em des‑
conformidade com a lei, estipulando a pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Em novo parecer, o relator manifesta-se pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 215, de 2015, e seus apensados, nos termos de Substitutivo.
No Substitutivo oferecido, altera-se a sistemática do cálculo de pena, prevista no artigo 68 do Código
Penal, para fins de determinar que, sem prejuízo do concurso de causas de aumento de pena, previstas em ti‑
pos penais da Parte Especial, a pena será dobrada se o crime for cometido com o emprego de equipamento,
aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet,
independentemente do meio empregado.
Insere-se § 2º no artigo 141 para fins de prever que as penas dos crimes contra a honra serão de reclusão
e aumentadas de quíntuplo se o crime ensejar prática de ato que ocasione a morte da vítima.
Altera-se, também, o artigo 145, determinando que somente se procede mediante queixa, salvo nas hi‑
póteses previamente descritas e quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza
ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes. Por fim, mantêm-se as demais alterações sugeridas pelo
Projeto de Lei nº 1.589, de 2015, de autoria da deputada Soraya Santos (PMDB/RJ), notadamente relacionadas
ao Marco Civil da Internet.
As proposições estão sujeitas à apreciação do Plenário da Casa, com regime ordinário de tramitação. É
o relatório.
II – Voto
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a análise de aspectos constitucional, jurí‑
dico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara
ou de suas Comissões, conforme a alínea “a” do inciso IV do artigo 32 do Regimento Interno da Casa.
Os projetos de lei atendem ao critério de constitucionalidade formal, tendo em vista ser de competên‑
cia privativa da União o ato de legislar sobre direito penal, nos termos dos artigos 22, inciso I, 48, caput e 61,
caput, todos da Constituição Federal.
A técnica legislativa é adequada, pois que em consonância aos preceitos da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal.
Entretanto, no que concerne à constitucionalidade material e à juridicidade, os projetos de lei, nota‑
damente os apensados, oferecem vícios insanáveis, conforme passamos a relatar.
A determinação pretendida pelo Projeto de Lei nº 1.547, de 2015, de que a autoridade policial, ao to‑
mar conhecimento de crime contra a honra praticado pela Internet, promova o acesso ao sítio indicado e a

Outubro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14

535

impressão do conteúdo correspondente, mediante requerimento do autor da ação, é, além de materialmente
inconstitucional, despicienda.
Materialmente inconstitucional porque, a coleta de dados e registros de acesso de usuários da Internet
tem regulamentação própria, que observa a garantia fundamental dos indivíduos ao sigilo de suas comunica‑
ções (inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal) – regulamentação esta dada pela Lei nº 12.965, de 2014,
como veremos.
Desta forma, o acesso a tais dados e registros, sem a autorização judicial exigível para o ato, constitui-se
em flagrante violação a preceito constitucional, além de invalidar sua utilização como meio de prova, já que
obtida de modo ilícito (inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal).
Além disso, a medida é injurídica, pois que já contemplada pelo ordenamento jurídico com suficiência.
O próprio artigo 6º do Código de Processo Penal determina que a autoridade policial, logo que tenha conhe‑
cimento da prática da infração penal, colha todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias e determine, se o caso, quaisquer perícias imprescindíveis para seu deslinde (incisos III e VII do
artigo mencionado). Não há razão, portanto, para serem estabelecidas diligências específicas similares às já
previstas, sob pena de se criarem exceções legais de todo prejudiciais à celeridade dos atos investigatórios.
Inconstitucionais e injurídicas, também, as propostas de inclusão dos §§ 2º e 3º do artigo 141 do Có‑
digo Penal, do Projeto de Lei nº 1.589, de 2015.
A previsão, em parágrafo, de que o crime contra a honra cometido mediante conteúdo disponibiliza‑
do na Internet tenha pena de reclusão a ser aplicada em dobro fere o princípio da lex certa, assegurado pelo
princípio da legalidade (inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição Federal). Se o legislador pretende alterar
os limites mínimo e máximo das penas dos crimes contra a honra, deve cominá-los nos respectivos precei‑
tos secundários de cada tipo penal. Em outras palavras, se se pretende apenar os agentes de crimes contra a
honra com a reclusão (e não com a detenção), bem como aumentar o tempo da punição, deve-se proceder
à revisão de cada tipo penal, e não fazê-lo por meio de fórmula vaga e genérica com a inserção de parágrafo
nas disposições comuns.
Se a intenção era criar uma causa de aumento de pena (e não nova reprimenda), ignorou-se a existência
de causa de aumento de pena idêntica, pois, os crimes contra a honra cometidos na presença de várias pessoas
ou por meios que facilitem a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, têm aumentadas suas penas de um
terço, conforme determina o inciso III do artigo 141 do Código Penal.
Há vício de inconstitucionalidade, também, na medida que apena o agente de crimes contra a honra
no quíntuplo, quando da prática daqueles resultar a morte da vítima, por infringir o princípio da proporcionalidade. Aumentar em cinco vezes a pena, além de constituir novidade no ordenamento jurídico penal (que
desconhece causa de aumento tão elevada), viola a razoabilidade exigível para a criminalização primária.
Igualmente desarrazoadas são as medidas que impedem a concessão de fiança ao agente de crimes de
calúnia, difamação e injúria, quando destes resulte a morte da vítima, e que os tornam, em tais circunstâncias,
crimes hediondos. Isso porque se está legitimando o exercício do poder punitivo sobre os indivíduos com base
em sua responsabilidade objetiva, vedada em matéria criminal.
É dizer: tais propostas afrontam o princípio da imputação pessoal ou de culpabilidade, pois que não
deve haver responsabilização penal objetiva, coletiva ou alheia. Não pode o agente que divulga a informa‑
ção caluniosa, difamatória ou injuriosa ser responsabilizado pela morte de pessoa ou de terceiro que sejam
expostos por aquelas condutas, pela mera ocorrência dos fatos criminosos. Seria o mesmo que estabelecer a
responsabilização penal pela via da causalidade – como responsabilizar o fabricante de armamento pelas mor‑
tes ocasionadas por arma de fogo.
A culpabilidade, compondo a moderna teoria do delito, refere-se à possibilidade de o agente ser punido
pelo cometimento de conduta típica e ilícita, funcionando, pois, como fundamento e limite da pena aplicada.
Aliás, ninguém pode ser responsabilizado por conduta que não estava em sua esfera de previsibilidade e von‑
tade (se não tiver agido com culpa ou dolo).
Não cabe a responsabilidade penal objetiva pelo resultado da ação, o que tornaria injurídica e incons‑
titucional a proposta caso fosse acatada nestes termos, pois que violaria não só o preceito da culpabilidade
(nullum crimen sine culpa) como, também, a garantia fundamental de individualização da pena, prevista no
inciso XLVI do artigo 5º da Constituição Federal.
Este preceito constitucional é também violado com a alteração pretendida no artigo 68 do Código Penal,
conforme o Substitutivo apresentado. Determinar que a pena poderá ser aumentada de dobro se o crime for
cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de tele‑
comunicação ou por aplicação de Internet, independentemente do meio empregado, constitui, não apenas uma
afronta à individualização da pena, como também ao princípio ne bis in idem e à clareza e alcance da norma.
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Deve-se recordar que o artigo 68 aplica-se a todo o ordenamento penal (aos tipos penais do Código e
à legislação penal extravagante, subsidiariamente), sendo contrário ao interesse público normas minuciosas
como a pretendida.
Além disso, somos contrários às alterações pretendidas na Lei nº 12.965, de 2014, dado que surtiriam
efeitos contrários aos desejados.
1) Necessidade de Ordem Judicial para obtenção de Registros de Usuários
O artigo 9º do Substitutivo busca alterar os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 do Marco Civil da Internet, no
que tange a obtenção de registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet, incluindo ou não dados
pessoais e conteúdo de comunicações privadas:

O Substitutivo busca incluir a expressão “(...) ou requisição da autoridade competente”, ampliando, assim, o al‑
cance do dispositivo para muito além do aprovado no Marco Civil da Internet, autorizando que não apenas o Poder
Judiciário, mas também a autoridade policial possa requerer a disponibilização dos registros de conexão e de acesso
a aplicações de Internet, associados ou não a dados pessoais, o que pode fragilizar muito a privacidade dos usuários.
O Substitutivo pretende remover uma das principais conquistas da sociedade, que é justamente o direito
de não ter registros revelados a autoridades investigativas sem ordem judicial, previsto no artigo 7º, incisos II
e III, bem como em diversos outros dispositivos da Lei 12.965/2014.
Em sua essência, tais alterações desejam afastar a necessidade de ordem judicial para o fornecimento
de registros de usuários, toda vez que houver requisição da autoridade competente, e especificamente com
relação a crimes contra a honra.
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Ocorre que o Marco Civil da Internet disciplina o fornecimento de informações às autoridades encarrega‑
das da investigação de crimes e outros ilícitos cometidos, vinculando a entrega desses dados, necessariamen‑
te, à pré-existência de autorização judicial específica. Essa não foi uma simples opção legislativa, mas sim uma
medida necessária em respeito ao devido processo legal, com o intuito de assegurar que as provas coletadas
sejam sempre consideradas válidas.
Isso porque fornecer dados de usuários da Internet, sem ordem judicial específica, representaria desobedi‑
ência às normas impositivas da Constituição Federal que asseguram a privacidade e o sigilo de dados do indivíduo.
Além disso, a obtenção, sem ordem judicial, de dados de usuários supostamente envolvidos em atos
ilícitos poderia ser prejudicial à própria investigação, já que quaisquer provas obtidas em desobediência à
Constituição Federal e fora do devido processo legal são consideradas inadmissíveis, ante o disposto no art.
5º, inciso LVI, da Constituição Federal, no artigo 332 do Código de Processo Civil, no artigo 157 do Código de
Processo Penal e em outros dispositivos de legislação específica.
Em outras palavras, O Marco Civil da Internet estabeleceu que dados de usuários (exceto os cadastrais)
somente serão entregues às autoridades mediante autorização judicial específica. Trata-se de garantia que as‑
segura também o adequado andamento das investigações, com a coleta de provas de forma lícita e de acordo
com o devido processo legal.
Note-se que não há risco de perecimento de provas, pois o Marco Civil da Internet assegura, em seus
artigos 13 e 15, que as autoridades encarregadas da investigação de ilícitos online possam solicitar a preserva‑
ção de registros suplementares que porventura sejam necessários para a investigação, devendo sempre obter
ordem judicial para ter acesso a essas informações.
Além disso, como diversas investigações de atos ilícitos já vêm ocorrendo nos termos do que dispõe a
Lei nº 12.965, de 2014, a introdução de diferentes regras sobre esse mesmo tema geraria grande insegurança
jurídica e produziria efeito contrário ao desejado, dificultando a investigação de crimes cibernéticos.
Nesse contexto, essas alterações ao Marco Civil da Internet poderiam prejudicar as investigações de cri‑
mes cometidos por meio da Internet, em lugar de assegurar que essas investigações tenham validade e eficácia.
Os artigos 9º a 15 do Substitutivo devem ser rejeitados, visto que buscam autorizar que autoridades po‑
liciais tenham acesso aos registros e dados pessoais de usuários da Internet sem ordem judicial prévia, criando
exceção à regra geral do artigo 19 do Marco Civil da Internet, fruto de longos debates práticos e acadêmicos
sobre o assunto durante toda sua tramitação, sendo certo que se for alterado tal artigo, destrói-se um de seus
pilares, que trata da proteção da liberdade de expressão e da inovação na Internet.
Veja-se em quadro comparativo:
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§ 1º A ordem judicial de que trata o

caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica
do conteúdo apontado como

--------

infringent e, que permita a loca lização
inequívoca do material.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo

para infrações a direitos de autor ou a
direitos conexos depende de previsão
lega l específica, que deverá respeitar a

--------

liberdade de exp ressão e demais
garantias previstas no art. So da
Constituição Federal.
§ 3º As causas que versem sobre

ressarcimento por danos decorrentes de
conteúdos disponibilizados na internet
relacionados à honra, à reputação ou a
direitos de p ersonalidad e, bem como

--------

sobre a indisponibilização desses
conteúdos por provedores de aplicações
de internet, poderão se r apresentadas
perante os jui zados especiais.
§ 3º-A O interessado ou seu representante

lega l poderá requ erer judicialm ent e, a
qualquer momento, a indisponibilização de
--------

conteúdo que associe seu nome ou imagem
a crim e de que tenha sido absolvido, com
trânsito em julgado, ou a fato ca luni oso,
difamatório ou injurioso.
§ 4º O jui z, inclusive nos proced im entos

previstos nos §§ 3º e 3º-A, pod erá
antecipar, tota l ou parci almente, os ef eitos
da tutela pr etendida no pedido inicia l,
havendo prova inequívoca do fato e

--------

considerando o interesse da coletividad e
na disponibilização do conteúdo na
intern et, desde que presentes os req uisitos
de verossimilhança da alegação do autor e
de fundado receio de dano irreparáve l ou
de difícil reparação." (NR)
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O Marco Civil da Internet já assegura a qualquer interessado a possibilidade de exigir judicialmente a
remoção de conteúdos online de qualquer natureza, inclusive de conteúdos relativos à absolvição de crimes,
ou fatos caluniosos, difamatórios ou injuriosos.
Como se constata, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deixa claro que, após ordem judicial específica,
qualquer conteúdo apontado como infringente de direitos deve ser removido pelos provedores de aplicações,
sob pena de responsabilidade. Não há qualquer limitação relativa à natureza desse conteúdo, justamente para
melhor tutelar as vítimas de eventuais publicações violadoras de direitos de toda espécie, e não somente de
uma categoria determinada.
Do mesmo modo, o Poder Judiciário já pode antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela preten‑
dida no pedido inicial de remoção de conteúdo de qualquer natureza, e não apenas de conteúdos específicos
ou determinados em lei, sendo desnecessária qualquer alteração legislativa nesse sentido.
Especificar em lei quais conteúdos devam ou não ser removidos cria insegurança jurídica e limita os po‑
deres do Judiciário na apreciação de cada caso concreto de remoção de conteúdo, pois tudo o que não conste
dessa especificação deixaria de ser potencialmente removido.
A regra atual, que permite a remoção de qualquer conteúdo que viole a legislação brasileira, indepen‑
dentemente de sua natureza, é mais adequada para proteger os direitos das vítimas de publicações ilegais
disponíveis online.
Frise-se que o Marco Civil da Internet é fruto de ampla participação social, envolvendo academia, so‑
ciedade civil, setor empresarial e órgãos de governo e do sistema de justiça, tendo sido resultante de amplo
debate tanto no Poder Executivo, à época da consulta pública do Anteprojeto de Lei, como na construção do
relatório nesta Casa pelo Portal e-Democracia.
Por esses motivos, deve ser rejeitado o artigo 12 do Substitutivo apresentado, rejeitando-se tanto a in‑
clusão do § 3º-A quanto a alteração do § 4º da Lei 12.965/2014, que acabariam restringindo direitos ao invés
de melhor assegurá-los.
Por tais motivos, somos contrários às alterações propostas à Lei nº 12.965, de 2014, pois criariam celeuma
prejudicial à investigação, coibição e punição de crimes cometidos online, além de violarem todos os direitos
e garantias fundamentais que expusemos.
Quanto ao mérito, contudo, cabem algumas observações.
Visam as proposições em comento a punição com maior severidade de crimes contra a honra cometi‑
dos pela Internet.
É inegável o papel difusor de ideias desempenhado pelas redes sociais na atualidade, promovendo avan‑
ços para toda a sociedade e a comunidade global. Por seu caráter democrático é também o espaço de mani‑
festação livre de pensamento em suas múltiplas matizes, não sendo outro o fundamento da disciplina do uso
da Internet no Brasil que o respeito à liberdade de expressão (artigo 2º do Marco Civil da Internet).
Entretanto, de fato, são corriqueiros os eventos de utilização deste espaço para disseminação de infor‑
mações sabidamente falsas ou cujo conteúdo venha a ser, inapropriadamente, veiculado com fins de indução
a erro de seus receptores. São notórias, também, as manifestações de ódio que, por seu caráter violador de di‑
reitos e garantias fundamentais, devem ser repudiadas e reprimidas pela lei, uma vez que exacerbam em seu
propósito, conforme determina o inciso XLI do artigo 5º da Constituição Federal.
Não há liberdades fundamentais ilimitadas quando em aparente conflito com outras. Não há, igualmen‑
te, qualquer hierarquia entre elas. Deve o julgador, nesses casos de entrechoque de direitos humanos funda‑
mentais (como a liberdade de expressão, de um lado, e a afronta à dignidade humana das vítimas, de outro),
analisar, caso a caso, o peso de cada um para a manutenção da ordem e paz sociais.
A legislação ordinária, portanto, não poderia prever taxativamente todas as hipóteses de limitação de
um direito e outro, pois que apenas as ações dos agentes e os fatos é que podem esclarecer o contorno exato
da afronta às garantias fundamentais.
Neste sentido, consideramos importante a previsão de medidas que protejam a honra dos indivíduos,
como direito de personalidade elevado à condição de bem juridicamente tutelado pela norma penal, sem que
tais medidas, porém, redundem nos vícios de inconstitucionalidade anteriormente apontados.
Algumas leis especiais já preveem circunstâncias qualificadoras ou que aumentam a pena de seus tipos
quando a lesividade se torna mais grave em razão do meio utilizado para seu cometimento.
A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor, tipifica os atos de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional, com a pena de reclusão, de um a três anos, e multa (artigo 20). Se qualquer das condutas
tipificadas for cometida por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza,
a pena aplicada será a de reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
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Também a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), tipifica, no §2º de seu artigo 33, que o
ato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga tem como pena a detenção, de um a três
anos, e multa de cem a trezentos dias-multa.
Ressalte-se, porém, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade
– ADI nº 4.274/DF, quanto a esta disposição. Segundo o Tribunal, por unanimidade, não está nela contida a
proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas
ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas
faculdades psico-físicas.
O próprio Código Penal, como mencionado anteriormente, prevê causa de aumento de pena de um ter‑
ço aos crimes contra a honra praticados na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação
da calúnia, da difamação ou da injúria.
Há necessidade, todavia, de se proceder à atualização dos tipos penais correlatos, em razão dos prejuízos
inegáveis causados à moralidade individual e à paz social.
É que as condutas ilícitas que se deseja reprimir nos projetos de lei em apreço estão melhor contem‑
pladas por outro tipo penal – o de incitação ao crime, tipificado pelo artigo 286 do Código Penal. Quem incita
publicamente a prática de crime (como a prática de lesões corporais ou de homicídio de terceiros), responde
pela pena de detenção, de três a seis meses, ou multa.
Propomos, em substitutivo anexado, a alteração de tipos penais correspondentes à tutela da honra e
da paz social.
Inicialmente, com a alteração dos preceitos secundários dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipi‑
ficados no Código Penal, ainda, porém, em respeito ao princípio de proporcionalidade. Posteriormente, com a
descrição pormenorizada das causas que devem elevar a penalidade. Mesmas alterações fazemos aos artigos
correspondentes da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – o Código Eleitoral, que versam sobre crimes contra
a honra cometidos por ocasião das eleições.
Previmos, também, a alteração da pena base do tipo penal de incitação ao crime, bem como a previsão, em
parágrafos, da hipótese de pena diversa para os casos de incitação à prática de crime contra a integridade física
ou vida de outrem e de aplicação de aumento de pena, quando, em todo caso, a incitação é feita pela Internet.
Pensamos, assim, convergir à finalidade precípua do projeto de lei e de seus apensados, sem, entretanto,
ferir preceitos constitucionais e jurídicos importantes que descrevemos ao longo de nosso voto.
Pelo exposto, votamos pela:
a) Constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 215, de 2015;
b) Inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa das proposições apensadas – Projeto
de Lei nº 1.547 e Projeto de Lei nº 1.589, ambos de 2015 – e do Substitutivo apresentado; e, por fim;
c) No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 215, de 2015, e seus apensados, nos termos de
substitutivo apensado.
Sala de sessões, 16 de setembro de 2015. – Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ – Luiz Couto,
Deputado Federal – PT/PB
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 215, DE 2015
Altera os artigos 138, 139, 140, 141 e 286 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940
– Código Penal, bem como os artigos 324, 325, 326 e 327 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera os artigos 138, 139, 140, 141 e 286 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de
1940 – Código Penal, bem como os artigos 324, 325, 326 e 327 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, e dá
outras providências.
Art. 2º O artigo 138 do Decreto-lei nº 2.848, de 19 de dezembro de 1941 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 138. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de um a quatro anos, e multa.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
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Art. 3º O artigo 139 do Decreto-lei nº 2.848, de 19 de dezembro de 1941 – Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 139. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 4º O artigo 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 19 de dezembro de 1941 – Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 140. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de dois meses a um ano, e multa.
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º .........................................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 5º O artigo 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 19 de dezembro de 1941 – Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 141 As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço até metade, se qualquer dos
crimes é cometido:
.................................................................................................................................................................................................
III – na presença de várias pessoas;
IV – contra pessoa maior de sessenta anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria;
V – mediante paga ou promessa de recompensa.
Parágrafo único. Se o crime é cometido pela Internet ou por outro meio de divulgação em massa que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, aplica-se a pena aumentada de um terço
até o dobro” (NR)
Art. 6º. O artigo 286 do Decreto-lei nº 2.848, de 19 de dezembro de 1941 – Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 286. ...............................................................................................................................................................................
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
§1º Se a incitação for de crime contra a integridade física ou vida de outrem e este se consuma, a pena
cominada será a mesma do crime correspondente.
§2º A pena é aumentada de um terço se a incitação for cometida pela internet.” (NR)
Art. 7º O artigo 324 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 324. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de um a quatro anos, e multa.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 8º. O artigo 325 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 325. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 9º. O artigo 326 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 326. ...............................................................................................................................................................................
Pena – detenção, de dois meses a um ano, e multa.
............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 9º. O artigo 327 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 327 As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço até metade, se qualquer dos
crimes é cometido:
.................................................................................................................................................................................................

542

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

III – na presença de várias pessoas.
Parágrafo único. Se o crime é cometido pela Internet ou por outro meio de divulgação em massa que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, aplica-se a pena aumentada de um terço
até o dobro” (NR)
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de sessões, 16 de setembro de 2015. – Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ – Luiz Couto,
Deputado Federal – PT/PB
VOTO EM SEPARADO
(DO SR. MARCOS ROGÉRIO)
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 215, de 2015, tem como objetivo modificar o Código Penal a fim de se estabelecer
como causa de aumento de pena a prática de crime contra a honra com utilização de redes sociais.
O autor destaca o efeito devastador causado por esse tipo de crime, causando prejuízos profissionais e
familiares na vida da vítima, além de sofrimentos morais e emocionais.
O Projeto de Lei nº 1.547, de 2015, anexo, modifica o art. 141 do Código Penal para tornar causa de au‑
mento de pena dos crimes contra a honra a circunstância de ter sido o delito cometido “em sítios ou por meio
de mensagens eletrônicas difundidas pela internet”.
Altera, ainda, o art. 6º do Código de Processo Penal para determinar que, no inquérito policial, a auto‑
ridade policial deva “promover, mediante requerimento de quem tem qualidade para intentar a respectiva
ação penal, o acesso ao sítio indicado e respectiva impressão do material ofensivo, lavrando-se o competente
termo, caso se trate de crime contra a honra praticado em sítios ou por meio de mensagens eletrônicas difun‑
didas na internet”.
Também se encontra apensado o Projeto de Lei nº 1.589, de 2015, o qual se propõe a:
a) alterar o art. 141 do Código Penal para que, se o crime for cometido mediante conteúdo disponi‑
bilizado na internet, a pena seja de reclusão e aplicada em dobro;
b) alterar o art. 141 do Código Penal para estabelecer que, se a calunia, a difamação ou a injúria en‑
sejarem a morte da vítima, a pena será de reclusão e aplicada no quíntuplo;
c) alterar o art. 145 do Código Penal para que fique estabelecido que o crime não se processará me‑
diante queixa nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 141 do Código Penal;
d) alterar o art. 323 do Código de Processo Penal para tornar inafiançáveis os crimes de calúnia, di‑
famação ou injúria cometidos mediante conteúdo disponibilizado na internet ou que ensejam a
prática de atos que culminem na morte da vítima;
e) alterar o art. 387 do Código de Processo Penal para que conste, explicitamente, a menção a ex‑
pressão “morais e materiais”;
f) acrescentar o inciso X à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, tornando hediondo o crime de calú‑
nia, difamação ou injúria, quando ensejarem a prática de atos que causem a morte da vítima;
g) alterar a redação dos §§ 1º e 2º do art. 10, do § 5º do art. 13, § 3º do art. 15, § 4º do art. 19, todos
da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para
o uso da Internet no Brasil”, bem como acrescentar o § 3º ao art. 19 e o art. 21-A e a Seção IV, com
os arts. 23-A e 23-B.
Por meio de despacho da presidência desta Casa, as proposições foram distribuídas a esta Comissão para
parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito.
Designado Relator, o Deputado Juscelino Filho emitiu seu parecer, concluindo pela viabilidade do principal e
de seus anexos, aprovando a matéria na forma do substitutivo apresentado.
É o relatório.
II – Voto
De antemão, registramos não haver qualquer vício de constitucionalidade formal capaz de macular as
proposições ora sob análise. Sob o aspecto material, tanto os projetos quanto o substitutivo apresentado pelo
Relator merecem alterações saneadoras. No mérito, procedem as propostas, uma vez que atualizam a legisla‑
ção penal no sentido de se possibilitar o processo e condenação de delitos cometidos nas redes sociais ou por
meio do uso de aplicativos de interação de pessoas.
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É importante registrar que a calúnia, a injúria e a difamação, quando cometidas pela rede mundial de
computadores, alcançam dimensão muito maior do que aquelas perpetradas por outros meios, exigindo rápi‑
da resposta do Estado na investigação e punição desses delitos.
Portanto, estamos de acordo com as razões do voto exarado pelo Relator da matéria. Não obstante,
entendemos que ajustes são necessários ao substitutivo por ele apresentado, a fim de se escoimar vícios de
constitucionalidade e juridicidade.
No art. 2º da referida proposição, o qual altera o art. 68 do Código Penal, acrescentou-se o § 2º com a se‑
guinte redação: “sem prejuízo de concurso desta com causa de aumento de pena prevista na parte especial, a
pena será aumentada do dobro se o crime é cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo
ou outro meio necessário à realização de telecomunicação ou por aplicação de internet, independentemente
do meio empregado”.
Verifica-se que a redação do dispositivo se revela confusa, principalmente na parte inicial, com a utiliza‑
ção da palavra “desta”. Não é possível se afirmar, com exatidão, qual o referente do pronome.
Ademais é desnecessária a ressalva de que a nova causa de aumento de pena poderá ser aplicada con‑
comitantemente com outras estabelecidas na parte especial da Lei Penal, uma vez que todas as circunstâncias
previstas pelo Legislador (agravantes, atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição de pena, etc) são
aplicadas cumulativamente, cada qual na devida fase da dosimetria da pena, não importando se genéricas ou
especiais. Por esse motivo, consideramos desnecessária a parte inicial do dispositivo.
Ainda, verificamos que a referida causa de aumento se encontra disciplinada na parte geral do Código
Penal. Isso significa que, a todo e qualquer crime praticado por meio da internet, incidirá o incremento. Não
podemos concordar com essa possibilidade.
É comum as circunstâncias do crime estarem relacionadas ao meio utilizado para a sua prática, como
ocorre no art. 157, § 2º, inciso I, da Lei Penal; no qual o roubo, se cometido mediante o uso de arma, terá a pena
agravada de um terço até metade. No referido caso, o aumento da pena se justifica pelo fato de o emprego da
arma submeter a vítima à perigo, além de impossibilitar sua defesa.
Entretanto, não vislumbramos justificativa razoável para que haja, na legislação, causa de aumento
genérica que incremente a pena pelo fato de o crime ter sido cometido pela internet. Portanto, propomos o
seguinte: transferir o texto do art. 2º do substitutivo para a parte especial do Código, mais especificamente o
Capítulo V do Título I, que trata dos crimes contra a honra.
Explico. O bem jurídico tutelado no referido capítulo é a reputação do indivíduo. À medida que o fato
difamatório, calunioso ou injurioso alcance número maior de testemunhas, mais o bem jurídico (no caso, a re‑
putação) estará abalado.
Cometer tais delitos por meio da internet potencializa em proporções geométricas os danos causados à
honra da vítima, uma vez que essa ferramenta alcança número indeterminado de pessoas. Diante disso, trans‑
portamos o texto do art. 2º para a parte especial da Lei, para que se relacione tão somente aos delitos defini‑
dos como Crimes Contra a Honra.
O art. 3º do texto do Relator objetiva acrescentar § 2º ao art. 141 do Código Penal. Com essa alteração,
pretende-se que, caso os crimes de calúnia, a difamação ou a injúria ensejem a prática de ato que ocasione a
morte da vítima, a pena seja aumentada do quíntuplo.
Entretanto, compulsando o texto da Lei, verifico que em outros tipos penais o legislador prevê aumen‑
to de pena de, no máximo, o triplo quando o resultado é a morte. Por exemplo, o parágrafo único do art. 127
estabelece que a pena do delito de aborto provocado por terceiro seja duplicada no caso de morte da vítima. O
parágrafo único do art. 135 determina que, na omissão de socorro, a pena seja triplicada se sobrevier a morte.
O parágrafo único do art. 135-A prevê que a pena seja aumentada até o triplo se a negativa de atendimento
médico emergencial resultar na morte do paciente. Por fim, o art. 258 estabelece que a pena no crime de pe‑
rigo comum seja aplicada em dobro se o resultado for o mesmo.
Portanto, vejo como necessária a adequação do art. 3º do substitutivo para que a pena lá prevista seja
aplicada em dobro, no caso de morte da vítima (e não no quíntuplo, como pretende o Relator). Essa alteração
confere razoabilidade à pena, quando em comparação com outras causas de aumento previstas pelo Legislador.
O art. 4º do substitutivo altera o art. 145 do Código Penal, a fim de que, nos crimes contra a honra come‑
tidos por meio da internet, a ação seja pública; nos demais, a ação seria privada. Não assiste razão ao Relator,
uma vez que não há justificativa de ordem prática que autorize essa alteração.
Nesse tipo de delito, o bem jurídico tutelado é a honra, a reputação do indivíduo. Tanto em um caso (se
cometido por meio de internet) quanto nos outros, o bem jurídico é exatamente o mesmo, o que não justificaria
tratamento diferenciado em relação ao tipo da ação penal, razão pela qual altero a redação do substitutivo original.
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Já o art. 8º pretende tornar hediondos a calúnia, difamação e a injúria, quando ensejar a prática de ato
que ocasione a morte da vítima. Não obstante, verificamos que vários delitos do Código Penal preveem causa
de aumento de pena no caso de morte da vítima, mas, nem por isso, tornaram-se crimes hediondos.
Inclusive, trata-se de tipos penais bem mais graves que os crimes contra a honra. Apenas para exempli‑
ficar, veja-se o disposto no parágrafo único do art. 127, o qual estabelece que a pena do delito de aborto provocado por terceiro seja duplicada no caso de morte da vítima. Ou então, o parágrafo único do art. 135, o qual
determina que, na omissão de socorro, a pena seja triplicada se sobrevier a morte.
Portanto, por questões de proporcionalidade, não considero razoável tornar os delitos de calúnia, difa‑
mação e injúria crimes hediondos, ainda que enseje a prática de ato que ocasione a morte do ofendido, razão
pela qual excluímos o art. 8º do texto do substitutivo, na forma apresentada ao final deste voto.
Alteramos a redação do art. 14 para que somente por meio de ordem judicial tanto a autoridade policial
quanto o Ministério Público possam ter acesso a registros de conexão e registros de acesso à aplicação de internet.
Por fim, acrescentamos dispositivo para que o provedor e o responsável por aplicações de internet fi‑
quem obrigados a coletar e registrar dados pessoais, como nome, endereço residencial, número do Cadastro
de Pessoas Físicas e número do Registro Geral, de todos os usuários das referidas aplicações que, em qualquer
medida, possam servir de meio para a prática de crimes contra a honra.
Por todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mé‑
rito, pela aprovação dos Projetos de Lei nº 215, 1.547 e 1.589 de 2015, nos termos do substitutivo que segue.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 2015. – Deputado Marcos Rogério – PDT/RO
SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI NoS 215, 1.547 E 1.589, DE 2015
Estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de
equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação,
ou por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o em‑
prego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou
por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado.
Art. 2º O art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido dos se‑
guintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 141. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena será aplicada em dobro se o crime é cometido com o emprego de equipamento, aparelho,
dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.” (NR)
§ 3º A pena será de reclusão e aplicada em dobro se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 3º O art. 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo nas hipóteses
do art. 141, § 2º, ou quando, na hipótese do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.” (NR)
Art. 4º O art. 6º do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 6º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – promover, mediante requerimento de legitimado à propositura da ação penal, o acesso à aplicação utilizada e a impressão do conteúdo ofensivo publicado, lavrando-se o respectivo termo, na hipótese de crime
contra a honra praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário
à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.”
Art. 5º O artigo 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 323. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
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Art. 6º O inciso IV do artigo 387 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 387. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 7º Os §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações cadastrais
devidamente organizadas sob seu controle, que possam contribuir para a identificação, caracterização
e qualificação do usuário ou do terminal, única, restrita e exclusivamente com esta finalidade, mediante
ordem judicial ou requisição da autoridade competente, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 8º A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A:
Art. 10-A O provedor e o responsável por aplicações de internet ficam obrigados a coletar e registrar
dados pessoais, como nome, endereço residencial, número do Cadastro de Pessoas Físicas e número do
Registro Geral, de todos os usuários das referidas aplicações que, em qualquer medida, possam servir de
meio para a prática de crimes contra a honra.
Parágrafo único. O não cumprimento da obrigação referida no caput sujeitará os responsáveis ao disposto no art. 21-A desta Lei, além das demais sanções civís e criminais cabíveis.
Art. 9º O § 5º do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 10. O § 3º do art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 11. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A, e o § 4º
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a
indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido,
com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso.
§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (NR)
Art. 12. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
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“Art. 21-A. O provedor de conexão à internet e o responsável por aplicação de internet, inclusive o que
contenha conteúdo gerado por terceiros, que deixar de providenciar a indisponibilidade do conteúdo
a que se refere o art. 19 está sujeito à multa, cujo valor será arbitrado em consideração à natureza e à
gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida
pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência específica, sem
prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis.
§ 1º Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de
notificação anterior.
§ 2º A multa aplicável ao provedor de conexão à internet será arbitrada em observância aos critérios e
limites do art. 179 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.”
Art. 13. A Seção IV, do Capítulo III, “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet”, da Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014, passa a ser denominada “Da Requisição de Registros”.
Art. 14. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 23-A e 23-B:
“Art. 23-A. Observado o disposto neste artigo, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer ao juiz que ordene, ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros de conexão e registros
de acesso à aplicação, para instruir inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para
apurar a prática de crime contra a honra cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.
§ 1º O requerimento será formulado somente se houver fundados indícios da ocorrência do crime e
quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível, sob pena de nulidade da prova produzida.
§ 2º O inquérito policial de que trata o caput será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado
estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.
§ 3º Compete ao requerente tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário.
Art. 23-B. Constitui crime requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso a aplicação de
internet em violação das hipóteses autorizadas por lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 2015. – Deputado Marcos Rogério – PDT/RO
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO BETINHO GOMES
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe pretende promover modificações no Código Penal brasileiro (Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) aumentando em um terço as penas dos crimes contra a honra (calúnia,
injúria e difamação) cometidos com a utilização das redes sociais, mediante a inclusão de inciso V ao art. 141
do Código Penal.
No último substitutivo do Relator, este inclui a calúnia, a difamação e a injúria, quando resultem em morte
da vítima, no rol dos crimes hediondos, bem como institui aumento de pena (que deve ser aplicada em dobro)
se o crime é cometido com o emprego de “equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à re‑
alização de telecomunicação”, por aplicação de Internet ou se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a
morte da vítima (art. 2.º).
Estabelece que os crimes contra a honra praticados com o emprego de equipamento, aparelho, dispo‑
sitivo ou outro meio necessário à telecomunicação ou por aplicação de Internet serão de ação penal pública
incondicionada (art. 3.º).
Obriga a autoridade policial a promover, mediante requerimento de legitimado à propositura da ação
penal o acesso à aplicação utilizada e a impressão do conteúdo ofensivo publicado (art. 4.º) e estabelece que
não será concedida fiança nos casos de crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a mor‑
te da vítima (art. 5.º).
Dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos mo‑
rais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 6.º).
Altera ainda o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) para:
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– dar nova redação ao § 3.º do art. 10, permitindo acesso aos dados cadastrais pelas autoridades
que detenham competência legal para sua requisição, dados esses que devem ser coletados, obti‑
dos, organizados e disponibilizados pelos responsáveis (art. 7.º);
– dar nova redação ao § 5.º do art. 13, permitindo acesso aos registros de conexão à Internet a au‑
toridades policiais e ao Ministério Público (art. 8.º);
– dar nova redação ao § 3.º do art. 14, permitindo acesso aos registros de acesso a aplicações de
Internet a autoridades policiais e ao Ministério Público (art. 9.º);
– incluir o § 3.º-A ao art. 19 e alterando o § 4.º do mesmo dispositivo, para assegurar a indisponibi‑
lização de conteúdo que associe o nome do interessado a crime de que tenha sido absolvido, com
trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso (na primeira hipótese, uma das
facetas do direito ao esquecimento), assegurando a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tu‑
tela nessas hipóteses (art. 10);
– incluir art. 21-A, fixando pena de multa aos provedores de conexão à Internet e o responsável por
aplicação de internet que não providenciar a indisponibilização do conteúdo apontado como in‑
fringente pelo art. 19 do Marco Civil da Internet, doravante MCI;
– alterar a denominação da Seção IV do Capítulo III do MCI;
– incluir art. 23-A, franqueando acesso a registros de conexão e de acesso à aplicação de internet,
para instruir inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para apurar a prática de
crime contra a honra, a autoridade policial ou ao Ministério Público;
– incluir art. 23-B, para tipificar o crime de requerimento ou fornecimento de registro de conexão ou
de acesso à aplicação de internet em violação às hipóteses autorizadas em lei, atribuindo à conduta
pena de dois a quatro anos, e multa.
É o relatório.
II – Voto
Pouco mais de vinte anos após ser oferecida comercialmente em nosso País – a Embratel disponibilizou
o serviço de acesso à Internet ao mercado em geral no dia 1.º de maio de 1995 –, quase metade (48%) dos bra‑
sileiros se utiliza da rede mundial de computadores1.
Em se considerando que o Brasil conta, atualmente, com uma população de aproximadamente 204 mi‑
lhões de habitantes2, o número de usuários da internet em nosso País é de cerca de 97 milhões.
Segundo a pesquisa adrede mencionada, nos dias atuais, o uso de smartphones como forma de acesso à
internet já compete com o uso da rede por meio de computadores ou notebooks. A utilização de redes sociais
influencia sobremaneira esse resultado: entre os internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais,
sendo as mais utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%).
Não se tem dados estatísticos que apontem, com segurança, o percentual dos usuários brasileiros da
internet que se dedicam à prática de crimes cibernéticos, de forma livre ou organizada, individual ou coletiva.
Levando-se em conta, entretanto, o número de denúncias recebidas por entidades como a SaferNet Brasil,
por meio do Centro Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, nos últimos nove anos (3.606.419)3estima‑
-se que uma reduzida parcela dos usuários de internet no Brasil sejam responsáveis pelo cometimento dessa
modalidade de crimes.
Partindo-se dessa premissa, não se afigura aceitável que esses poucos usuários contem com a compla‑
cência do Estado brasileiro, manifestada por meio do atual regramento da matéria contido no Marco Civil da
Internet, que, sob o pretexto de atender à preservação da intimidade e da vida privada das partes direta ou
indiretamente envolvidas, inviabilizou ou dificultou sobremaneira a realização das investigações relacionadas
às práticas delituosas cibernéticas, vulnerando a sociedade brasileira como um todo.
Demais disso, diante da velocidade de propagação das ofensas contra a honra e de outras práticas deli‑
tuosas levadas a efeito no ambiente virtual, notadamente por meio das redes sociais, tem-se que a potencia‑
lidade lesiva inerente a tais condutas assume proporções dantescas.
Partindo dos pressupostos acima firmados, considero bem-vinda a iniciativa legislativa de todos aqueles
que apresentaram proposições imbuídos do intuito de contribuir para o equacionamento da questão.
1 Conforme aponta a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas‑
-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf.
2 Número disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.
3 Conforme consta em: http://indicadores.safernet.org.br/indicadores.html.
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Reputo, contudo, que a dimensão dos valores em jogo faz com que a disciplina da matéria seja feita com
as necessárias reflexão, prudência e cautela.
Nessa linha e com a devida vênia aos que dissentem de minha posição, observo que razões de ordem
técnica estão a desaconselhar a aprovação de dois dos dispositivos com a redação que atualmente apresen‑
tam, no Projeto de Lei em epígrafe. Ei-los:
i) Nova redação dada ao § 3.º do art. 10, em vista da necessidade de que um diploma legal não discipline
de maneira conflitante determinada matéria.
Em concreto: enquanto os arts. 8.º, 9.º e 13 do Projeto de lei autorizam a autoridade policial ou o
Ministério Público a requisitarem ao responsável pela guarda, os registros de conexão e de acesso à
aplicação de internet, para instruir inquérito policial ou procedimento investigatório, nas hipóteses
que especifica, o art. 7.º do PL, na forma como prevista, está a proibir aludida prática
ii) Art. 21-A incluído à Lei, que responsabiliza o provedor de conexão à internet que deixar de providen‑
ciar a indisponibilidade do conteúdo considerado como infringente, após ordem judicial específica.
Ocorre que, como o próprio nome já diz, os serviços dos provedores de conexão à internet limitam-se
a permitir que o usuário acesse a internet, descabendo a ele, enquanto tal, providenciar a indisponi‑
bilidade de conteúdos, inclusive os gerados por terceiros, que sejam veiculados ou disponibilizados
nas inúmeras aplicações de internet, plataformas como o Facebook, Twitter etc.
Em razão disso, muito embora deva votar pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, pela apro‑
vação dos projetos de Lei nº 215, 1.547 e 1.589, todos de 2015, eu o faço nos termos do substitutivo a seguir.
Registro, por oportuno, que a disciplina proposta neste voto em separado não permite acesso ao con‑
teúdo de comunicações privadas diretamente por autoridades policiais ou pelo Ministério Público, de modo
que mantenho a imprescindibilidade, para tanto, da obtenção de decisão judicial específica.
Sala da Comissão, 01 de outubro de 2015. – Deputado Betinho Gomes, PSDB/PE
SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI Nº 215, 1.547 E 1.589, DE 2015
Estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o emprego de
equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação,
ou por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece causa de aumento de pena para o crime contra a honra praticado com o em‑
prego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou
por aplicação de internet, independentemente do meio utilizado.
Art. 2º O art. 141 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido dos se‑
guintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 141. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena será aplicada em dobro se o crime é cometido com o emprego de equipamento, aparelho,
dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.”
§ 3º A pena será de reclusão e aplicada em dobro se o crime ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 3º O art. 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo nas hipóteses
do art. 141, § 2º, ou quando, na hipótese do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 4º O art. 6º do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 6º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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X – acessar, na presença de legitimado à propositura da ação penal, a aplicação utilizada para o cometimento do crime, bem como imprimir o conteúdo ofensivo publicado, lavrando-se o respectivo termo,
na hipótese de crime contra a honra praticado com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo
ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado.” (NR)
Art. 5º O artigo 323 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 323. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – crime contra a honra que ensejar a prática de ato que ocasione a morte da vítima.” (NR)
Art. 6º O inciso IV do artigo 387 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 387. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 7º O § 3º do art. 10 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão
e de acesso à aplicações de internet mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados
pessoais ou a informações cadastrais por ele mantidas, que possam contribuir para a identificação, caraterização e qualificação do usuário ou do terminal, única, restrita e exclusivamente com esta finalidade, mediante ordem judicial ou requisição de autoridade policial ou do Ministério Público, na forma do
disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 8º O § 5º do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 9º O § 3º do art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Com exceção do previsto no art. 23-A desta Lei, a disponibilização ao requerente dos registros de que
trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial.
.........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 10. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A, e o § 4º
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º-A O interessado ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a
indisponibilização de conteúdo que associe seu nome ou imagem a crime de que tenha sido absolvido,
com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso.
§ 4º O juiz, inclusive nos procedimentos previstos nos §§ 3º e 3º-A, poderá antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, havendo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” (NR)
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Art. 11. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O provedor de aplicação de internet, inclusive o que contenha conteúdo gerado por terceiros,
que deixar de providenciar a indisponibilidade do conteúdo a que se refere o art. 19 está sujeito à multa,
cujo valor será arbitrado em consideração à natureza e à gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência específica, sem prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. Entende-se por reincidência específica a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação anterior.
Art. 12. A Seção IV, do Capítulo III, “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet”, da Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014, passa a ser denominada “Da Requisição de Registros”.
Art. 13. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 23-A e 23-B:
“Art. 23-A. Observado o disposto neste artigo, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer, ao responsável pela guarda, registros de conexão e registros de acesso à aplicação, para instruir
inquérito policial ou procedimento investigatório instaurado para apurar a prática de crime contra a
honra cometido com o emprego de equipamento, aparelho, dispositivo ou outro meio necessário à realização de telecomunicação, ou por aplicação de internet, independentemente do meio empregado, e
desde que o referido requerimento esteja pautado em informações publicadas ou disponibilizadas ao
público em geral pelo próprio investigado ou acusado, ou qualquer outro usuário.
§ 1º O requerimento será formulado somente se houver fundados indícios da ocorrência do crime e
quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível, sob pena de nulidade da prova produzida.
§ 2º O inquérito policial de que trata o caput será concluído no prazo de trinta dias, se o indiciado estiver
preso, e de noventa dias, quando solto.
§ 3º Compete ao requerente tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário.
Art. 23-B. Constitui crime requerer ou fornecer registro de conexão ou registro de acesso a aplicação de
internet em violação das hipóteses autorizadas por lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 1.º de outubro de 2015. – Deputado Betinho Gomes, PSDB/PE
PROJETO DE LEI Nº 322-B, DE 2015
(Do Sr. Luciano Ducci)
Institui a “Semana Nacional do Uso Consciente da Água”; tendo parecer: da Comissão de Educação, pela aprovação (relator: DEP. GIVALDO VIEIRA); e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação (relator: DEP. EDUARDO BOLSONARO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
I – Relatório
O Projeto de Lei visa a instituição da “Semana Nacional do Uso Consciente da Água”, a ser celebrada, anu‑
almente, na semana que compreender o dia 22 de março, Dia Mundial da Água.
Determina ainda que, na referida semana, deverão ser desenvolvidas, em todo território nacional, pa‑
lestras, debates, seminários, entre outros eventos e atividades, com vistas a esclarecer a população sobre a im‑
portância do uso consciente da água.
Por fim estabelece que a “Semana Nacional do Uso Consciente da Água” deverá constar do calendário
escolar anual das escolas públicas e privadas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
O Projeto de Lei está sujeito à apreciação conclusiva das comissões de Educação, de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, tendo regime de tramitação ordinária.
Encontra-se, no momento, sob a apreciação de mérito desta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, onde, encerrado o prazo regimental, não recebeu emendas.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
O Brasil, apesar de possuir 12% de disponibilidade da água mundial, apresenta uma distribuição espacial
bastante desigual do recurso e não condizente com a distribuição da população dele demandante.
Além disso, há a questão da qualidade dessas águas, principalmente das que servem às metrópoles
brasileiras, onde está concentrada a maior parte da população. Em recente levantamento, efetuado pela ONG
SOS Mata Atlântica, foi constatado que mais de 23% da água de rios, córregos e lagos têm qualidade conside‑
rada péssima ou ruim em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. (Disponível em <http://sustentabilidade.
estadao.com.br/noticias/geral,qualidade-da-agua-e-ruim-ou-pessima-em-23-dos-rios-de-45-cidades,1652870>)
No Estado do Rio de Janeiro, em 68,6% dos locais coletados a água tinha qualidade apenas regular e,
em 9,1%, qualidade ruim. Em São Paulo, dados da Cetesb mostram que a qualidade da água do Rio Tietê pio‑
rou em quase 70% dos 23 pontos de monitoramento distribuídos pelos 1.100 km de extensão do principal rio
paulista. (Disponível em <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,agua-do-rio-tiete-tem-piora-em-70-da-extensao,1766530>)
Com relação à quantidade de água disponível ao consumo, toda essa situação de estresse hídrico que
estamos vivendo tem relação, como sabemos, com os efeitos das mudanças climáticas. Há algum tempo, os
especialistas vêm alertando sobre os efeitos do aquecimento global na disponibilidade de água nas diversas
regiões do País.
Entendemos que precisam fazer parte das políticas de gestão dos recursos hídricos a disseminação de
informações e a conscientização da população sobre o problema. Se a sociedade não estiver engajada, por
meio de debates nas escolas e nas empresas, elegendo o uso racional da água como prioridade, será muito
difícil para o País enfrentar e superar as crises presentes e as que estão por vir e que prometem ser cada vez
mais graves, conforme pudemos ver, a partir das previsões dos especialistas.
Nesse contexto, a instituição da “Semana Nacional do Uso Consciente da Água”, como propõe o Projeto
de Lei nº 322, de 2015, reforça a oportunidade de conscientização e organização da sociedade.
Por esses motivos somos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 322, de 2015.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 2015. – Deputado Eduardo Bolsonaro, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 322/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Eduardo Bolsonaro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Átila Lira – Presidente, Rodrigo Martins e Ricardo Izar – Vice‑
-Presidentes, Arnaldo Jordy, Augusto Carvalho, Daniel Coelho, Edmilson Rodrigues, Eduardo Bolsonaro, Josué
Bengtson, Leonardo Monteiro, Nilto Tatto, Ricardo Tripoli, Roberto Balestra, Sarney Filho, Carlos Gomes, Ivan
Valente, Mauro Pereira e Toninho Pinheiro.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Átila Lira, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 429-A, DE 2015
(Da Sra. Alice Portugal)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”,
para dispor sobre a competência para a fiscalização de trânsito; tendo parecer da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação deste e do nº 2.177/15, apensado, com Substitutivo
(relator: DEP. JOÃO RODRIGUES).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA‑
NIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da Deputada Alice Portugal, cujo objetivo é alterar a Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, nas partes que tratam acerca da com‑
petência para fiscalização de trânsito.
Ao presente projeto de lei foi apensado o Projeto de Lei nº 2.177, de 2015, de autoria do Deputado Adal‑
berto Cavalcanti que também altera o Código de Trânsito, “disciplinando a competência para lavratura do auto
de infração de trânsito”.
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As proposições estão sujeitas à apreciação conclusiva pelas comissões, nos termos do art. 24, II, do Re‑
gimento Interno da Câmara dos Deputados, em regime de tramitação ordinário, tendo sido despachada à
Comissão de Viação e Transporte para apreciação quanto ao mérito da matéria, e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania para apreciação, quanto à constitucionalidade ou juridicidade. Durante o prazo regi‑
mental, não foram apresentadas emendas nesta Comissão.
É o relatório
II – Voto do Relator
O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, instituído pela Lei n° 9.503/1997, estabelece, logo em seu artigo
primeiro, aquela que seria a maior de suas diretrizes, qual seja, a de que o “trânsito seguro é um direito de to‑
dos e um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito”.
As atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito, bem como as diretrizes para a en‑
genharia de tráfego, normas de conduta e sua fiscalização são estabelecidas por esse Código de Trânsito.
No art. 20 da Lei nº 9.503/97, que define competências à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodo‑
vias e estradas federais, a parlamentar propõe a criação dos seguintes parágrafos 1º e 2º:
“Art. 20. .................................................................................................................................................................................
§ 1º As competências relacionadas nos Incisos I, II e II têm caráter de exclusividade, sendo vedada, sob
qualquer hipótese, a celebração de contratos de concessão que as transfiram para empresas privadas.
§ 2º No caso de rodovias estaduais, as competências relacionadas neste artigo serão exercidas pela respectiva polícia rodoviária estadual, respeitada a vedação imposta no § 1º.”
Em relação ao art. 21 da Lei nº 9.503/97, que define as competências aos órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; a autora propõe o acréscimo do se‑
guinte § 2º:
“Art. 21. .................................................................................................................................................................................
§ 2º As competências relacionadas nos Incisos I, III e IV têm caráter de exclusividade, sendo vedada, sob
qualquer hipótese, a celebração de contratos de concessão que as transfiram para empresas privadas.”
No que respeita ao art. 24 da Lei nº 9.503/97 – que define competências aos órgãos e entidades executivos
de trânsito dos Municípios – a autora propõe o acréscimo do seguinte parágrafo único:
“Art. 24 . ................................................................................................................................................................................
Parágrafo Único. As competências relacionadas nos Incisos I, III e IV têm caráter de exclusividade, sendo
vedada, sob qualquer hipótese, a celebração de contratos de concessão que as transfiram para empresas privadas.”
Para o art. 280 da Lei nº 9.503/97 – que disciplina a autuação por infração de trânsito –, a proposta legislativa traz a seguinte redação ao § 4º:
“Art. 280. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser, necessariamente, servidor público civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.”
A autora, em sua justificação, pondera que a proposição tem por finalidade estabelecer limites ao poder
das Autoridades de Trânsito, determinando a obrigatoriedade de os serviços de fiscalização serem exerci‑
dos, necessariamente, por servidores públicos, civis ou militares, e vedando a terceirização de tais atividades.
Na justificação da proposição, a autora aponta que a introdução das modificações no Código de Trânsito
Brasileiro impede que perdure e prospere no Brasil a indústria da multa. Quer que seja exclusivo do Estado a
tarefa de fiscalização do trânsito, pontuando que os autos de infração de trânsito só poderão ser lavrados por
servidores públicos, civis ou militares.
Cabe ressaltar que a autora objetiva tratar do tema “fiscalização”, porém, o conteúdo do projeto tra‑
ta também de diversas outras atividades, a exemplo de sinalização viária e coleta de dados estatísticos. Não
obstante a louvável iniciativa da autora do projeto, a proposição pode ser melhorada para que o objetivo seja
alcançado, mantendo a ideia da Deputada, até porque temos o dever de apontar melhor estrutura e organi‑
zação à proposta que analisamos.
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O inciso I do § 1º que se insere no art. 20 não contempla, na sua especificidade, o que se objetiva, im‑
pondo-se, dessa sorte, a supressão deste e a manutenção do inciso II. Ainda nesse § 1º há repetição do inciso
II, o que nos faz concluir, conforme inteligência da justificativa da autora, que se pretendia incluir o inciso III,
tratando-se, pois, de simples erro material. Portanto, para atingir o desiderato da autora, é necessário trazer a
correta redação e substituir a segunda vez que aparece “II” por “III”.
A proposta do § 2º do art. 20 não remete ao caput desse artigo, mas apresenta exceção de competên‑
cia de órgão rodoviário estadual (artigo 21) e deve ser realocado para correta interpretação, pois se relaciona
também com a aplicação e arrecadação de multas de trânsito. Também houve redundância no § 2º quando se
afirma a necessidade de respeitar o parágrafo anterior. Faz-se necessário evitar a redundância no texto da lei,
devendo ser suprimida a parte repetida.
Ressoa desnecessária a manutenção da expressão “sobre qualquer hipótese”, porquanto a afirmação
contida no parágrafo no sentido de que é vedada a celebração de contrato para concessão das atividades já
conduz logicamente à sua proibição.
Para fazer justiça à proposição, é necessário incluir outros incisos do art. 20 que tratam da fiscalização
ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, sendo eles os incisos II, III, V e XI, a seguir relacionados: II – realizar o
patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de
preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros; III – aplicar e arrecadar
as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenien‑
tes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou
perigosas; V – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços
de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; e XI – fiscalizar o nível de emissão de poluen‑
tes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66,
além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.
Importante destacar que foi usado o termo “exclusividade” para expressar a necessidade de execução
privativa de algumas competências. Insta esclarecer que os órgãos de trânsito integrantes do Sistema Nacional
de Trânsito – SNT precisam delegar parcialmente, entre si e por meio de convênio, atribuições necessárias à
melhor e correta aplicação das obrigações impostas pelo CTB. Ao definir exclusividade de competência, essas
exclusivas não poderão ser delegadas. Portanto, é preciso haver ressalva para que essa exclusividade de com‑
petência possa permitir que outros órgãos componentes do SNT, todos órgãos e instituições públicas, listados
no art. 7º do CTB, possam continuar a exercer as atividades conforme justificada necessidade de convênio,
parceria ou qualquer termo semelhante.
A proponente acrescenta o mesmo conteúdo no art. 21 e no art. 24; porém, não obstante os incisos in‑
dicados dos referidos dispositivos ostentem redação similar, não tratam especificamente de fiscalização, senão
vejamos. Nos artigos, os incisos I trazem “cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito”, nos inci‑
sos III “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”,
e nos incisos IV temos “coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas”.
Observa-se que o inciso I trata de forma genérica o dever de os órgãos e entidades de trânsito menciona‑
dos no caput promoverem a observância à legislação e normas de trânsito, o que não se confunde com execu‑
ção da fiscalização de trânsito, de sorte que limitar todas as atividades das instituições de forma exclusiva será
engessar o Estado e a gestão do trânsito. De modo similar, os incisos III dos arts. 21 e 24 tratam da engenharia
e vários equipamentos de controle viário, que não são necessariamente de fiscalização, assim como o inciso IV
trata exclusivamente de coleta e estudo de dados dos acidentes.
Assim, verificamos que os incisos citados não atingem o propósito de garantir que a fiscalização seja fei‑
ta exclusivamente pelo Estado, tampouco traria limitação à “indústria da multa”. Para alcançar o que se destina
na justificativa e na ementa, o projeto de lei precisa tratar como atividade exclusiva de Estado os incisos que
tratam da atribuição de fiscalização como apontado anteriormente para o artigo 20.
Os incisos que tratam do poder de polícia da PRF, disposto no art. 20 são incisos II, III, V e XI, a seguir des‑
critos: II – realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública,
com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros; III –
aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os
valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas super‑
dimensionadas ou perigosas; V – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança
relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; XI – fiscalizar o nível
de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com
o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

554

Quarta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2015

Então, temos para o art. 21 que as atividades de fiscalização são os incisos VI – executar a fiscalização de
trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas
cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; VII – arrecadar valores provenientes de
estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; VIII
– fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso
de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; IX – fiscalizar
o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
XIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua
carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais
locais, quando solicitado; e XIV – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e es‑
tabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
Apesar dos incisos serem idênticos ao artigo anterior, para o artigo 24 são os que tratam de fiscalização
os incisos VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por in‑
frações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia
de Trânsito; VII – aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacio‑
namento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; VIII
– fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso
de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; IX – fiscalizar
o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
XI – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas
superdimensionadas ou perigosas; XVII – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos
de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadan‑
do multas decorrentes de infrações; XX – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações
específicas de órgão ambiental local, quando solicitado.
Observamos que todos esses incisos que citamos sobre fiscalização tratam especificamente da atuação
e autuação do poder público e fiscalização de várias formas, pois são aquelas as atividades que exercem atri‑
buições relacionadas à expressão do Poder Estatal, portanto já deveriam ser de competência exclusiva do Es‑
tado e este projeto objetiva explicitar legalmente essa situação, tendo em vista que muitos gestores passam,
quando não deveriam, essas funções à iniciativa privada.
Como estamos tratando da indelegabilidade do poder fiscalizatório do Estado a empresas que objetivam
lucro em sua atividade ou à empresas que formem capital ou patrimônio vindo do trabalho prestado, interve‑
nho no sentido de incluir tal restrição também às empresas de economia mista, vez que estas se diferenciam
das empresas privadas quando a primeira possui participação do poder público mas também particular, en‑
quanto as empresas privadas possuem apenas capital particular.
Com esse mesmo intuito, de evitar que empresas privadas ou de economia mista lucrem com a “indústria
da multa”, propositalmente foram incluídos os incisos referentes às atividades que resultam em arrecadação
dos serviços de fiscalização de trânsito e suas consequentes penalidades.
A proposta de acrescentar parágrafo único ao art. 24 tem erro formal, pois tal artigo já possui dois pará‑
grafos, então esse a ser acrescentado será o parágrafo terceiro.
Nota-se também que a autora não inseriu em sua proposta o art. 22, que trata competências dos órgãos
ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Atentando que a proposta será de gran‑
de valor organizativo e estrutural aos órgãos de trânsito rodoviários, municipais e da PRF, também o deve ser
para os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Por isto propomos a inclusão do art.
22 neste projeto.
Para a alteração do § 4º do artigo 280 observamos um equívoco comum, recorrente em todo o CTB, que
é apresentar o termo jurisdição quando pretendia tratar de circunscrição. Isto porque jurisdição – ou “dizer o
direito” – está relacionado com a faculdade ou poder legal de determinar/aplicar a justiça, que é concernente
às atribuições exclusivas de magistrados, e não das autoridades de trânsito, tampouco de seus agentes.
Por fim, cumpre-nos o dever de apresentar outra necessidade de correção do CTB, pois editado em 1997,
não sofreu automaticamente as alterações impostas pelas alterações da Constituição da República e tal situa‑
ção se faz oportuna para tanto. Em 1997 o legislador ordinário, ao estabelecer a norma do § 4°, do art. 280, do
CTB, foi levado a inserir na referida norma o termo “celetista”, contudo, atualmente, por força da Emenda Cons‑
titucional nº 19, de 4 de junho de 1998, só poderá ser o servidor público titular de cargo efetivo (estatutário),
vez que o servidor celetista não é titular de cargo público, mas, sim, de emprego, pelo que não pode, ainda
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que concursado, exercer a função de fiscalizador, que lavra o auto de infração, ou como colocado no texto,
propriamente o agente da autoridade de trânsito.
Portanto, para ter efeito depois da EC 19/98, mesmo que equivocado, o termo “celetista” do § 4º do art.
280, deveria estar de forma que a contratação de empregado também fosse possível sem se confundir com o
servidor público. Assim, se conclui de uma interpretação sistemática dos arts. 37, 39 e 40 da Constituição da
República e posterior ratificação com a EC 19/98, que parte do § 4º do art. 280 está revogada pela impossi‑
bilidade de execução legal, cabendo a nós, nesta oportunidade, explicitar de forma a trazer o entendimento
contemporâneo da Carta Política de 1988.
Passo a tratar do anexo à proposta inicial, o Projeto de Lei nº 2.177/2015 do nobre Deputado Adalberto
Cavalcanti, que também sugere alteração do § 4º do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
O PL 2.177/2015 descreve como competentes para lavrar o auto de infração, como agentes da auto‑
ridade de trânsito, os policiais rodoviários federais nas rodovias federais, os agentes de trânsito dos órgãos
ou entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Mu‑
nicípios; e os policiais militares designados pela autoridade competente na circunscrição, onde não houver
contingente suficiente dos quadros próprios dos órgãos ou entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários estaduais.
O projeto apensado tem o mesmo condão da primeira proposta, pois visa limitar quais servidores te‑
rão competência legal para comunicar oficialmente à autoridade de trânsito sobre uma infração de trânsito
flagrada, também objeto do primeiro projeto. Nele, houve redundância ao afirmar que nas rodovias federais
atuarão como fiscalizador os policiais rodoviários federais. Portanto, suprimimos esse inciso primeiro obede‑
cendo a Lei Complementar 95/1998 que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona”.
A proposta de Lei nº 2.177/2015 trouxe intenção de texto ao novo inciso segundo do § 4º do art. 280 em
que todos os agentes de trânsito poderão lavrar auto de infração. O art. 144 da Constituição da República, em
seu § 10, descreve que a segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de
outras atividades previstas em lei e que estas atividades compete aos respectivos órgãos ou entidades executivos e
seus agentes de trânsito. Portanto, está imposto pela Lei Maior que os agentes de trânsito são aqueles servido‑
res públicos que possuem a competência legal de executar a educação, engenharia, e fiscalização de trânsito
além de outras atividades previstas em lei.
Com essa imposição da CF/88 e como o objetivo do projeto é conjurar com a percepção de que há uma
verdadeira indústria da multa, para alcançar isto precisamos limitar a competência de lavrar o auto de infração
apenas aos agentes de fiscalização, e não distribuir à todos os agentes de trânsito descritos na CF/88 que execu‑
tam educação, engenharia e outras atividades. Nesse mesmo sentido veio o inciso III para manter a designação
de policiais militares na lavratura do auto de infração e indicar o profissional específico preferencial no exercício
da atividade fiscalizatória, vale ressaltar: servidor titular de cargo público dos órgãos executivos de trânsito.
Cabe pontuar que restringir em lei a quantidade para designação do policial militar para lavrar auto de
infração sem mensurar o que vem a ser “contingente suficiente”, será pôr limite de maneira até ineficaz, pois
para o policial ser designado existe o instituto do convênio com a instituição (art. 23 do CTB) que poderá trazer
moderação nesta designação quando for conveniente ao órgão executivo de trânsito. Ademais, somos obriga‑
dos a entender que, pela análise dos órgãos de trânsito, esse “contingente suficiente” nunca foi atingido, tendo
em vista todos os Estados e Distrito Federal permitirem a atuação da polícia militar mediante convênio com a
entidade de trânsito.
Desse modo, proponho um substitutivo global aos projetos de lei em análise, com o objetivo de adequar
ao texto do CTB em vigor todas as alterações aqui elencadas.
Diante do exposto, concluo por absoluta pertinência e oportunidade e, por isso, VOTO pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nos.429/2015 e 2.177/2015, na forma do Substitutivo anexo, que visa equacionar as
duas propostas e escoimar os textos iniciais de eventuais impropriedades de técnica legislativa.
É o voto.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2015. – Deputado João Rodrigues, PSD/SC Relator
1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 429, DE 2015
(Apenso: Projeto de Lei nº 2.177, de 2015)
Altera o Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a competência para a fiscalização de trânsito.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a competência para o exercício da
fiscalização de trânsito dos órgãos executivos de trânsito e dos órgãos executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. .................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos II, III, V e XI têm caráter de exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio entre os órgãos e entidades que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 3º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 21. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
“§ 2º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX XIII e XIV têm caráter de exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio entre os órgãos e entidades que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 4º O art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
“Art. 22. .................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos III, V, VI, VII e XV têm caráter de exclusividade,
sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio entre os órgãos e entidades
que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 5º O art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 24 . ................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX, XI, XVII e XX têm caráter de exclusividade,
sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio entre os órgãos e entidades
que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 6º O art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que trata da autuação, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 280. ...............................................................................................................................................................................
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser servidor
público civil estatutário investido em cargo público específico ou, ainda, policial militar designado pela
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência.”
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2015. – Deputado João Rodrigues, PSD/SC Relator
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Esta Complementação de Voto tem o propósito de aglutinar ao substitutivo o contido no Voto em Se‑
parado do Deputado Hugo Leal, mantendo seu texto e coadunando com a proposta do projeto do Deputado
Adalberto Cavalcanti, de maneira a aperfeiçoar o conteúdo.
A proposta do Deputado Hugo Leal foi positiva em sua totalidade, especialmente ao acrescentar que
outros instrumentos, além do convênio, podem estabelecer cooperação entre os órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito – SNT. Também veio somar o acréscimo da definição de patrulhamento e a inclusão do inciso III do
artigo 20 para explicitar que a Polícia Rodoviária Federal – PRF executa a fiscalização e o patrulhamento nas
rodovias federais.
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Com mesmo viés venho acrescentar dois incisos à proposta de alteração do artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro – CTB para explicitar que o credenciamento dos serviços de escolta, no âmbito municipal, e
a autorização especial para transitar no município sejam realizados apenas por órgãos membros do Sistema
Nacional de Trânsito, mantendo assim, o objetivo da proposta da autora, Deputada Alice Portugal.
Na definição de competência para lavrar auto de infração de trânsito, acato o acréscimo do Dep. Hugo
Leal, para ficar contundente que o policial rodoviário federal também tem essa competência como agente da
autoridade de trânsito e sigo inserindo na proposta que esse cargo deve ser efetivo a fim de reafirmar a carac‑
terística de atividade fiscalizatória ser unicamente estatal.
Sobre a questão de empregados de empresas lavrarem auto de infração de trânsito, é imperioso corrigir
o prazo, pois a lei deve buscar correções em tempo exequível, de forma a não criar imbróglio jurídico e evitan‑
do também possível prejuízo aos atuais empregados. Também porque sabemos que em dezembro de 2015
essa proposta certamente ainda estará em tramitação.
Por isso foi necessário deslocar o conteúdo que seria parágrafo único do art. 280-A para um novo artigo
nesta lei, de forma a não explicitar uma data fixa para seu cumprimento, mas prazo de 12 (doze) meses a partir
da vigência desta Lei.
Já na definição de agente da autoridade de trânsito, o Deputado Hugo Leal fez valiosa contribuição ex‑
plicitando as atribuições de fiscalização, patrulhamento e outros. Nesse diapasão, incluo que essas atribuições
devem ser desempenhadas por servidores investidos em cargo público efetivo do órgão de trânsito ou rodo‑
viário. Ao deixar claro que apenas ocupante de cargo efetivo terá competência de fiscalizar (lavrar o auto de
infração de trânsito) estamos analisando a temática dessa fiscalização sob a lente da Emenda Constitucional
nº 82/2014, a qual trouxe a diferenciação de “agentes de trânsito” da definição já existente no CTB e que aqui
estamos reformulando: “agente da autoridade de trânsito”.
Está evidente que o atual §10 do art. 144 da Constituição da Republica atribui aos “agentes de trânsito”
competência para a educação, engenharia e fiscalização de trânsito (além de outras atividades), inserindo-os
na estrutura da segurança pública. Na visão holística do constituinte, o termo “agentes de trânsito” (plural) se
refere a todos os agentes públicos diretamente envolvidos na educação, engenharia, fiscalização e outras ati‑
vidades de trânsito, passando a ser mais abrangente que o “agente da autoridade de trânsito” a que se refere
o CTB, sendo este segundo relacionado tão somente à atividade fiscalizatória que inclui a lavratura do auto de
infração aqui discutida.
Ao reformar a definição de patrulhamento no Anexo I do CTB, houve aperfeiçoamento significativo de seu
conteúdo. E da mesma forma que é justo incluir no inciso III do art. 20 as atribuições já praticadas pela PRF, tam‑
bém é justo evidenciar que os órgãos de trânsito realizam patrulhamento nas respectivas áreas de circunscrição.
Por isso, no correto entendimento de que a PRF realiza privativamente o patrulhamento nas rodovias
federais, é preciso explicitar que os órgãos executivos de trânsito nos Estados e nos Municípios também bus‑
cam “garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes, incluindo
fiscalização, controle e operação de trânsito” conforme suas respectivas competências.
E, ao reforçar que a PRF é o órgão executivo de trânsito nas rodovias federais e por isso realiza o patrulhamen‑
to nessas vias, proponho o mesmo tratamento ao inserir os outros órgãos executivos de trânsito nessa definição.
Por fim, a atual proposta acata também a alteração de início de vigência para os 90 (noventa) dias pro‑
posto pelo Deputado.
Na certeza de que o conteúdo proposto pelo Deputado Hugo Leal no Voto em Separado está todo inseri‑
do nesta Complementação de Voto, considerando que as modificações trouxeram melhorias e aperfeiçoamen‑
to ao texto inicial e que o Projeto de Lei 2.177, de 2015, apensado a este, também está sendo atendido no seu
objetivo, submeto à análise da Comissão a fim de que seja aprovado o presente voto com o texto substitutivo
ao Projeto de Lei nº 429, de 2015.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2015. – Deputado João Rodrigues, PSD/SC Relator
2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 429, DE 2015
(Apenso: Projeto de Lei nº 2.177, de 2015)
Altera o Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a competência para a fiscalização de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a competência para o exercício da
fiscalização de trânsito dos órgãos executivos de trânsito e dos órgãos executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Art. 2º O art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência e de multa e as medidas administrativas cabíveis, notificar os proprietários ou infratores, arrecadar as multas que aplicar
e os valores provenientes da estada e remoção de veículos, objetos, animais e da escolta de veículos de
cargas superdimensionadas ou perigosas;
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos II, III, V e XI têm caráter de exclusividade, sendo
vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas
privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 3º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 21. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX XIII e XIV têm caráter de exclusividade, sendo
vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas
privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 4º O art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte pa‑
rágrafo único:
“Art. 22. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos III, V, VI, VII e XV têm caráter de exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para
empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar,
entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 5º O art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XVII, XX e XXI têm caráter de exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para
empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar,
entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. (NR)
Art. 6º A Seção I do Capítulo XVIII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida
do seguinte artigo:
“Art. 280-A. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser servidor público civil estatutário investido em cargo efetivo específico para fiscalização no órgão ou entidade
de trânsito ou rodoviário, policial rodoviário federal ou, ainda, policial militar designado pela autoridade
de trânsito com circunscrição sobre a via.” (NR)
Art. 7º O Anexo I, Dos Conceitos e Definições, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigo‑
rar com a seguinte redação:
“ ..................................................................................................................................................................................................
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO – servidor público civil estatutário investido em cargo efe‑
tivo específico no órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário, para o exercício das atribuições de
fiscalização, controle e operação de trânsito, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
....................................................................................................................................................................................................
PATRULHAMENTO – atividade exercida pela Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários, no âmbito de sua competência, com o objetivo de garantir obediência
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às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes, incluindo fiscalização, controle e operação de trânsito e outras ações destinadas à segurança pública.” (NR)
Art. 8º Fica assegurada a manutenção do regime celetista ao agente da autoridade de trânsito de que
trata o art. 280-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que esteja em exercício nos respectivos órgãos
ou entidades de trânsito até 12 (doze) meses da data de publicação desta Lei.
Art. 9º Fica revogado o § 4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2015. – Deputado João Rodrigues, PSD/SC Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de
Lei nº 429/2015 e o PL 2.177/2015, apensado, com substitutivo, nos termos da complementação de voto do
relator, Deputado João Rodrigues. O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Altera o Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a competência para a fiscalização de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a competência para o exercício da
fiscalização de trânsito dos órgãos executivos de trânsito e dos órgãos executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência e de multa e as
medidas administrativas cabíveis, notificar os proprietários ou infratores, arrecadar as multas que
aplicar e os valores provenientes da estada e remoção de veículos, objetos, animais e da escolta de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos II, III, V e XI têm caráter de exclusividade,
sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para
empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento simi‑
lar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 3º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 21. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX XIII e XIV têm caráter de exclusividade,
sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para
empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento simi‑
lar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 4º O art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 22. ....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos III, V, VI, VII e XV têm caráter de exclusivi‑
dade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram
para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento
similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 5º O art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XVII, XX e XXI têm caráter de
exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as
transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou
instrumento similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. (NR)
Art. 6º A Seção I do Capítulo XVIII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida
do seguinte artigo:
“Art. 280-A. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser
servidor público civil estatutário investido em cargo efetivo específico para fiscalização no órgão ou
entidade de trânsito ou rodoviário, policial rodoviário federal ou, ainda, policial militar designado
pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.” (NR)
Art. 7º O Anexo I, Dos Conceitos e Definições, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigo‑
rar com a seguinte redação:
“ ..................................................................................................................................................................................................
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO – servidor público civil estatutário investido em cargo efe‑
tivo específico no órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário, para o exercício das atribuições de
fiscalização, controle e operação de trânsito, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
....................................................................................................................................................................................................
PATRULHAMENTO – atividade exercida pela Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos e entidades
executivos de trânsito e rodoviários, no âmbito de sua competência, com o objetivo de garantir
obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes, incluindo
fiscalização, controle e operação de trânsito e outras ações destinadas à segurança pública.” (NR)
Art. 8º Fica assegurada a manutenção do regime celetista ao agente da autoridade de trânsito de que
trata o art. 280-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que esteja em exercício nos respectivos órgãos
ou entidades de trânsito até 12 (doze) meses da data de publicação desta Lei.
Art. 9º Fica revogado o § 4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação l
Sala da Comissão, 07 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
VOTO EM SEPARADO
I – Relatório
O presente Projeto de Lei altera os artigos 20, 21, 24 e 280 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Bra‑
sileiro – CTB), com o propósito, conforme a digníssima autora, de estabelecer limites ao poder das autoridades
de trânsito, determinando a obrigatoriedade dos serviços de fiscalização serem exercidos, necessariamente,
por servidores públicos, civis ou militares, e vedando a terceirização de tais atividades.
Assim considerando que alguns membros desta Comissão pediram vistas com o desejo de melhorias ao
Projeto e também a relevância deste tema para a eficácia da fiscalização como meio de prevenção de aciden‑
tes e regulação do trânsito, apresento esta complementação do voto ao Projeto de Lei nº 429/2015 qual tem
apensado o Projeto de Lei nº 2.177 também de 2015.
Com efeito, a fiscalização é uma atividade de Estado e como tal, no seu exercício do poder de polícia,
deve ser reservada aos agentes públicos regularmente investidos em tal mister, evitando-se a terceirização de
algumas funções, de forma dar segurança jurídica às ações dos órgãos de trânsito.
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II – Voto
A iniciativa do presente Projeto de Lei é bastante positiva para o exercício do poder de polícia dos agen‑
tes públicos, sendo oportuna a adequação da legislação de trânsito ao ordenamento constitucional, em espe‑
cial a recente alteração do art. 144 da Constituição Federal onde foi incluído o § 10 para tratar dos “agentes de
trânsito”, deixando clara a exclusividade da atuação dos agentes públicos, com espaço para delegação entre
os órgãos de trânsito, delimitando-se o que efetivamente pode ou não pode ser terceirizado. Embora não se
esgote o assunto, em função dos estudos para regulamentação do referido dispositivo, o presente projeto de
lei já traz em seu bojo alguns aspectos que necessitam já estar adequados à vontade do Congresso Nacional
nessa matéria.
Nesse sentido, considerando a força normativa que tal projeto de lei traz, observamos que havia neces‑
sidade de deixar mais clara a redação do inciso III do art. 20 do CTB, de forma a não haver dúvidas quanto às
atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos demais órgãos e entidades de trânsito que estão dispostos
nos demais artigos que estão sendo alterados no presente projeto de lei.
Entre as questões controversas, destacamos que no inciso III não constam as atribuições já praticadas
pela PRF a fiscalização, autuação e aplicação da penalidade de advertência por escrito.
Desta forma, o presente voto tem a finalidade apenas de adequar formalmente a prática imprescindí‑
vel para o cumprimento da missão institucional da PRF, não alterando em essência o Projeto de Lei nº 529, de
2015, na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deixando assim mais claro o dispositivo legal, evitan‑
do dúvidas ou interpretações equivocadas da intenção do legislador.
Outro destaque que fazemos é que nos parágrafos inseridos nos artigos do CTB mencionados, não existe
somente o convênio como instrumento de cooperação entre os órgãos ou entidades públicas, sendo impor‑
tante deixar isto claro no texto legal. Assim, também propomos a inclusão de outros instrumentos para que
haja segurança jurídica nas relações entre eles.
Por fim, no esclarecimento das competências como agente da autoridade de trânsito conforme texto
proposto no art. 280-A, inserido no CTB, faz-se necessário que fique claro que o policial rodoviário federal tam‑
bém tem essa atribuição, já que também atua como agente da autoridade de trânsito no exercício de suas atri‑
buições constitucionais. Com isto, também se altera as redações contidas no Anexo I do CTB para “agente da
autoridade de trânsito” e “patrulhamento”, lembrando que patrulhamento na Constituição Federal consta como
atribuição da PRF. Isto se justifica pelo caráter de exclusividade e definições que se pretende inserir no CTB.
Diante do exposto submeto e proponho a aprovação do presente voto, com inclusão da nova redação
do inciso III do art. 20 ao substitutivo apresentado pelo relator ao Projeto de Lei nº 429, de 2015 e adequação
dos parágrafos inseridos nos artigos alterados conforme substitutivo apresentado.
Sala da Comissão, 02 de setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, PROS/RJ
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 429, DE 2015
(Apenso: Projeto de Lei nº 2.177, de 2015)
Altera o Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a competência para a fiscalização de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a competência para o exercício da
fiscalização de trânsito dos órgãos executivos de trânsito e dos órgãos executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência e de multa e as medidas administrativas cabíveis, notificar os proprietários ou infratores, arrecadar as multas que aplicar
e os valores provenientes da estada e remoção de veículos, objetos, animais e da escolta de veículos de
cargas superdimensionadas ou perigosas;
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos II, III, V e XI têm caráter de exclusividade, sendo
vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas
privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
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Art. 3º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 21. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 2º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX, XIII e XIV têm caráter de exclusividade, sendo
vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas
privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar, entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 4º O art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte pa‑
rágrafo único:
“Art. 22. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As competências relacionadas nos incisos III, V, VI, VII e XV têm caráter de exclusividade, sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para
empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar,
entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 5º O art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º As competências relacionadas nos incisos VI, VII, VIII, IX, XI, XVII e XX têm caráter de exclusividade,
sendo vedada a celebração de contratos de concessão, convênios ou outros que as transfiram para empresas privadas ou de economia mista, admitida a celebração de convênio, ou instrumento similar, entre
os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.” (NR)
Art. 6º A Seção I do Capítulo XVIII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida
do seguinte artigo:
“Art. 280-A. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser
servidor público civil estatutário investido em cargo público específico para fiscalização no órgão ou
entidade de trânsito ou rodoviário, policial rodoviário federal ou, ainda, policial militar designado
pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.
Parágrafo único. Fica assegurada a manutenção do regime celetista ao agente da autoridade de trânsito
que esteja em exercício nos respectivos órgãos ou entidades de trânsito até 31 de dezembro de 2015.” (NR)
Art. 7º O Anexo I, Dos Conceitos e Definições, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigo‑
rar com a seguinte redação:
“...................................................................................................................................................................................................
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO – servidor público civil estatutário investido em cargo específico
no órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário, para o exercício das atribuições de fiscalização, controle
e operação de trânsito, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
....................................................................................................................................................................................................
PATRULHAMENTO – função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obe‑
diência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes, incluindo fiscali‑
zação, controle e operação de trânsito e outras ações destinadas à segurança pública.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 8º Fica revogado o § 4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.
Sala da Comissão, 02 de setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, PROS/RJ
PROJETO DE LEI Nº 436-A, DE 2015
(Do Sr. Professor Victório Galli)
Acrescenta dispositivo na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de sinalização horizontal em todas as rodovias que pos-
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suam fiscalização eletrônica por meio de radares; tendo parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação deste e do nº 536/15, apensado, com Substitutivo (relator: DEP.
MAJOR OLIMPIO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA‑
NIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 436, de 2015, de autoria do Deputado Professor Victório Galli, tem por finalidade al‑
terar a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de
sinalização horizontal em todas as rodovias que possuam fiscalização eletrônica por meio de radares.
Na sua justificação, o ilustre parlamentar argumenta que esta proposta vem do anseio do povo brasilei‑
ro que almeja uma sinalização mais clara e educativa. A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e
orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restri‑
ções e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança
e ordenar os fluxos de tráfego.
Foi apensado ao projeto principal o projeto de lei nº 536, de 2015, do Deputado William Woo, que acres‑
centa parágrafo único ao artigo 87 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 2007 – Código de Trânsito Brasileiro,
com a finalidade de que os sinais de trânsito horizontais deverão ter superfície cuja textura seja semelhante à
do asfalto não sinalizado.
Afirmando que em todo o Brasil, as tintas utilizadas para demarcar pistas de rolamento, seja urbana ou
rodoviária, são inadequadas e incompatíveis ao uso de motocicletas.
Assevera que da maneira como são aplicadas, as faixas de sinalização expõe os motociclistas a riscos
desnecessários. Os acidentes ocorrem em decorrência de escorregões sobre as faixas, tendo como causa pro‑
vável a tinta imprópria para a sinalização horizontal. São frequentes os casos de quedas da motocicleta, danos
ao patrimônio público e lesões aos motociclistas.
No prazo regimental não foram oferecidas emendas nesta Comissão.
II – Voto do Relator
Na forma do disposto no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu art. 32, XX, o projeto vem
a esta Comissão, tendo em vista a competência para análise de mérito da matéria.
Os projetos de lei em apreço tem a intenção de complementar à legislação de trânsito em vigor, com
alteração do art. 80 e 87 da Lei nº 9.505, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), versando
sobre a sinalização horizontal.
No projeto de lei nº 436 de 2105, o projeto obriga a sinalização horizontal em todas as rodovias que te‑
nham fiscalização eletrônica por meio de radares; e no projeto de lei nº 536 de 2015, obriga que a sinalização
horizontal seja da mesma textura da utilizada no asfalto.
Os radares devem ter caráter educativo e preventivo, para tanto devem ter uma sinalização adequada
para que o motorista possa ser devidamente orientado.
Outro aspecto é que não são poucos os riscos aos quais estão expostos os motociclistas. E são inúmeros
os motivos que lhes conferem tamanha fragilidade: a inconsistente e inadequada formação dos motociclistas
para o enfrentamento do trânsito brasileiro; bem como as ora mencionadas tintas impróprias para a sinaliza‑
ção horizontal.
A simples modificação da tinta utilizada para a sinalização asfáltica seria bastante para reduzir os riscos
aos quais todos os motociclistas estão expostos. Riscos estes que, importante salientar, ceifam a vida de cen‑
tenas de brasileiros anualmente.
Esses projetos vêm ao encontro da segurança no trânsito, quer seja na orientação e educação no trân‑
sito, quer seja no sentido de resguardar a incolumidade física dos milhares de motociclistas no Brasil, muitos
dos quais têm, na moto, seu meio de sustento.
Assim, diante do exposto, e sob a perspectiva da Comissão de Viação e Transporte, votamos pela aprova‑
ção do Projeto de lei nº 436, de 2015, e do Projeto de Lei nº 536 de 2015, na forma do Substitutivo apresentado.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 2015. – Deputado Major Olimpio, Relator
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 436, DE 2015
(Apenso Projeto de Lei nº 536, de 2015)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para regu‑
lar a sinalização horizontal nas vias públicas.
Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 80. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º A sinalização de trânsito horizontal deverá a textura de sua superfície semelhante à do asfalto
não sinalizado.
§ 4º Nas vias pavimentadas, que possuam equipamento de fiscalização de velocidade fixo, é obriga‑
tória a aposição de sinalização horizontal, conforme regulamentação do CONTRAN.” (NR)
Art. 3º A aplicação da exigência prevista no §3º, do art. 80, da Lei 9.503/97, se dará nas novas sinalizações
horizontais, ou nas revitalizações das já existentes, observada a lei de licitações.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 2015. – Deputado Major Olimpio, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 436/2015 e o PL 536/2015, apensado, com substitutivo, nos termos do parecer do relator, De‑
putado Major Olimpio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO PROJETO DE LEI Nº 436, DE 2015
(E SEU APENSO PL Nº 536, DE 2015)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para regular
a sinalização horizontal nas vias públicas.
Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 80. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º A sinalização de trânsito horizontal deverá a textura de sua superfície semelhante à do asfalto
não sinalizado.
§ 4º Nas vias pavimentadas, que possuam equipamento de fiscalização de velocidade fixo, é obriga‑
tória a aposição de sinalização horizontal, conforme regulamentação do CONTRAN.” (NR)
Art. 3º A aplicação da exigência prevista no §3º, do art. 80, da Lei 9.503/97, se dará nas novas sinalizações
horizontais, ou nas revitalizações das já existentes, observada a lei de licitações.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Sala da Comissão, 07 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 811-A, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Altera a redação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispondo sobre o efeito suspensivo
dos recursos administrativos em matéria acidentária; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação (relator: DEP. ARNALDO FARIA DE SÁ).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Seguridade Social e Família o presente projeto de lei que tem por objetivo con‑
ferir efeito suspensivo aos recursos administrativos em matéria acidentária.
A proposição foi despachada a esta Comissão, bem como à Comissão de Constituição e Justiça e de Ci‑
dadania (art. 54 do RICD).
Durante o prazo regimental não foram oferecidas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto de Lei em análise tem por objetivo conferir efeito suspensivo aos recursos administrativos em
matéria acidentária.
Isto porque após a conclusão da perícia, comumente, os segurados, em caso de negativa do benefício
ou mesmo de discordância do tipo do benefício concedido – acidentário ou não – utilizam de recurso para
discutir a decisão pericial.
Até que a discussão seja definitiva decorrem vários meses e/ou anos e muitos casos iniciados como aci‑
dente de trabalho, assim permanecem considerados, até que ocorra a decisão definitiva dos recursos, causan‑
do por consequência enquadramento em fatores equivocados, que impactam de forma negativa a imagem
da empresa e geram pagamento de percentuais indevidos e excessivos de contribuição.
Algumas medidas foram adotadas pelo Ministério da Previdência Social para garantir a sustentabilidade
do regime geral de previdência, ante a elevação do número de benefícios concedidos, entre elas estão a adoção
do NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico, que é o mecanismo que relaciona determinada doença às atividades
na qual a moléstia ocorre com maior incidência, resultado do cruzamento do diagnóstico médico enquadrado
como agravo à saúde descrito na Classificação Internacional de Doenças (CID) com sua incidência estatística
dentro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – de cada empresa.
Também foi instituído o FAP – que é o Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da em‑
presa, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num de‑
terminado período. O FAP consiste num multiplicador variável de 0,5 a 2 pontos, a ser aplicado sobre a alíquota
RAT para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.
Salienta-se que RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é a contribuição da empresa, prevista no inciso II
do artigo 22 da Lei 8212/91, e consiste em percentual que mede o risco da atividade econômica (de 1%, 2%
ou 3%, respectivamente, para atividade de risco mínimo, médio ou grave) incidente sobre a folha de salários
das empresas.
Então, a concessão de determinado auxílio estará sendo computado para apuração do FAP, o que con‑
figuraria uma distorção, que embora equivocada, seria palpável e, ainda pior, a prejuízo da empresa, pois esta
seria compelida a recolher mensalmente uma alíquota maior em razão de ter sido considerado referido auxílio.
Assim, a suspensão do recurso trará justo tratamento e segurança jurídica aos empregadores, evitando‑
-se sejam penalizados pela alegação de uma suposta doença de um empregado, que pode culminar no final
do julgamento dos recursos, na decisão de total ausência do mal alegado, bem como de qualquer relação do
mal alegado com as atividades desempenhadas no trabalho.
Enquanto não se considera a suspensão dos recursos, todos os males declarados serão computados e
englobarão o fator de multiplicação, aumentando o recolhimento das empresas, penalizando-as muitas vezes
sem que estas efetivamente façam jus à penalidade e ao consequente enquadramento decretado pelos fatores
multiplicadores e maior recolhimento.
Assim sendo, a proposta vêm minimizar injustiças que prejudicam o empregador.
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Também, é desejável o equilíbrio entre crescimento econômico, geração de empregos e distribuição de
renda e, de outro, custos de contratação e proteção dos direitos.
Num cenário ideal, o crescimento econômico e a distribuição de renda caminham juntos com a proteção
dos direitos de todos os envolvidos. Caso contrário, a exacerbação desmesurada de direitos aumenta exagera‑
damente os custos de contratação e reduz tanto a oferta de emprego quanto o próprio crescimento econômico.
Neste sentido, o Estado Democrático de Direito deve corresponder a um conjunto de normas válidas,
eficazes e eficientes que traduzam o bem comum e tenham o poder de interferir positivamente nas relações
sociais, conforme pretendido pela proposta.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 811, de 2015.
Sala da Comissão, 04 de agosto de 2015. – Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 811/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio Brito – Presidente, Zeca Cavalcanti, Alexandre
Serfiotis e Darcísio Perondi – Vice-Presidentes, Adelmo Carneiro Leão, Adelson Barreto, Assis Carvalho, Carlos
Gomes, Carlos Manato, Célio Silveira, Chico D’Angelo, Christiane de Souza Yared, Conceição Sampaio, Delegado
Éder Mauro, Diego Garcia, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jean Wyllys,
Jhonatan de Jesus, João Marcelo Souza, Jorge Solla, Leandre, Mandetta, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Má‑
rio Heringer, Miguel Lombardi, Odorico Monteiro, Osmar Terra, Paulo Foletto, Roney Nemer, Rosangela Gomes,
Toninho Pinheiro, Antônio Jácome, Dâmina Pereira, Flávia Morais, Geovania de Sá, João Campos, Josi Nunes,
Júlia Marinho, Luciano Ducci, Mariana Carvalho, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Rômulo Gouveia,
Sérgio Reis, Silas Câmara e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Antonio Brito, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 1.066-B, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Proíbe o corte e a derrubada da mangabeira e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação, com emenda (relator:
DEP. DANIEL COELHO); e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela aprovação deste e da Emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (relator: DEP. VICENTINHO JÚNIOR).
NOVO DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVI‑
MENTO RURAL; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.066, de 2015, proíbe o corte ou a derrubada de árvores da espécie Hancornia speciosa Gomes (mangabeira), em todo o território nacional, para qualquer fim, exceto quando efetuado por órgãos
especializados da administração pública federal, estadual ou municipal, por motivo de irremovível necessidade
de interesse público, previamente justificado junto ao Ministério do Meio Ambiente.
O projeto também estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores dessa espécie, quando da im‑
plantação de projetos de reflorestamento em regiões onde a mangabeira é nativa e onde seu fruto seja utili‑
zado como meio de subsistência ou para a alimentação. Incumbe o Ministério do Meio Ambiente de fiscalizar
o cumprimento dessas determinações legais e estabelece multa, aplicável aos infratores, no valor de um mil e
quinhentos reais por mangabeira abatida, valor que se duplica em caso de reincidência, sem prejuízo de outras
penas previstas na legislação ambiental.
O PL nº 1.066/2015 tramita em regime ordinário, sujeito à apreciação conclusiva pelas Comissões, nos
termos do art. 24, II, do Regimento Interno. De acordo com o primeiro despacho de distribuição, foi inicialmen‑
te examinado, quanto ao mérito, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que em 1º
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de julho de 2015 rejeitou o parecer apresentado pelo relator da matéria, decidindo pela aprovação do Projeto,
modificado por emenda aditiva, nos termos do parecer vencedor.
A emenda aprovada pela CMADS acrescenta ao PL nº 1.066/2015 artigo nos seguintes termos: “O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA poderá prever outros casos em que será permitido o corte e a derrubada da mangabeira”.
Em 14 de agosto de 2015, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados deferiu o Requerimento nº
2.439/2015, revendo o despacho inicial para incluir o exame de mérito da proposição pela Comissão de Agri‑
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Desta forma, ora cabe a este Órgão Técnico apreciar
o Projeto, que por último será examinado, quanto aos aspectos de que trata o art. 54 do Regimento Interno,
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto de Lei nº 1.066, de 2015, ora submetido à apreciação, quanto ao mérito, desta Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, proíbe o corte e a derrubada da mangabeira,
exceto nas condições que especifica.
A mangabeira é uma espécie arbórea nativa do Brasil, que ocorre de forma espontânea em várias regi‑
ões, desde os tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas do Nordeste, onde é mais abundante, até os cerrados
do Centro-Oeste; verifica-se ainda sua ocorrência nas regiões Norte e Sudeste. De acordo com Raul Vieira Neto
e outros pesquisadores da Embrapa, o fruto, denominado “mangaba”, é o principal produto da mangabeira;
este nome tem origem na língua tupi-guarani e significa “coisa boa de comer”.
O autor da proposição sob análise, nobre Deputado João Daniel, informa que a mangabeira foi oficial‑
mente adotada como símbolo de Sergipe, Estado que concentra a maior produção de mangaba. A principal
forma de exploração é o extrativismo, ao qual se dedicam mulheres residentes em comunidades litorâneas, o
que contribui de forma significativa para o sustento de suas famílias. Todavia, – prossegue ele – em diversas
localidades brasileiras a mangabeira encontra-se ameaçada por atividades como a agricultura, o turismo e a
especulação imobiliária.
Não restam dúvidas de que a mangabeira é uma espécie de grande importância econômica, social e
ambiental. Econômica porque dela se extraem frutos de excelente qualidade, utilizados não apenas in natura,
mas também na agroindústria (confecção de polpas de frutas, sorvetes e outros alimentos) e tendo imenso
potencial para crescer e alcançar a expressão que hoje têm outras espécies frutíferas, de origem exótica. Impor‑
tância social, posto que a exploração da mangaba contribui para a subsistência de comunidades tradicionais
litorâneas em toda a região Nordeste. E ambiental, por tratar-se de espécie nativa de vários biomas brasileiros.
Concordo, portanto, com o autor do Projeto, quanto à necessidade de se restringir o corte ou a derruba‑
da de mangabeiras, e de se criarem mecanismos para estimular o plantio dessa espécie. O Projeto prevê exce‑
ções a essa proibição e a emenda adotada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(CMADS) amplia essa abertura, ao possibilitar que o CONAMA preveja outras situações em que se permita a
remoção de mangabeiras.
Com base no exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.066, de 2015, e da emenda adotada
pela CMADS.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 2015. – Deputado Vicentinho Junior, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária re‑
alizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.066/2015, e a Emenda de Relator 1 da CMADS, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Vicentinho Júnior.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel, Carlos Henrique
Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Adilton Sachetti, Afonso Hamm, André Abdon,
Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Fran‑
cisco Chapadinha, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba,
Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcon, Nelson Meurer, Odelmo Leão, Pedro Chaves, Raimun‑
do Gomes de Matos, Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasi‑
leiro, Tereza Cristina, Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do Pt, Átila Lins, João Rodrigues, Luciano Ducci,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Mário Heringer, Miguel Lombardi, Nelson Marquezelli, Professor Victório Galli,
Remídio Monai, Ronaldo Benedet e Wilson Filho.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 1.241-A, DE 2015
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Altera o art. 4º da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 1999, que define “diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências”; tendo parecer da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. EFRAIM FILHO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVI‑
MENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTI‑
TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 1.241, de 2015, de autoria do Deputado Jorge Côrte Real. A ini‑
ciativa modifica o art. 4º da Lei nº 9.808, de 1999, com o intuito de prorrogar, até dezembro de 2020, a isenção
do AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – de que hoje gozam os empreendimen‑
tos que se implantem, modernizem, ampliem ou diversifiquem, no Nordeste e na Amazônia, em conformidade
com avaliação técnica das respectivas superintendências de desenvolvimento. Segundo o texto legal em vigor,
a isenção deve se encerrar em 31 de dezembro de 2015.
Na justificação do projeto, o autor argumenta que reduzir as desigualdades sociais e regionais é objeti‑
vo fundamental do Brasil, segundo define a própria Constituição. Afirma que prorrogar a isenção é necessário
para que continuem os esforços governamentais nesse sentido. Alega que, no caso de não haver a prorroga‑
ção, empresas sediadas nas regiões Norte e Nordeste, beneficiadas com programas da SUDAN e da SUDENE,
passarão a pagar 25% sobre o frete das cargas importadas, a título de AFRMM, o que diminuirá em muito a
competitividade delas.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Embora o objetivo do projeto de lei seja a permanência de incentivo aos empreendimentos que se de‑
senvolvem na Amazônia e no Nordeste, sob auspício da SUDAM e da SUDENE, respectivamente, o exame desta
Comissão, tendo vista as suas competências, deve se ater à questão de se a prorrogação da isenção do AFRMM
– Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, no caso específico, compromete a realização de
projetos de interesse da indústria naval e da marinha mercante brasileiras.
Examinando-se o histórico recente de desembolsos do FMM – Fundo de Marinha Mercante, que é muni‑
do, em boa parte, por recursos oriundos da arrecadação do AFRMM, percebe-se que a isenção concedida aos
empreendimentos antes mencionados não constitui obstáculo para a ampliação da política de fomento aos
estaleiros e às empresas de transporte aquaviário.
De fato, em plena vigência da isenção aqui discutida, a execução financeira dos projetos sustentados
com recursos do FMM saltou de um bilhão de reais, em 2007, para cinco bilhões de reais, em 2013. No perío‑
do, a quantidade de empreendimentos entregues saiu de 33, em 2007, para 77, em 2013. Nesse ano (2013),
a carteira de projetos do FMM englobava nada menos do que 633 embarcações e 19 estaleiros, avaliados em
sessenta bilhões de reais.
Apesar da crise econômica que atinge o País, tudo leva a crer que a tendência é o crescimento desse
mercado, considerando o aumento da capacidade de produção dos estaleiros, os financiamentos já contra‑
tados e o avanço das explorações do Pré-Sal, que requer numerosas embarcações de apoio. Esse horizonte,
conservadoramente otimista, não tem porque se alterar em virtude da prorrogação da isenção do AFRMM aos
empreendimentos-alvo, mesmo porque, independentemente do que se analisa aqui, já não incidirá o AFRMM,
até 2017, sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nor‑
deste do País (Lei nº 11.482, de 2007).
Por fim, a despeito do que aqui se debate, é preciso dizer que a apreciação deste projeto de lei pode
ficar prejudicada se aprovado o texto do Projeto de Conversão à Medida Provisória nº 675, de 2015, proposto
no âmbito da Comissão Mista. Ali, foi incorporado ao conteúdo da MP o mesmo dispositivo que encabeça o
Projeto de Lei nº 1.241, de 2015, ora em exame, ou seja, a prorrogação da isenção até 2020.
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De toda sorte, considerando apenas os aspectos que nos cabe avaliar, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.241, de 2015.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2015. – Deputado Efraim Filho, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro‑
jeto de Lei nº 1.241/2015, nos termos do parecer do relator, Deputado Efraim Filho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 1.269-A, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Dispõe sobre o tratamento tributário diferenciado para a cachaça artesanal produzida por
agricultores familiares; tendo parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, pela aprovação, com emenda (relator: DEP. ALCEU MOREIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA‑
DANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.269, de 2015, de iniciativa do nobre Deputado João Daniel, objetiva excluir da inci‑
dência do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI a cachaça artesanal produzida por agricultores familia‑
res e determinar que sua comercialização seja realizada por meio de emissão de nota de talão de agricultura
familiar, constando na rotulagem a sua denominação, origem e características do produto.
Em sua justificação, argumenta que a cachaça artesanal produzida por esses produtores não pode ter
o mesmo tratamento tributário concedido aos fabricantes industriais. O objetivo da proposição é possibilitar
uma melhora de renda e qualidade de vida aos agricultores familiares.
Segundo o despacho de distribuição, o projeto deverá ser apreciado pela Comissão de Agricultura, Pe‑
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural quanto ao mérito; Comissão de Finanças e Tributação quanto
ao mérito e ao disposto no art. 54 do RICD; e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto ao es‑
tabelecido no art. 54 do RICD, em regime de tramitação ordinária.
Nesta comissão, no decurso do prazo regimental, não foram oferecidas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a esta egrégia Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
nesta oportunidade, deliberar quanto ao mérito do Projeto de Lei nº 1.269, de 2015, que pretende excluir da
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a cachaça artesanal produzida por agricultores fa‑
miliares e determinar que sua comercialização seja realizada por meio de emissão de nota de talão de agricul‑
tura familiar, constando na rotulagem a sua denominação, origem e característica do produto.
A presente proposição traria grandes benefícios para os agricultores familiares que produzem cachaça
artesanal. Além da redução da carga tributária, a autorização para comercialização do produto por meio de
nota de talão de produtor desobrigaria os agricultores familiares a constituir pessoa jurídica para tal finalidade,
promovendo importante medida desburocratizante.
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Ademais, a produção de cachaça por agricultores familiares feita nos termos do presente projeto é pre‑
dominantemente artesanal, caso em que, de acordo com o Regulamento do Imposto sobre Produtos Indus‑
trializados, não há cobrança do tributo (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, arts. 5º e 7º).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, aproximadamente três mil pro‑
priedades de agricultores familiares produzem cachaças artesanais. Com a aprovação da medida, estaríamos
possibilitando maior qualidade de vida a essa parcela da população brasileira.
A Lei nº 12.959, de 19 de março de 2014, conhecida como Lei do Vinho Colonial, estabeleceu requisitos
mínimos para que o vinho fosse reconhecido como oriundo da agricultura familiar. Considerando as seme‑
lhanças entre a proposição em análise e a Lei do Vinho Colonial, entendo ser correto utilizá-la como parâmetro
para adoção dos requisitos supracitados.
Nesse sentido, apresento emenda para inserir na proposta restrição quantitativa de produção anual e
requisitos mínimos de origem da cana-de-açúcar para a que o produto possa usufruir dos benefícios criados
pelo presente projeto de lei.
A emenda também altera o caput do art. 1º do projeto para incluir o termo “empreendedor familiar rural”
na redação e fazer referência à Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formu‑
lação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Com base no exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.269, de 2015, com a emenda ane‑
xa, e conclamamos os nobres pares a nos acompanharem no voto.
Sala da Comissão, 14 de julho de 2015. – Deputado Alceu Moreira, Relator
EMENDA Nº 01/2015
Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação e acrescente-se o §1º, renumerando o parágrafo único para § 2º:
“Art. 1º Não se considera operação de industrialização, para fins de incidência do Imposto sobre Pro‑
dutos Industrializados (IPI), a produção de cachaça artesanal por agricultor familiar ou empreende‑
dor familiar rural, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006:
§ 1o A cachaça produzida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural deverá ser elaborada
com o mínimo de 70% (setenta por cento) de cana-de-açúcar colhida no imóvel rural do agricultor
familiar e na quantidade máxima de 20.000 l (vinte mil litros) anuais.
§2º .............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................” (NR)
Sala da Comissão, 14 de julho de 2015. – Deputado Alceu Moreira, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária re‑
alizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.269/2015, com emenda, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Alceu Moreira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel, Carlos Henrique
Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Adilton Sachetti, Afonso Hamm, André Abdon,
Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Fran‑
cisco Chapadinha, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba,
Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcon, Nelson Meurer, Odelmo Leão, Pedro Chaves, Raimundo
Gomes de Matos, Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasileiro,
Tereza Cristina, Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do Pt, Alceu Moreira, Átila Lins, João Rodrigues, Lu‑
ciano Ducci, Márcio Marinho, Marcos Montes, Mário Heringer, Miguel Lombardi, Nelson Marquezelli, Professor
Victório Galli, Remídio Monai, Ronaldo Benedet e Wilson Filho.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Dispõe sobre o tratamento tributário diferenciado para a cachaça artesanal produzida por agricultores
familiares.
Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação e acrescente-se o §1º, renumerando o parágrafo único para § 2º:
“Art. 1º Não se considera operação de industrialização, para fins de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a produção de cachaça artesanal por agricultor familiar ou empreendedor familiar
rural, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
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§ 1o A cachaça produzida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural deverá ser elaborada
com o mínimo de 70% (setenta por cento) de cana-de-açúcar colhida no imóvel rural do agricultor familiar e na quantidade máxima de 20.000 l (vinte mil litros) anuais.
§2º ....................................................................................................................................................................................” (NR)
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 1.802-A, DE 2015
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera o Decreto-lei nº 167, de 1967, que “dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”, para instituir a nulidade do aval dado em Cédula de Crédito Rural; tendo parecer da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela aprovação,
com substitutivo (relator: DEP. CELSO MALDANER).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA‑
DANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
I – Relatório
Por intermédio do Projeto de Lei nº 1.802, de 2015, o Deputado Carlos Bezerra propõe alteração no § 2º
do art. 60 do Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre títulos de crédito rural e dá ou‑
tras providências”, para estabelecer a nulidade de aval em cédulas de crédito rural.
O autor da proposição considera a medida necessária para sanar controvérsia existente na interpretação
do alcance do disposto no §3º do Decreto-lei nº 167, de 1967.
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 1.802, de 2015, tramita
sob o regime ordinário e foi distribuído para apreciação conclusiva das Comissões, com tramitação inicial nes‑
ta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e posterior manifestação das
Comissões de Finanças e Tributação (mérito e art. 54 do RICD) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art.
54 do RICD). Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição, nesta Comissão.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto de Lei nº 1.802, de 2015, de autoria do Deputado Carlos Bezerra, altera a redação do art. 60 do
Decreto-lei nº 167, de 1967, com o objetivo de pacificar discussão jurisprudencial acerca da nulidade de aval
aposto em cédulas de crédito rural.
Ao serem demandados no sentido de honrar operações de crédito rural, muitos avalistas alegam nuli‑
dade do aval em razão do disposto no § 3º do Decreto-lei nº 167, de 1967, que, sem especificar a que univer‑
so de instrumentos seu comando aplica-se, estabelece que “também são nulas quaisquer garantias, reais ou
pessoais, salvo dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas”.
Entretanto, uma leitura detida de todo art. 60 permite concluir que a nulidade a que se refere o § 3º
restringe-se, tão somente, à Duplicata Rural e à Nota Promissória Rural, para as quais o § 2º precedente já es‑
tabelece nulidade de aval. Esse entendimento decorre do fato de que duplicata rural e nota promissória rural
apresentam natureza diversa das cédulas de crédito rural. Senão vejamos.
Duplicata rural e nota promissória rural são títulos representativos de crédito do produtor rural contra
terceiros, decorrente da venda a prazo de bens de natureza agrícola. Usualmente, os produtores rurais anteci‑
pam o recebimento desses recursos mediante o desconto desses títulos em instituições financeiras, que cobram
juros pela antecipação e passam a ser as beneficiárias finais do crédito. Tal como posta pela legislação vigente,
a vedação de aposição de aval em Duplicata Rural e Nota Promissória Rural é benéfica aos produtores rurais,
pois evita que estes: 1 – sejam pressionados pelas instituições financeiras a avalizar os crédito que pretendem
antecipar; e 2 – venham, consequentemente, a ser demandados a responder pela solvência dos títulos cujo
recebimento foi antecipado (descontado), caso os devedores não os honrem.
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Já as cédulas de crédito rural são títulos representativos de crédito de instituições financeiras contra
produtores rurais. Quando não dispõem de bens suficientes para garantir o crédito pretendido, muitos agri‑
cultores recorrem à interveniência de um avalista. Para esse universo de produtores, eventual vedação de aval
em cédulas de crédito rural terá, entre suas consequências, a obstrução do crédito ou a cobrança de juros mais
elevados, já que a insuficiência de garantia implica risco adicional ao agente financiador.
Por essa razão, este relator acredita ter se equivocado o autor da matéria ao propor a extensão da nuli‑
dade de aval às cédulas de crédito rural como forma de pacificar questionamentos jurídicos em curso quanto
à validade de aval em cédulas de crédito rural.
Reconhecendo a importância para os operadores do crédito rural e dos agricultores de solucionar a
insegurança jurídica apontada pelo ilustre Deputado Carlos Bezerra, apresento substitutivo que, ao invés de
alterar o § 2º do art. 60 do Decreto-lei nº 167, de 1967, como originalmente proposto pelo PL 1.802, de 2015,
confere nova redação ao § 3º, de forma a restringir à Duplicata Rural e à Nota Promissória Rural a nulidade de
outras formas de garantia, ali referida.
Com base no exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.802, de 2015, na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 03 de setembro de 2015. – Deputado Celso Maldaner, Relator
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI Nº 1.802, de 2015
Altera o Decreto-lei nº 167, de 1967, que “dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”, para instituir a nulidade do aval dado em Cédula de Crédito Rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin‑
te redação:
“Art. 60 .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º São nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, oferecidas a Nota Promissória Rural ou
Duplicata Rural, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou
por outras pessoas jurídicas.
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 03 de setembro de 2015. – Deputado Celso Maldaner, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária re‑
alizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.802/2015, com substitutivo, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Celso Maldaner.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Irajá Abreu – Presidente, Heuler Cruvinel, Carlos Henrique
Gaguim e Nilson Leitão – Vice-Presidentes, Abel Mesquita Jr., Adilton Sachetti, Afonso Hamm, André Abdon,
Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Fran‑
cisco Chapadinha, Hélio Leite, Jerônimo Goergen, João Daniel, Jony Marcos, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba,
Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz Nishimori, Marcon, Nelson Meurer, Odelmo Leão, Pedro Chaves, Raimun‑
do Gomes de Matos, Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasi‑
leiro, Tereza Cristina, Valmir Assunção, Zé Carlos, Zé Silva, Zeca do Pt, Átila Lins, João Rodrigues, Luciano Ducci,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Mário Heringer, Miguel Lombardi, Nelson Marquezelli, Professor Victório Galli,
Remídio Monai, Ronaldo Benedet e Wilson Filho.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Altera o Decreto-lei nº 167, de 1967, que “dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”, para instituir a nulidade do aval dado em Cédula de Crédito Rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 60 do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin‑
te redação:
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“Art. 60. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º São nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, oferecidas a Nota Promissória Rural ou
Duplicata Rural, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou
por outras pessoas jurídicas.
............................................................................................................................................................................................ (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Irajá Abreu, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.099-A, DE 2015
(Do Sr. Alberto Fraga)
Torna obrigatória aos comerciantes de animais silvestres e exóticos a exibição do nome do
criador e do profissional responsável pela criação, e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação (relator: DEP.
JOSUÉ BENGTSON).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSTITUI‑
ÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
I – Relatório
O nobre Deputado Alberto Fraga propõe, por meio do projeto de lei em epígrafe, que os comerciantes
de animais silvestres e exóticos sejam obrigados a exibir, em local visível ao público, o nome do criador ou im‑
portador, com o respectivo endereço, o número da licença expedida pelo órgão ambiental competente e o
nome e o registro profissional do responsável pela criação. A regra aplicar-se-ia também aos estabelecimentos
que comercializam produtos oriundos de animais silvestres e exóticos, inclusive carnes para consumo humano.
O autor justifica a proposição argumentando que a norma proposta contribuirá para aumentar o con‑
trole sobre o tráfico de animais silvestres e exóticos.
A matéria foi distribuída às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constitui‑
ção e Justiça e de Cidadania. A proposição tramita em regime ordinário e está sujeita à apreciação conclusiva
pelas Comissões.
Nessa Comissão não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, o
comércio de vida silvestre, incluindo a fauna, a flora e seus produtos e subprodutos, é a terceira maior atividade
ilegal no mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. Cerca de 38 milhões de exemplares da fauna
silvestre brasileira são retirados anualmente da natureza e aproximadamente quatro milhões desses animais
são vendidos. Estima-se, com base em dados sobre animais capturados e o seu preço, que o tráfico de animais
silvestres movimenta no Brasil cerca de US$ 2,5 bilhões por ano.
O tráfico de animais silvestres causa basicamente três tipos de danos: a) sanitários, uma vez que animais
ilegais são vendidos sem nenhum tipo de controle sanitário e podem transmitir doenças graves, inclusive doen‑
ças desconhecidas, para as pessoas e criações; b) socioeconômicos, uma vez que o tráfico movimenta quantias
incalculáveis de recursos financeiros sem que impostos sejam recolhidos aos cofres públicos; e c) ecológicos,
uma vez que a captura na natureza, feita sem critérios, acelera o processo de extinção das espécies nativas.
Por outro lado, espécies exóticas compradas como animais de estimação e abandonadas em áreas naturais,
podem se converter em espécies invasoras, prejudicando a fauna nativa.
Convém enfatizar o fato de que a maioria dos bichos tirados da natureza pelo tráfico morre pelo caminho,
na captura ou durante o transporte. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres – Renctas,
estima que para cada animal silvestre que chega a um dono, nove são mortos.
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Esses números são suficientes para demonstrar a necessidade de normas e medidas mais severas e efi‑
cientes no combate ao tráfico de animais silvestres e exóticos. Extremamente oportuna, portanto, a proposição
em comento, do ilustre Deputado Alberto Fraga, na medida em que busca obrigar os comerciantes a informar
ao consumidor o nome do criador ou importador, com o respectivo endereço, o número da licença expedida
pelo órgão ambiental competente e o nome e o registro profissional do responsável pela criação do animal co‑
mercializado. Isso vai, com certeza, estimular muitos consumidores a verificarem a veracidade das informações
o que, por sua vez, vai desestimular os comerciantes a venderem animais em condições ilegais, contribuindo,
desse modo, para reduzir o tráfico de animais silvestres no Brasil.
Em face do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.099, de 2015.
Sala da Comissão, 31 de agosto de 2015. – Deputado Josué Bengtson, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 2.099/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Josué Bengtson, contra
o voto do Deputado Ricardo Tripoli.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Átila Lira – Presidente, Rodrigo Martins e Ricardo Izar –
Vice-Presidentes, Arnaldo Jordy, Augusto Carvalho, Daniel Coelho, Edmilson Rodrigues, Eduardo Bolsonaro,
Josué Bengtson, Ricardo Tripoli, Roberto Balestra, Roberto Sales, Sarney Filho, Valdir Colatto, Adilton Sachetti,
Alessandro Molon, Ivan Valente e Zé Silva.
Sala da Comissão, 16 de setembro de 2015. – Deputado Átila Lira, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.241-A, DE 2015
(Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo)
Altera o tipo penal do artigo 305 da Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, tornando a pena mais rigorosa; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. HUGO LEAL).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA‑
NIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I – Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do nobre Deputado Veneziano Vital do Rêgo, propõe a alteração
do art. 305 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para
tornar mais rigorosa a penalidade a ser imposta ao condutor que se afastar do local do acidente, para fugir à
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
De acordo com a proposta, a pena máxima de detenção pela prática do crime de trânsito de evasão do
local de acidente passa a ser de três anos, equiparando-a à pena prevista no art. 306 do CTB, aplicada ao con‑
dutor que dirige sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.
Nos termos do art. 32, inciso XX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta Comissão
de Viação e Transportes manifestar-se sobre o mérito da proposição, que está sujeita à apreciação do Plenário.
Na sequência, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá pronunciar-se quanto à constitu‑
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposta.
É o nosso relatório.
II – Voto do Relator
Em síntese, a proposição em questão, de autoria do nobre Deputado Veneziano Vital do Rêgo, pretende
aumentar para três anos o limite máximo da pena de detenção a ser aplicada ao condutor do veículo que se
afastar do local de acidente de trânsito, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
De fato, essa medida visa inibir o condutor de se evadir do local do acidente, na tentativa de se livrar de
qualquer responsabilidade pelo ocorrido, endurecendo as sanções por essa prática covarde. Muitas vezes, o
infrator se encontra sob o efeito de álcool ou outra substância psicoativa e, por isso, foge do local do fato para
evitar eventual flagrante e para evitar que fique comprovado o estado alterado da capacidade psicomotora.
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Ademais, é preciso considerar que a evasão do local do acidente está associada à omissão de socorro. Há
casos em que o pronto atendimento de eventual vítima de acidente é imprescindível para preservar sua vida.
Nessa situação, a fuga do condutor sem prestar o devido socorro pode ser fatal para o sobrevivente.
Desse modo, consideramos que a pena proposta seja razoavelmente proporcional à gravidade da con‑
duta praticada e concordamos com o autor na equiparação com a pena máxima de três anos aplicada por em‑
briaguez ao volante.
No entanto, numa análise mais acurada das penas estabelecidas no capítulo dos “Crimes em Espécie”
observamos que originalmente o legislador buscou trabalhar o equilíbrio entre as penas para as diversas con‑
dutas tipificadas neste capítulo. No caso em análise observamos que se adotarmos simplesmente o texto pro‑
posta haverá um desiquilíbrio com as penas previstas para conduta tipificada no art. 312 do CTB. No art. 305
a conduta é de somente ausentar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, sendo
que a pena máxima está sendo aumentada de um para três anos, já no art. 312, a conduta é ainda mais grave,
onde o agente atua de forma artificiosa para tentar induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz, também
no caso de acidente com vítima.
Assim, considerando a proporcionalidade e razoabilidade, entendemos que se faz necessário au‑
mentar a pena máxima da conduta prevista no art. 312, tornando assim a situação equilibrada em rela‑
ção ao art. 305, com as mesmas penas. Caso contrário, ao invés de fugir, seria mais benéfico ao condutor
alterar o estado do lugar do acidente para atribuir a responsabilidade a outrem, já que a pena, para essa
conduta seria mais leve.
Ante o exposto, somos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei de no 2.241, de 2015, nos termos do Subs‑
titutivo em anexo, por entendermos que sanções mais rigorosas são meios eficientes para coibir as infrações
e os crimes de trânsito e, consequentemente, para garantir a segurança de motoristas, passageiros e demais
usuários das vias.
Sala da Comissão, 29 de Setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.241, DE 2015
Altera os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar as penas mais rigorosas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar as penas mais rigorosas.
Art. 2º Os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 1997, passam vigorar com a seguinte redação:
“Art. 305. .................................................................................................................................................................................
Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.” (NR)
“Art. 312. .................................................................................................................................................................................
Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
.............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de Setembro de 2015. – Deputado Hugo Leal, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela apro‑
vação do Projeto de Lei nº 2.241/2015, com substitutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado Hugo Leal.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes, Ale‑
xandre Valle, Baleia Rossi, Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Efraim Filho,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Goulart, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Major Olimpio,
Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio
Monai, Roberto Britto, Silas Freire, Tenente Lúcio, Wadson Ribeiro, Adalberto Cavalcanti, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Henrique Gaguim, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jaime Martins, João Paulo Papa, Jose
Stédile, Julio Lopes, Leônidas Cristino, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo Martins,
Samuel Moreira, Sergio Vidigal e Vanderlei Macris.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Altera os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar as penas mais rigorosas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar as penas mais rigorosas.
Art. 2º Os artigos 305 e 312 da Lei nº 9.503, de 1997, passam vigorar com a seguinte redação:
“Art. 305. .................................................................................................................................................................................
Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.” (NR)
“Art. 312. .................................................................................................................................................................................
Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
...............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Sala da Comissão, 07 de outubro de 2015. – Deputado Milton Monti, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.396-A, DE 2015
(Do Sr. Walter Ihoshi)
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da atividade
de impressão de livros; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio, pela aprovação (relatora: DEP. CONCEIÇÃO SAMPAIO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei que insere § 2º no art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir
a zero as alíquotas para as contribuições do PIS/PSEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
atividade de impressão de livros, conforme definidos no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003.
Justifica o ilustre Autor que a indústria gráfica brasileira vem perdendo competitividade progressiva‑
mente, com consequências que induzem a impressão de livros no exterior. Isso decorre principalmente da
incidência de PIS/PASEP e COFINS montarem a 9,25% da receita bruta da impressão de livros no Brasil. Além
disso, a Lei 10.865/04 desonerou a incidência dessas contribuições na importação de livros. Sugere, então que
se faça a correção da citada distorção.
A matéria ainda será a apreciada em seu mérito e admissibilidade pela Comissão de finanças e Tribu‑
tação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de forma terminativa e sujeita ao regime de
tramitação ordinária.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o mérito
econômico da matéria em tela.
Nesse sentido, é preciso ressaltar que a desoneração de livros é um princípio tributário adotado interna‑
cionalmente, pela falta de sentido em se tributar um elemento importantíssimo de difusão de conhecimento,
de cultura e peça fundamental para o processo educacional, que, em última análise, é dos instrumentos mais
poderosos de crescimento da produtividade e da indução do crescimento econômico no longo prazo.
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Por esta razão, em 2004, o Governo Federal sancionou a Lei nº 10.865, que desonerou a incidência de PIS
e COFINS na importação de livros, por meio de redução a zero por cento das alíquotas incidentes nas operações
de importação e também reduziu a zero as alíquotas incidentes sobre a venda de livros no mercado interno.
Não obstante a louvável intenção do citado diploma legal, descuidou-se do fato de que a cadeia produ‑
tiva do livro não foi desonerada internamente, ou seja, a impressão de livros permaneceu onerada, enquanto
a importação de livros impressos no exterior nada recolhe das citadas contribuições.
O efeito econômico deste fato é óbvio, o de privilegiar a impressão de livros no exterior, depois expor‑
tados para o País, enquanto os livros impressos internamente carregam significativo ônus tributário que lhes
retira a capacidade de competição,
Assim, entendemos ser necessária a correção dessa distorção não prevista anteriormente, concedendo
à impressão de livros a mesma desoneração prevista para a importação e a venda de livros, equalizando, desta
forma, o ônus tributário das impressões fora e dentro do País.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.396, de 2015.
Sala da Comissão, 30 de setembro de 2015. – Deputada Conceição Sampaio, Relatora
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 2.396/2015, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Conceição Sampaio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Júlio Cesar – Presidente, Keiko Ota, Jorge Côrte Real e Laer‑
cio Oliveira – Vice-Presidentes, Fernando Torres, Helder Salomão, Lucas Vergilio, Mauro Pereira, Renato Molling,
Conceição Sampaio, Eduardo Cury, Luiz Lauro Filho, Mandetta, Silas Brasileiro e Zeca Cavalcanti.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.551-A, DE 2015
(Do Sr. Orlando Silva)
Altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para nela incluir as entidades de assistência e proteção aos animais como entidades beneficentes; tendo parecer da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação (relator: DEP. ÁTILA LIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
I – Relatório
A Lei nº 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e re‑
gula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Em seu art. 18, descreve quais
entidades assistenciais fazem jus à certificação.
O Projeto de Lei nº 2551/2015 dá nova redação ao caput do art. 18 da Lei 12.101/2015, para estender às
entidades de assistência e proteção aos animais domésticos e silvestres essa certificação, e, por conseguinte, a
isenção do pagamento das contribuições previdenciárias de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212/1991.
A proposição foi distribuída às comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Segurida‑
de Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, sujeitando-se à apreciação
conclusiva pelas comissões em regime de tramitação ordinária. Encerrado o prazo regimental, não foram apre‑
sentadas emendas nesta Comissão.
II – Voto do Relator
O autor do Projeto de Lei nº 2551/2015, Deputado Orlando Silva, busca com sua proposição igualar, para
efeitos de isenção das contribuições previdenciárias, outro tipo de entidade beneficente, aquelas que se dedi‑
cam ao bem estar animal. Essas, essencialmente urbanas, com efeito complementam as funções do Estado, ao
assistirem não só os animais de estimação, como também as famílias que os têm. Inúmeras são as entidades
que, com parcos recursos, promovem campanhas de adoção, vacinação, esterilização e tratamento veterinário.
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Com isso, garantem melhores condições de vida aos animais domésticos e oferecem serviços com os quais as
famílias de menor renda não teriam como arcar.
O resultado desse trabalho gratuito e abnegado dos defensores dos animais vai além das famílias dire‑
tamente beneficiadas. Redunda em redução da população de animais soltos nas cidades, e em sensível queda
nos índices de incidência de zoonoses por todo o país. As entidades protetoras dos animais complementam
e até mesmo substituem os centros de controle de zoonoses e os órgãos de vigilância sanitária, praticamente
inexistentes nos municípios menos estruturados.
Por outro lado, são entidades que lutam com imensas dificuldades financeiras, como tem destacado
nesta casa a CPI que investiga maus tratos aos animais. Diversos representantes dessas associações estiveram
presentes às reuniões da CPI, e expuseram a precariedade de recursos com que praticam filantropia.
Entendemos que as entidades protetoras dos animais prestam um serviço filantrópico análogo à assistên‑
cia social stricto sensu, voltado especialmente às famílias mais carentes e com inegáveis benefícios também do
ponto de vista de saúde pública, e por esses motivos votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2551/2015.
Sala da Comissão, 1° de outubro de 2015. – Deputado Átila Lira, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 2.551/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Átila Lira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Átila Lira – Presidente, Rodrigo Martins e Ricardo Izar – Vice‑
-Presidentes, Arnaldo Jordy, Augusto Carvalho, Daniel Coelho, Edmilson Rodrigues, Eduardo Bolsonaro, Josué
Bengtson, Leonardo Monteiro, Nilto Tatto, Ricardo Tripoli, Roberto Balestra, Sarney Filho, Carlos Gomes, Ivan
Valente, Mauro Pereira e Toninho Pinheiro.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Rodrigo Martins, Primeiro-Vice-Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.744-A, DE 2015
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
OF. TST.GDGSET.GP.Nº 409/2015
Altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: DEP. BEBETO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que propõe a criação 1 (um)
cargo de Juiz de Tribunal (Desembargador), 10 (dez) cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário, e 5
(cinco) cargos em comissão, nível CJ-3, nos Quadros de Juiz e de Pessoal da Secretaria do aludido Tribunal, com
sede na cidade de Vitória – ES.
Segundo a Proposição, as despesas decorrentes da aplicação da lei projetada correrão à conta das dota‑
ções orçamentárias consignadas à Justiça do Trabalho no Orçamento Geral da União.
A justificativa assinala que a proposta foi encaminhada ao Conselho Nacional da Justiça, em observân‑
cia ao disposto no inciso IV, do artigo 77, da Lei nº 12.465/2011, sendo aprovada por aquele Colegiado em 18
de agosto de 2015.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração e Servi‑
ço Público; de Finanças e Tributação; Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e também está sujeito
à apreciação do Plenário.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão manifestar-se, na presente oportunidade, sobre o mérito do Projeto de Lei nº 2.744,
de 2015, que será ainda apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação, quanto à adequação orçamentária
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e financeira, e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto aos aspectos de constituciona‑
lidade, juridicidade e técnica legislativa. A matéria também está sujeita à apreciação do Plenário.
A proposição foi protocolada junto à Câmara dos Deputados conjuntamente com parecer do Conselho
Nacional da Justiça, em observância ao disposto no inciso IV, do artigo 92, da Lei nº 13.080/2015, Lei de Dire‑
trizes Orçamentárias vigente, sendo aprovada por aquele Colegiado em 4 de agosto de 2015, nos termos do
Parecer de Mérito nº 0001724-49.2012.2.00.0000.
O Tribunal Superior do Trabalho, autor do Projeto, alega que face à demanda jurisidicional do Tribunal
Regional do Trabalho do Espírito Santo impôs-se a formação de 3 (três) turmas de desembargadores, com qua‑
tro magistrados cada uma. Na situação atual do referido TRT, o Presidente do Tribunal compõe e preside uma
das turmas, porém, sem receber distribuição de processos; por sua vez, o Vice-presidente preside e recebe dis‑
tribuição em outra turma; uma terceira turma não tem especificidades.
Nesse contexto, argumenta o autor que há grande obstáculo a que se atribuam ao Presidente e ao Vice‑
-Presidente as funções inerentes à Administração do Tribunal e às atividades correicionais, devido à necessi‑
dade de composição do quórum das Turmas. Em razão disso, o magistrado investido na função de Presidente
do TRT da 17ª Região tem acumulado, ao longo dos anos, atividades administrativas e de Corregedoria sem
poder receber o apoio do Vice-Presidente, já que este, por receber distribuição processual, apenas dedica-se
ao trabalho jurisdicional.
Notadamente, o paliativo da convocação de magistrados de primeira instância para apoio das ativida‑
des da segunda não equaciona o problema e prejudica a prestação jurisdicional no Primeiro Grau, impondo
sobrecarga às Varas do Trabalho de onde são oriundos os Juízes do Trabalho.
No que tange à criação de cargos de servidores, o Projeto de Lei prevê criação de 10 (dez) Analistas Ju‑
diciários e 5 (cinco) cargos comissionados, nível CJ-3, conforme anexo I da Proposição.
Cumpre esclarecer que tal proposta já foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo
Conselho Nacional de Justiça, em acórdãos que acompanham o processado desta proposição. Vale ressaltar
que o Conselho Nacional de Justiça atendeu apenas parcialmente o pleito do TRT-ES, que será obrigado a pro‑
mover ajustes na distribuição de seu quadro de pessoal para formação do gabinete do 13º (décimo terceiro)
desembargador.
Face ao exposto, para assegurar ao Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo condições
para seguir ofertando adequadamente a Justiça Social à população Capixaba, no mérito, manifesto o meu voto
pela APROVAÇÃO integral do Projeto de Lei nº 2.744 de 2015.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2015. – Deputado Bebeto, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.744/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Bebeto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Benjamin Maranhão – Presidente, Aureo e Silvio Costa –
Vice-Presidentes, Ademir Camilo, Augusto Coutinho, Bebeto, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay, Flávia
Morais, Genecias Noronha, Geovania de Sá, Jovair Arantes, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pe‑
reira da Silva, Vicentinho, Walney Rocha, Cabo Sabino, Jorge Côrte Real, Laercio Oliveira, Lelo Coimbra, Lucas
Vergilio, Nelson Marchezan Junior, Ronaldo Lessa e Roney Nemer.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Benjamin Maranhão, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 2.746-A, DE 2015
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
OF.TST.GDGSET.GP.Nº 408/2015
Altera a composição dos Tribunais Regionais do Trabalho da 14ª, 16ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª e 24ª
Regiões e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP. LAERCIO OLIVEIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que propõe a criação de 7 (sete)
cargos de Juiz de Tribunal, a partir da alteração da composição de 8 (oito) para 9 (nove) membros nos Tribu‑
nais Regionais do Trabalho da 14ª (Rondônia e Acre), 16ª (Maranhão), 19ª (Alagoas), 20ª (Sergipe), 22ª (Piauí),
23ª (Mato Grosso) e 24ª (Mato Grosso do Sul) Regiões. Há previsão também da criação de 53 (cinquenta e três)
cargos efetivos, sendo 39 (trinta e nove) de Analistas Judiciários e 14 (quatorze) de Técnicos Judiciários, e de 8
(oito) Cargos em Comissão distribuídos entre os referidos Tribunais Regionais.
Segundo a Proposição, as despesas decorrentes da aplicação da lei projetada correrão à conta das dota‑
ções orçamentárias consignadas à Justiça do Trabalho no Orçamento Geral da União.
A justificativa assinala que a proposta foi encaminhada ao Conselho Nacional da Justiça, em observân‑
cia ao disposto no inciso IV, do artigo 77, da Lei nº 12.465/2011, sendo aprovada por aquele Colegiado em 18
de agosto de 2015.
Nesta Câmara dos Deputados, o projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação; Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e também está
sujeito à apreciação do Plenário.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão manifestar-se, na presente oportunidade, sobre o mérito do Projeto de Lei nº 2.746,
de 2015, que será ainda apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação, quanto à adequação orçamentária
e financeira, e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto aos aspectos de constituciona‑
lidade, juridicidade e técnica legislativa, antes de ser submetido à deliberação do Plenário.
O Projeto de Lei assinala que a proposta foi encaminhada a esta casa legislativa conjuntamente com
parecer do Conselho Nacional da Justiça, em observância ao disposto no inciso IV, do artigo 92, da Lei nº
13.080/2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, sendo aprovada por aquele Colegiado em 18 de agosto
de 2015, conforme Parecer de Mérito nº 0001746-10.2012.2.00.0000.
A proposição visa à adequação da composição dos colegiados dos Tribunais Regionais do Trabalho de
Rondônia e Acre (14ª Região), Maranhão (16ª Região), Alagoas (19ª Região), Sergipe (20ª Região), Piauí (22ª Re‑
gião), Mato Grosso (23ª Região) e Mato Grosso do Sul (24ª Região). Nesse sentido, pleiteia a criação do nono
cargo de Juiz de Tribunal (Desembargador) fundada em relevantes argumentos.
O Tribunal Superior do Trabalho, autor do Projeto, argumenta que transformado em lei, o Presidente de
cada um destes Tribunais poderá ser excluído da distribuição de processos, possibilitando que possa se de‑
bruçar às importantes funções de direção. Segundo o autor, “muitos Desembargadores deixam de usufruir férias
ou se comprometem a interrompê-las para participar das sessões semanais, gerando um passivo do Tribunal para
com esses magistrados”.
Os referidos Tribunais são classificados pelo relatório “Justiça em Números” do Conselho Nacional de
Justiça como de pequeno porte, a despeito de disparidades destes em relação a outros Tribunais sob mesma
classificação, porém com composição entre 10 e 12 Magistrados de segundo grau, demonstrando descompas‑
so com o princípio da isonomia.
Os Tribunais Regionais com 8 (oito) membros têm grandes dificuldades funcionais no que tange ao des‑
membramento em turmas. Na hipótese de ser o colegiado dividido em duas turmas, cada uma com 4 (quatro)
membros, fica prejudicada a Presidência no exercício das funções de direção do Tribunal, já que o Presidente
comporia uma das turmas. Caso as turmas sejam compostas de 3 (três) membros, o funcionamento das sessões
de julgamento fica prejudicada se um dos Juízes componentes estiver afastado ou impedido por qualquer mo‑
tivo, impossibilitando a formação de maioria para constituição de acórdão. Uma terceira possibilidade seria a
convocação de juízes das varas do trabalho, medida que, notadamente, prejudicaria a prestação jurisdicional
na primeira instância.
Em quaisquer das situações enfrentadas no status quo, há prejuízo para a função jurisdicional, em es‑
pecial, no cumprimento dos princípios da isonomia (para os Tribunais), da razoável duração do processo e da
eficiência (para os jurisdicionados).
Com relação aos cargos de servidores, o Projeto de Lei prevê criação de 39 (trinta e nove) Analistas Ju‑
diciários, 14 (quatorze) Técnicos Judiciários e 8 (oito) cargos comissionados, nível CJ-3, distribuídos entre os 7
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Tribunais, conforme anexos I e II da Proposição. Vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça atendeu ape‑
nas parcialmente o pleito, de modo que os Tribunais necessitarão fazer ajustes na distribuição de seu quadro
de pessoal para composição dos gabinetes do nono desembargador.
Diante do exposto, opino, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.746, de 2015.
Sala da Comissão, 16 de setembro de 2015. – Deputado Laércio Oliveira, Solidariedade/SE Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.746/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Laercio Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Benjamin Maranhão – Presidente, Aureo e Silvio Costa –
Vice-Presidentes, Ademir Camilo, Augusto Coutinho, Bebeto, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay, Flávia
Morais, Genecias Noronha, Geovania de Sá, Jovair Arantes, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pe‑
reira da Silva, Vicentinho, Walney Rocha, Cabo Sabino, Jorge Côrte Real, Laercio Oliveira, Lelo Coimbra, Lucas
Vergilio, Nelson Marchezan Junior, Ronaldo Lessa e Roney Nemer.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2015. – Deputado Benjamin Maranhão, Presidente
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