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RESUMO

O estudo teve por objetivo avaliar como e em que medida o Congresso Nacional tem se

utilizado da possibilidade de alterar os projetos de lei de autoria do Presidente da República por

meio da aprovação de emendas de autoria dos parlamentares. A pesquisa foi realizada mediante a

análise dos 191 (cento e noventa e um) projetos de lei de autoria do Poder Executivo,

apresentados entre 1999 e 2006, que foram transformados em lei até 31 de dezembro de 2008,

verificando-se as modificações feitas durante a tramitação no Congresso Nacional. Foi possível

observar que o Legislativo modificou mais de sessenta por cento dos textos dos projetos

enviados pelo Executivo. Após a identificação dos projetos que foram modificados em relação

ao texto inicial, foram selecionados os que tramitaram em regime de urgência e constatou-se que,

dentre os 85 (oitenta e cinco) projetos urgentes e alterados, 51 (cinqüenta e um) projetos

sofreram alterações substanciais. Visando deixar mais claro como podem ser modificados os

textos dos projetos de lei, foi descrito o caminho percorrido pelos projetos de lei no Congresso

Nacional, com ênfase na tramitação na Câmara dos Deputados e no processo de emendamento

das proposições. A tramitação dos Projetos de Lei 6.272/2005 e 3.156/2000 foram descritas de

forma mais detalhada com o objetivo de elucidar a dinâmica do processo de emendamento dos

projetos de lei no Congresso Nacional. Apesar de haver várias publicações com estudos acerca

do poder do Executivo de pautar as deliberações no Congresso, estudos que se aprofundem no

exame das alterações feitas nos textos das proposições apresentadas pelo Executivo parecem ser

mais raros, em especial no tocante aos projetos de lei. Este estudo busca despertar a atenção dos

estudiosos da Ciência Política para o trabalho realizado pelo Poder Legislativo nos textos dos

projetos de lei de autoria do Poder Executivo, bem como trazer mais clareza ao processo de

emendamento dos projetos de lei.
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INTRODUÇÃO

As alterações promovidas no texto constitucional a partir de 1988 parecem não ter sido

suficientes para limitar o poder de interferência do Poder Executivo na agenda do Legislativo e

equilibrar a influência dos dois poderes sobre a agenda legislativa. As regras institucionais

vigentes contribuem para a rápida apreciação das propostas do Poder Executivo no Congresso

Nacional. O que se vê nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é uma

quantidade expressiva de medidas provisórias editadas pelo Chefe do Executivo que

freqüentemente trancam a pauta, impossibilitando a apreciação das demais proposições

legislativas. Na seqüência das medidas provisórias, estão os projetos de lei de iniciativa do Poder

Executivo em regime de urgência constitucional, que também sobrestam a pauta até que se

finalize a sua apreciação.

Estudos foram realizados no sentido de verificar o poder de agenda do Executivo na

pauta legislativa. Quando levada em consideração a quantidade de proposições que são

transformadas em norma jurídica a cada ano, é possível verificar que o Legislativo aprova um

grande número de propostas originadas do Poder Executivo, se comparado à quantidade de

proposições que foram convertidas em lei de autoria de parlamentares (Figueiredo e Limongi,

2001, pág. 105). No entanto, as propostas apresentadas pelo Presidente da República podem

sofrer alterações durante a tramitação no Congresso Nacional. As regras institucionais vigentes

permitem a apresentação de emendas e substitutivos que podem alterar substancialmente o texto

inicialmente apresentado.

O objetivo deste estudo é avaliar como e em que medida o Poder Legislativo utiliza-se da

apresentação de emendas parlamentares para modificar o texto dos projetos de lei de iniciativa

do Presidente da República enviados ao Congresso Nacional. A inovação na pesquisa está em

considerar as alterações feitas no texto enviado pelo Chefe do Poder Executivo. Tendo em vista a

capacidade institucional que detém os parlamentares de introduzir modificações nos projetos do

Executivo, torna-se relevante considerar as regularidades encontradas no processo de alteração

dos projetos, bem como examinar os projetos que não sofreram alterações. Busca-se, inclusive,

verificar se há uma tendência a serem efetuados apenas pequenos reparos nos textos originais ou

se o Congresso modifica substancialmente as propostas de lei do Executivo.

Conforme retrata Cintra, na apresentação de E no início eram as bases (CARVALHO,

2003, p. 8), com o fim do regime autoritário deu-se início a um grande debate público sobre a

melhor forma de organização da democracia brasileira, que “precedeu, acompanhou e sucedeu a

redação da Carta de 1988”. A discussão pública girava em torno de questões que envolviam a
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produção legislativa e a governabilidade. Muito se questionava se o sistema eleitoral de lista

aberta não favoreceria a produção de leis que privilegiariam os interesses individualistas dos

parlamentares.

A Ciência Política não se manteve alheia a este debate e tem se aprofundado, nas últimas

décadas, na busca de uma melhor compreensão sobre o funcionamento do Congresso brasileiro.

Em um primeiro momento, a preocupação concentrou-se nos sistemas eleitoral e partidário; em

seguida, os estudos tomaram direção no sentido de analisar a questão da governabilidade. A

combinação de um sistema eleitoral proporcional de lista aberta - que possibilita a existência de

representação de muitos partidos no Congresso - com o presidencialismo preocupou os

estudiosos que consideravam esta combinação perigosa no que se refere à governabilidade do

país. A dificuldade de o governo conseguir maioria em um Congresso multipartidário seria

imensa e poderia conduzir o país à ingovernabilidade (Mainwaring, 2001).

No entanto, estudos realizados, em meados dos anos 1990, chegaram a novas conclusões.

De acordo com Figueiredo e Limongi (2001), diferentemente da visão do senso comum que

considerava a existência de uma alta indisciplina partidária, pesquisas realizadas com base nas

votações do Plenário da Câmara dos Deputados chegaram às seguintes conclusões: a existência

de previsibilidade nas votações; a existência de disciplina partidária nas votações e o grande

poder de agenda e aprovação das propostas do Executivo.

No que se refere ao emendamento de projetos de lei, concluem:

O controle de agenda exercido pelos líderes partidários e pelo Executivo reduz as chances de sucesso das

iniciativas individuais dos deputados. (...) Os líderes são capazes de reduzir as oportunidades para o comportamento

individualista e oportunista. (...) Qualquer deputado pode apresentar uma emenda em defesa dos interesses de sua

clientela e contrária aos interesses gerais do partido. No entanto, as chances de que essa emenda seja aprovada são

mínimas. Em geral, o destino da emenda é decidido pelos líderes da maioria. Cabe ao plenário ratificar essa decisão

por votação simbólica. O deputado que apresentou a emenda não pode forçar a votação nominal da matéria.”

(Figueiredo e Limongi, 2001, pág. 10).

Figueiredo e Limongi (2001) consideram, ainda, que as regras institucionais vigentes no

Brasil contribuem para que as propostas do Presidente sejam pautadas e rapidamente apreciadas

pelo Legislativo. Dentre os mecanismos constitucionais que ampliam os poderes legislativos do

Presidente, estão: o poder de iniciativa exclusiva de lei, em determinadas áreas; o poder de editar

medidas provisórias, com força de lei; e a faculdade de solicitar urgência para os seus projetos.

Deve-se levar em consideração, também, que o Presidente tem poder de iniciativa de emenda

constitucional, bem como, o de vetar projetos de lei, integral ou parcialmente.

A Constituição Federal estabelece que o Presidente da República poderá solicitar

urgência na apreciação de suas propostas. O processo legislativo permite um trâmite bem mais
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acelerado para os projetos em regime de urgência, impulsionando, desta forma, a apreciação dos

projetos do governo. É importante observar que a tramitação de matéria em regime de urgência

tende a restringir o debate e a limitar a possibilidade de alterações por parte dos parlamentares,

tendo em vista que teriam de ser subscritas por vinte por cento dos membros da Casa ou líderes

que representem este número. Outro fator que diminui a possibilidade de participação dos

parlamentares, como consideram Figueiredo e Limongi (2001, p. 29), é que as matérias, quando

em regime de urgência, tramitam rapidamente pelas Casas do Congresso, tendo inclusive o

tempo de discussão reduzido.

 Figueiredo e Limongi (2001, p. 25) enfatizam:

O presidente brasileiro não apenas tem o poder exclusivo de iniciar legislação em determinadas

áreas, como também tem o poder de forçar, unilateralmente, a apreciação das matérias que introduz

dentro de determinados prazos. De acordo com o art. 64, § 2º, da Constituição brasileira de 1988, o

presidente pode solicitar urgência para apreciação de matéria por ele apresentada, o que significa um

prazo máximo de 45 dias para apreciação da matéria em cada uma das casas. A solicitação de

urgência impede que minorias possam, por seu controle de veto points, ‘engavetar’ as propostas

presidenciais.

A previsão constitucional para a edição de medidas provisórias, com força de lei, pelo

Presidente da República é outro mecanismo que vem sendo usado com uma freqüência

significativa. As medidas provisórias, ao serem apreciadas pelo Poder Legislativo, para que se

transformem em lei, têm o poder de trancar as pautas do Plenário das Casas do Congresso,

quando ultrapassado o prazo de quarenta e cinco dias, não possibilitando a apreciação de

nenhuma matéria até que se ultime a sua apreciação. Ou seja, o Executivo poderia usar a edição

exagerada de medidas provisórias para adiar a apreciação de matérias constantes da pauta que

não estão de acordo com os seus programas.

É importante observar que, no caso brasileiro, além de produzir certas facilidades ao

Presidente para agendar suas propostas, o processo legislativo centraliza nos líderes dos partidos

um grande poder de decisão no que se refere às matérias que serão consideradas prioritárias para

apreciação. Os parlamentares tendem a seguir a orientação dos líderes de seus partidos na hora

da votação. Apesar de muito se falar sobre a questão da liberação de emendas ao orçamento

como forma de conseguir apoio dos parlamentares, as grandes negociações do governo na busca

de apoio se dão com os partidos, e não com os deputados, individualmente. O fato é que, no

Brasil, apesar de o partido do Presidente da República não ter a maioria das cadeiras em

nenhuma das Casas do Congresso, o governo consegue pautar e aprovar suas propostas.

Crítico das conclusões a que chegaram esses autores, Barry Ames (2003) argumenta que

as votações do Plenário das Casas Legislativas seriam o ponto final de um processo de barganha
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com os parlamentares individualmente e que muitas propostas do governo sequer chegam a ser

apresentadas por envolverem negociações muito complicadas, ou mesmo serem consideradas

impossíveis de aprovação no Congresso. Argumenta ainda, sem evidências conclusivas, que

mesmo aprovados, os projetos do Executivo são “desfigurados” pelos parlamentares.

No entanto, as pesquisas feitas em torno das proposições de autoria do Poder Executivo

tendem a limitar-se em analisar se a proposição foi aprovada ou não pelo Congresso, dando

pouco conhecimento acerca das alterações de fato sofridas durante a tramitação na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal.

Mesmo não tendo poder de agenda, conforme foi possível constatar por pesquisas

recentes e pela observação das votações nos Plenários da Câmara e do Senado, os membros do

Congresso Nacional podem exercer o seu papel de legisladores ao apreciar as proposições

legislativas. Os parlamentares dispõem de recursos institucionais para aprovar, rejeitar ou

promover alterações nos textos das proposições apresentadas pelo Poder Executivo. Resta saber

se o recurso de modificar os textos originalmente apresentados tem sido utilizado pelos membros

do Congresso ou se, além de pautar e aprovar a maioria de seus projetos, o Executivo consegue a

aprovação dos projetos na forma inicialmente proposta.

O estudo ora proposto pretende aprofundar o conhecimento acerca das possíveis

modificações realizadas em textos de proposições que tiveram sua tramitação iniciada mediante

a apresentação de proposta do Poder Executivo.  O que se questiona é se a emenda parlamentar é

ou não um instrumento eficaz do Parlamento brasileiro para modificar os projetos de lei oriundos

do Poder Executivo.

No que tange ao âmbito da Ciência Política, autores como Fabiano Santos, Argelina

Cheibub, Nelson Rojas de Carvalho e Barry Ames, ao tratarem da questão da governabilidade no

Brasil, trazem análises que, sem dúvida, contribuíram para a elucidação do problema de pesquisa

aqui proposto. Figueiredo e Limongi (1999), por exemplo, confirmam o poder de agenda do

Executivo em pautar e aprovar seus projetos no Legislativo. Destacam o fato de cerca de oitenta

e seis por cento dos projetos aprovados em determinado período serem de autoria do Presidente

da República. Também destacam que a prerrogativa de editar medidas provisórias, de requerer

urgência na apreciação de seus projetos, bem como a iniciativa exclusiva para iniciativa de lei

para determinadas matérias favorecem a otimização na apreciação das propostas do Executivo.

Barry Ames (2001), em contrapartida, ao fazer um levantamento sobre as mais importantes

propostas presidenciais, no período 1990-98, tendo por base as notícias de um boletim

jornalístico latino-americano, chega à conclusão de que muitas dessas propostas sequer chegam a
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ser apresentadas para apreciação do Congresso Nacional, já sendo consideradas, por antecipação,

condenadas à derrota caso fossem levadas à votação no Legislativo.

O Executivo pode apresentar vários tipos de proposição, como medidas provisórias e

propostas de emenda à constituição. Dentre os projetos de lei, de um modo geral, o Poder

Executivo pode apresentar projetos de lei complementar, que regulamentam artigos da

Constituição Federal; projetos de lei sujeitos à apreciação conjunta do Congresso (PLN), que na

maioria das vezes tratam de crédito orçamentário; bem como projetos de lei que tratam de

assuntos concorrentes com os que podem ser apresentados pelos parlamentares.

Neste trabalho, a contribuição para esse debate foi feita por meio da análise detalhada e

sistemática das modificações realizadas pelos parlamentares nos projetos de lei do Executivo

transformados em lei no período de 1999 a 2006. O objetivo nesta primeira aproximação ao

papel transformador do Congresso brasileiro foi ser o mais abrangente possível, identificando

todos os projetos enviados pelo Executivo que foram transformados em lei nesse período e que

sofreram algum tipo de alteração pelos parlamentares.

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa no banco de dados da Câmara dos Deputados

(com informações fornecidas pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos

Deputados – Cedi) para quantificar, inicialmente, o volume de projetos de lei de autoria do Poder

Executivo apresentados no período de 1999 a 2006. Foram encontrados 413 (quatrocentos e

treze) projetos de lei. Dentre estes, foram selecionados os 191 (cento e noventa e um) projetos de

lei que foram transformados em lei até 31 de dezembro de 2008. A partir daí foram analisados os

projetos que sofreram alterações mais substanciais, de acordo com o número e a natureza das

emendas apresentadas, em relação ao texto inicialmente encaminhado pelo Presidente da

República.

No capítulo I, foi descrito o caminho percorrido pelos projetos de lei até serem

transformados em norma jurídica, com ênfase no trâmite na Câmara dos Deputados e no

processo de emendamento das proposições. Além de tratar das regras regimentais e

constitucionais, foram também descritos detalhes dos procedimentos adotados na Câmara

durante a tramitação das matérias. O objetivo foi mostrar, com a maior clareza possível, as

possibilidades de alteração dos textos dos projetos de lei submetidos à apreciação do Congresso,

em especial os apresentados pelo Poder Executivo.

No capítulo II, buscou-se demonstrar em que medida o Congresso altera os projetos de lei

de apresentados pelo Poder Executivo. Foram identificados 191 (cento e noventa e um) projetos

de lei de autoria do Poder Executivo, apresentados entre 1999 e 2006 e transformados em lei ate

31 de agosto de 2008.  Dentre esses, setenta e três por cento receberam emendas e sessenta por
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cento tiveram emendas aprovadas. Ou seja, na maioria dos casos, os parlamentares apresentam e

aprovam emendas nos projetos de lei do Executivo. O objetivo da análise foi conhecer melhor a

quantidade e a forma com que se dão as propostas de alteração feitas pelos parlamentares aos

textos dos projetos do Executivo.

No capítulo III, foi feita uma análise nos projetos de lei do Executivo que foram alterados

em relação ao texto original e que tramitaram em regime de urgência. Dentre os 85 (oitenta e

cinco) projetos selecionados, consideramos que 51 (cinqüenta e um) sofreram modificações

substanciais em seus textos originais. O critério adotado para considerar substanciais as

mudanças promovidas nos projetos foi a aprovação de substitutivos, emendas substitutivas ou

emendas aglutinativas. Consideramos algumas características em alguns projetos que sinalizam

grande importância datada às matérias, tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo, como:

tramitaram em regime de urgência; receberam grande número de emendas; receberam emendas

da CD e do SF; foram alterados e foram parcialmente vetados. Nesta perspectiva, foram

encontrados 5 (cinco) projetos, que tiveram, nesta pesquisa, um exame mais detalhado sobre

outros aspectos, ainda não observados no capítulo anterior, do processo de emendamento das

matérias.

No capítulo IV, foram selecionadas duas proposições, o PL 6.272/2005 e o PL

3.156/2000, para realizar uma descrição minuciosa, no primeiro caso, do processo de

emendamento, e, no segundo, dos resultados do emendamento. Fizemos um exame das

alterações substantivas feitas pelo legislativo por meio da comparação dos textos do Executivo, o

que foi aprovado pela Câmara e o emendado pelo Senado. Verificou-se que as mudanças feitas

pelo legislativo não foram homogêneas. As alterações, em alguns casos, reforçavam a proposta

original, em outros introduziam novos dispositivos, em outros suprimiam e, finalmente, apenas

aperfeiçoavam sua redação.

As análises levam às seguintes conclusões: os parlamentares propõem e alteram a maioria

dos textos dos projetos de lei enviados pelo Executivo; tanto se aprovam emendas nos projetos

que tramitam pelo Plenário, como nos que são apreciados apenas pelas comissões; a CD faz mais

alterações nos projetos do que o SF; a urgência não impede os parlamentares de sugerirem

mudanças nos projetos do Executivo; os relatores tem papel fundamental no processo de

emendamento das proposições; os Presidentes da CD e do SF, bem como os líderes de partidos

políticos, também são figuras marcantes quando se fala das modificações promovidas nos textos

dos projetos.
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Critérios adotados para a elaboração da pesquisa

Foram analisados os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, apresentados entre

1999 e 2006 e transformados em lei até 31 de dezembro de 2008. O período escolhido abrange

oito anos, incluindo dois governos, período considerado suficiente para ter um recorte que

demonstre algumas tendências no que se refere às modificações feitas nos projetos do Executivo.

As proposições arquivadas, rejeitadas ou que ainda não tiveram sua tramitação concluída

não foram incluídas neste estudo por não serem prioritárias para os objetivos desta pesquisa. As

modificações precisam ser avaliadas mediante a avaliação de todo o processo de tramitação da

matéria até ser o projeto original transformado em lei, para que sejam percebidas e confirmadas

as possíveis alterações.

As fontes de pesquisa no que se refere ao trâmite dos projetos de lei são a Constituição

Federal, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Regimento Interno do Senado

Federal, O Regimento Comum do Congresso Nacional e os procedimentos adotados pelas Mesas

da Câmara e do Senado, conforme descrição da tramitação dos projetos nos sites das duas Casas

do Congresso.

As informações foram pesquisadas no site da Câmara dos Deputados e, posteriormente,

comparadas com informações fornecidas pelo Centro de Informação e Documentação da Câmara

dos Deputados (CEDI), com o objetivo de minimizar possíveis erros referentes ao cadastro dos

projetos de lei. No entanto, os detalhes da tramitação foram tirados do site da Câmara dos

Deputados que parece conter informações bem seguras, principalmente quando trata de

proposições mais recentes, cadastradas após a adoção de um novo sistema, em 2001, o SILEG.

Em primeiro lugar, verificou-se, via site da CD, a quantidade de projetos de lei de autoria

do Poder Executivo apresentados entre 1999 e 2006. Diante dos dados, confirmados pelo CEDI,

buscou-se analisar a tramitação, no detalhe, de cada uma das 191 (cento e noventa e uma)

proposições. Antes de dispor as informações em uma planilha, foi feito um cadastro com as

informações mais importantes de cada proposição, como: data de apresentação do projeto;

regime de tramitação na CD; solicitações de urgência pelo Presidente da República ou pelos

Líderes dos partidos políticos na CD; apresentação de emendas; alterações promovidas no texto

original; e vetos parciais. Verificou-se, inclusive, quantas emendas foram apresentadas e quantas

foram aprovadas. Além disso, buscou-se saber se as modificações foram promovidas na Câmara

dos Deputados ou no Senado Federal.
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Ao analisar a tramitação das proposições, foi feito resumo de toda a tramitação, com o

objetivo de verificar maiores detalhes do processo de emendamento destas proposições e trazer

informações que possam contribuir para futuras pesquisas nesta área. Vale destacar que entender

o caminho percorrido por um projeto de lei no Congresso Nacional é uma tarefa que requer uma

perícia que, mesmo os profissionais que lidam com o processo dentro do Congresso Nacional,

muitas vezes passam anos para conseguir.

Na contagem das emendas apresentadas foram consideradas todas as modificações

propostas, o que inclui: as emendas, os substitutivos e as subemendas. No entanto, não foram

consideradas como apresentadas as emendas que foram retiradas por seus autores antes de serem

devidamente apreciadas. Os projetos modificados pela aprovação do tipo de emenda chamado

substitutivo não tiveram o número de emendas aprovadas especificados nas tabelas, mas apenas

a palavra “substitutivo”. O objetivo foi não entrar em contradição com as informações contidas

no site da Câmara dos Deputados, que considera prejudicadas as emendas apresentadas ao

projeto que foram inseridas no texto do substitutivo. No entanto, entendemos que as emendas

acatadas pelo relator e incorporadas ao texto do substitutivo, na prática, não podem ser

consideradas prejudicadas.

Foi dada maior ênfase à tramitação de proposições na Câmara dos Deputados, por ser a

Casa onde os projetos de lei do Poder Executivo começam a ser apreciados. Além disso, é na

Câmara dos Deputados que ocorre a maioria das alterações nos textos dos projetos de lei do

Executivo.

As comissões técnicas da Câmara dos Deputados, na maior parte do texto, são descritas

em siglas (Exemplo: CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania); CFT (Comissão

de Finanças e Tributação), conforme descritas no capítulo I, Quadro 1.

A tramitação conjunta de projetos de lei, também chamada de “apensação”, é mostrada

nesta pesquisa em apenas alguns casos que consideramos importantes. Há projetos que

tramitaram na Câmara dos Deputados apensados a outras proposições que não são aqui

mencionadas. Apenas fizemos referência à apensação se esta alterou ou influenciou diretamente

no processo de emendamento da matéria.
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CAPÍTULO I

1. NORMAS QUE REGULAM A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE L EI

Introdução

Os parlamentares dispõem de recursos institucionais para aprovar, rejeitar ou promover

alterações nos textos das proposições apresentadas pelo Poder Executivo. O estudo ora proposto

pretende verificar se o recurso de modificar os textos originalmente apresentados pelo Poder

Executivo tem sido utilizado pelos membros do Congresso ou se, além de pautar e aprovar a

maioria de seus projetos, o Executivo consegue a aprovação dos projetos na forma inicialmente

proposta.

Neste capítulo é descrito o caminho percorrido pelos projetos de lei até serem

transformados em norma jurídica, com ênfase no trâmite dos projetos de lei na Câmara dos

Deputados e no processo de emendamento das proposições. O objetivo é tornar mais claro o

processo de tramitação dos projetos de lei, mostrando as possibilidades de apresentação de

emendas.

A tramitação dos projetos de lei na CD (Câmara dos Deputados) é tratada neste capítulo

com mais detalhamento do que a tramitação dos projetos no SF (Senado Federal) por dois

motivos. Os projetos de lei de autoria do Poder Executivo têm a tramitação iniciada na Câmara e,

por isso, há a possibilidade de esta Casa apreciar duas vezes a mesma matéria, ou seja, aprecia a

proposição inicial, apresentando, se for o caso, suas propostas de modificação (emendas,

substitutivos, destaques), e aprecia as modificações que o Senado apresenta. Outro motivo para

dar destaque ao trâmite dos projetos na Câmara é por ser esta a Casa que tende a receber e

aprovar mais modificações nos projetos de lei do Executivo, conforme levantamento de dados

preliminar a esta pesquisa.

Além de descrever as regras regimentais e constitucionais que regem o processo de

emendamento dos projetos de lei, trataremos também de detalhes de procedimento, não descritos

nos regimentos e na Constituição, mas adotados durante o caminho percorrido pelos projetos no

Congresso Nacional. Serão tratados os seguintes pontos: a apresentação de projetos de lei pelo

Poder Executivo; a tramitação na CD; as comissões da CD; os possíveis regimes de tramitação

na CD; os projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário e os conclusivos nas comissões; a

tramitação conjunta; os regimes de tramitação, em especial, o regime de urgência; as emendas; o

relator; os destaques; as emendas do SF e o veto.
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Uma questão relevante a ser tratada se refere à tramitação de propostas em regime de

urgência. Torna-se importante discutir até que ponto o regime de urgência de um projeto de lei

limita a possibilidade de alteração do texto pelo Congresso Nacional. Além disso, vale destacar

as diferenças de tratamento dado às proposições em regime de urgência constitucional (solicitada

pelo Presidente da República) e as propostas que tramitam em regime de urgência regimental

(solicitada pelos líderes).

O objetivo é mostrar, com base na CF (Constituição Federal) e no RICD (Regimento

Interno da Câmara dos Deputados), qual a possibilidade que os parlamentares têm de alterar o

texto dos projetos de lei submetidos à apreciação do Congresso Nacional, em especial os

apresentados pelo Poder Executivo.

1.1 Como Transformar um Projeto de Lei em Norma Jurídica

O projeto de lei é um dos tipos de proposição objeto de análise do Congresso Nacional.

Também chamada de “procedimento legislativo” (SILVA, 2007, p. 529), preferimos definir

tramitação como uma seqüência, ou um conjunto, de procedimentos legislativos adotados

durante o andamento da matéria nas casas legislativas, ou ainda, como o caminho percorrido pela

proposição até ser transformada em lei ou arquivada.

A elaboração de uma lei passa por vários caminhos. Quando apresentadas na forma de

projetos de lei, as proposições podem ter seu exame iniciado pela Câmara dos Deputados ou pelo

Senado Federal, conforme o caso. No entanto, os projetos de lei devem ser sempre apreciados

pelas duas Casas do Congresso e, posteriormente, remetidos ao Presidente da República para

sanção ou veto, conforme estabelece a Constituição Federal:

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão

e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o

rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da

República, que, aquiescendo, o sancionará.

Qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, bem

como o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o

Procurador-Geral da República, ou ainda os cidadãos poderão apresentar projetos de lei (CF, art.

61, caput). Quando de iniciativa popular, o projeto de lei tem que ser assinado por, pelo menos,
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um por cento do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, cinco Estados, com três

décimos por cento dos eleitores de cada um deles (CF, art. 61, § 2º).

Os membros ou comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, o Presidente da

República e os cidadãos podem dar início à apreciação de matérias que tratam de assuntos gerais,

não especificados na Constituição Federal como de iniciativa privativa. No entanto, o Supremo

Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e o Procurador-Geral da República não têm poder de

iniciativa concorrente, podendo apresentar propostas apenas sobre os temas que lhes são

estabelecidos como exclusivos (SILVA, 2007, pág. 525).

As leis que tratam dos assuntos constantes do § 1º do art. 61 da Constituição Federal são

de iniciativa privativa do Presidente da República. Os deputados e os senadores não podem

apresentar projetos de lei que versem sobre essas matérias. Os parlamentares podem apenas

encaminhar uma indicação ao Poder Executivo sugerindo que seja iniciado projeto de lei sobre a

matéria de iniciativa privativa do Presidente da República (RICD, art. 113).

Os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, bem como os de autoria de

outro poder que não seja o Poder Legislativo, terão a discussão e a votação iniciadas na Câmara

dos Deputados (CF, art. 64, caput). Nessa perspectiva, vale dizer que os projetos de lei de autoria

do Presidente da República sempre iniciarão a sua tramitação na Câmara dos Deputados e, só

após a apreciação desta Casa, seguirão para o Senado Federal.

1.2 A tramitação dos projetos de lei na Câmara dos Deputados

 O procedimento legislativo ordinário, adotado para os projetos de lei, tipo de proposição

mais comum, é utilizado para a elaboração de leis ordinárias. A maioria dos projetos de lei tem

sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados, sendo iniciados no Senado Federal apenas os

projetos de autoria de senadores ou de comissão do Senado Federal (CF, art. 64). Exceção a esta

regra são os projetos de lei de autoria de comissão mista de deputados e senadores, que ora são

iniciados na Câmara, ora no Senado (RCCN, art. 142).

Há os projetos de lei (ordinários) e os projetos de lei complementar. Ambos se destinam a

alterar as leis federais vigentes ou a criar leis inteiramente novas (BOTELHO, p. 18). A

diferença entre projeto de lei e projeto de lei complementar está no objeto, já que os projetos de

lei complementar devem tratar das matérias para as quais o texto constitucional expressamente

exija regulação, e nas regras de apreciação, tendo em vista que os projetos de lei complementar

exigem maioria absoluta para aprovação (CF, art. 69) e dois turnos de apreciação na Câmara dos

Deputados (RICD, art. 148).
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A tramitação dos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, objeto deste estudo,

tem início com a apresentação de mensagem do Poder Executivo com o texto proposto para o

projeto de lei. A Câmara dos Deputados recebe a mensagem e a transforma em projeto de lei de

autoria do Poder Executivo.

O RICD estabelece algumas normas para o recebimento de projetos antes de ser

permitida a sua tramitação na Câmara dos Deputados. As propostas são recebidas pela Mesa

Diretora da Casa. A partir do recebimento, são adotados alguns procedimentos pela Mesa para

verificar a adequação formal da proposta. Aceita a proposta, o projeto será numerado, datado e

encaminhado a publicação no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos para conhecimento

dos deputados, das comissões e das lideranças (RICD, art. 137, caput). Em seguida, é

estabelecido o regime de tramitação do projeto, se urgente, com prioridade ou de tramitação

ordinária (RICD, art. 151), e a forma como será apreciado, se pelo poder conclusivo das

Comissões, que dispensa a apreciação do Plenário (RICD, art. 24, II), ou se a proposição será

também apreciada pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Antes de seguir a sua tramitação, a proposta poderá ser devolvida ao autor pelo a

Presidência da Câmara dos Deputados, na hipótese de o texto não atender a pré-requisitos

básicos de forma, regimentalidade e constitucionalidade (RICD, art. 137, §1º). No entanto, cabe

recurso ao Plenário da decisão do Presidente de devolver a proposta ao autor. O prazo para a

apresentação de recurso é de cinco sessões da publicação do despacho, sendo a CCJC ouvida

antes da apreciação do recurso pelo Plenário. Caso o recurso seja provido, o projeto voltará à

Presidência da Câmara dos Deputados para que se dê prosseguimento ao seu trâmite.

O projeto de lei receberá despacho do Presidente definindo quais comissões irão analisar

a proposição (RICD, art. 17, II, a, e art. 139, caput), que antes verificará se não há na Câmara

dos Deputados projeto de lei que trate de matéria análoga ou conexa, para que se promova a

tramitação conjunta (RICD, art. 139, I). Além das comissões que analisarão o mérito da

proposta, o projeto poderá ser despachado à CFT, quando a matéria envolver aspectos

financeiros e orçamentários, e, obrigatoriamente, à CCJC, para análise da constitucionalidade,

legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa (RICD, art. 53 e art. 54).

1.3 Comissões Permanentes

A Câmara dos Deputados conta com 20 (vinte) comissões permanentes, conforme

discrimina o art. 32 do RICD. A quantidade e os assuntos tratados por cada comissão podem ser

alterados mediante a aprovação de projeto de resolução que modifique o RICD. A última
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mudança no nome das comissões permanentes da Câmara dos Deputados aconteceu por meio da

Resolução nº 20, de 2004, que alterou o art. 32 do RICD, estabelecendo as seguintes comissões

permanentes, conforme descreve o quadro a seguir:

Quadro 1 – Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados

SIGLA NOME DA COMISSÃO

CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

CAINDR Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional

CCTCI Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

CDC Comissão de Defesa do Consumidor

CDEIC Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano

CDHM Comissão de Direitos Humanos e Minorias

CEC Comissão de Educação e Cultura

CFT Comissão de Finanças e Tributação

CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

CLP Comissão de Legislação Participativa

CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CME Comissão de Minas e Energia

CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

CSSF Comissão de Seguridade Social e Família

CTASP Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

CTD Comissão de Turismo e Desporto

CVT Comissão de Viação e Transportes

Fonte: Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 7ª Edição, 2006.

A CFT e a CCJC também poderão emitir parecer sobre o mérito da proposição. O art. 32

do RICD estabelece os campos temáticos de cada comissão de mérito. Os incisos IV e X do art.

32 do RICD descrevem, respectivamente, os temas em que a CCJC e a CFT darão parecer no que

se refere ao mérito da matéria. Dentre outros assuntos, a CFT deve se manifestar quanto ao
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mérito quando a proposição tratar de sistema financeiro nacional e de habitação, sistema

nacional de seguros privados e capitalização; títulos e valores mobiliários; dívida pública;

matérias financeiras e orçamentárias públicas; remuneração de membros do Congresso, do

Presidente, dos Ministros de Estado e dos membros da Magistratura Federal; tributação e

arrecadação. Pode-se também citar alguns exemplos de assuntos tratados pela CCJC: assuntos

atinentes aos direitos e garantias fundamentais; funções essenciais da Justiça; direito

constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial; partidos políticos,

mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições; desapropriações; nacionalidade;

intervenção federal; criação de novos Estados e Territórios.

O art. 54 do RICD estabelece que serão terminativos os pareceres da CCJC, no que tange

à constitucionalidade ou juridicidade da matéria, e da CFT, sobre a adequação financeira e

orçamentária da proposição. Ou seja, um projeto poderá ir para o arquivo, independentemente de

ser conclusivo ou sujeito à apreciação do Plenário, caso a CCJC ou a CFT assim decidida. Vale

ressaltar que cabe recurso da decisão destas comissões (RICD, art. 144).

1.4 Comissões Especiais

Há casos em que se constitui uma comissão especial só para tratar de um projeto

específico (e de seus apensados, se for o caso). O RICD estabelece que deve ser constituída uma

comissão especial para emitir parecer especificamente do projeto de lei quando a proposição

tratar de matéria que envolva o campo temático de mais de três comissões que devam se

manifestar sobre o mérito. Neste caso, pelo menos metade dos membros da comissão especial

deve ser composta por membros titulares das comissões permanentes que se pronuciariam sobre

a matéria. Cabe à comissão especial examinar a admissibilidade e o mérito da matéria, bem

como as emendas a ela apresentadas (RICD, art. 34).

1.5 Regimes de tramitação

Há três regimes de tramitação possíveis, na Câmara dos Deputados, para um projeto de

lei: urgência, prioridade e ordinária. Os projetos que tramitam em regime de urgência têm

dispensada, no decorrer do processo, uma série de exigências, interstícios e formalidades

regimentais (RICD, art. 152, caput), respeitados os requisitos de publicação e distribuição,

pareceres e quórum para deliberação (RICD, art. 152, §1º).
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Os projetos de lei em regime de urgência têm seus prazos bastante reduzidos e, além

disso, são incluídos na pauta das reuniões das comissões e na ordem do dia do Plenário da

Câmara dos Deputados antes dos projetos em prioridade e ordinários. Além disso, podem ser

pautados no Plenário da Câmara mesmo que ainda não tenham recebido pareceres das

comissões. Em geral, os projetos urgentes têm uma tramitação bastante diferenciada se

comparada aos em prioridade e ordinários.

Os projetos de lei em regime de prioridade também têm uma tramitação mais acelerada,

pois entram na pauta das comissões e na ordem do dia do Plenário logo após os projetos de lei

em regime de urgência (RICD, 158, caput) e têm seus prazos de tramitação reduzidos, se

comparados aos de tramitação ordinária. No entanto, são apreciados de forma semelhante aos

projetos de lei em regime de tramitação ordinária, podendo inclusive ter dispensada a apreciação

do Plenário e tramitar apenas nas comissões.

Os projetos de lei de tramitação ordinária poderão seguir os seguintes caminhos: ou serão

apreciados pelas comissões competentes e, se aprovados, remetidos ao Senado Federal (poder

conclusivo das comissões na CD); ou terão pareceres das comissões e serão apreciados pelo

Plenário para posterior envio ao Senado Federal. Um projeto pode ter sua tramitação iniciada de

forma ordinária e, no meio do processo, ter aprovado, pelo Plenário da Câmara dos Deputados,

requerimento de urgência (RICD, art. 154 e art. 155) ou enviada mensagem pelo Poder

Executivo solicitando urgência na apreciação da matéria de sua autoria (CF, art. 64, § 1º). Nestes

casos, mesmo sendo inicialmente conclusivos, podem ter de passar pelo Plenário da Câmara dos

Deputados. Vale ressaltar que, embora tendo prioridade na apreciação, por serem de iniciativa de

outro poder (RICD, art. 151, II), os projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo podem

tramitar de forma conclusiva na Câmara dos Deputados, sem a necessidade de serem apreciados

pelo Plenário.

1.6 Projetos de lei conclusivos nas comissões

Os projetos de lei que dispensam a apreciação do Plenário são chamados, na Câmara dos

Deputados, de “conclusivos”. Após aprovação pelas comissões, seguem para o Senado Federal

ou para sanção, conforme o caso, sem passar pelo Plenário da Câmara. A regra geral, descrita no

RICD para o tipo de proposição “projeto de lei”, estabelece esse tipo de trâmite.

A SGM (Secretaria Geral da Mesa) avalia a proposição para definir o caminho que deve

percorrer na Câmara. Observadas as regras regimentais, caso decida que o projeto de lei é

conclusivo nas comissões, o projeto será encaminhado ao Decom (Departamento de Comissões)
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que procederá à distribuição da proposição às comissões estabelecidas pela SGM, respeitada a

seqüência definida no despacho.

O projeto passará primeiramente pelas comissões que deverão avaliar o assunto da

proposição, o mérito. Em seguida, poderá passar pela CFT, se a matéria envolver aspectos

financeiros ou orçamentários, para análise referente à admissibilidade. E, por último, na CCJC,

para examinar os aspectos regimentais, jurídicos, constitucionais e a técnica legislativa. Vale

ressaltar que, em determinados casos, a CFT e a CCJC também poderão dar parecer quanto ao

mérito, mas isto terá de ser definido no despacho inicial da SGM.

O projeto de lei conclusivo nas comissões que receber parecer favorável de todas as

comissões a que foi distribuído não passa pelo Plenário da CD. Ao finalizar a tramitação nas

comissões, segue direto para o Senado ou para sanção. Os projetos conclusivos que tiverem

pareceres contrários de todas as comissões de mérito serão considerados rejeitados e serão

arquivados (RICD, art. 133). No entanto, em ambos os casos, no prazo de cinco sessões, cabe

recurso ao Plenário, conforme estabelece o § 2º do art. 132, do RICD:

Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto

de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do

respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver

recurso nesse sentido, de um décimo dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por

decisão do Plenário da Câmara.

As exceções, ou seja, os projetos que necessitam da apreciação também do Plenário da

Câmara, estão expressas no inciso II do art. 24 do RICD:

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais

Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:

I – discutir e votar as proposições sujeitas á deliberação do Plenário que lhes forem distribuídas;

II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o disposto no § 2º

do art. 132 e excetuados os projetos:

a) de lei complementar;

b) de código;

c) de iniciativa popular;

d) de Comissão;

e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1º do art. 68 da

Constituição Federal;

f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de

qualquer das Casas;
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g) que tenham recebido pareceres divergentes;

h) em regime de urgência.

Há muitos casos em que o projeto de lei inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados

em regime ordinário e, no decorrer do processo, passa a ser considerado matéria urgente, tendo

que necessariamente ser apreciado pelo Plenário. Os casos mais freqüentes são a apensação a

projeto urgente ou a aprovação de requerimento de urgência.

1.7 Apensação/ tramitação conjunta de projetos de lei

A apensação pode ser definida como a tramitação conjunta de proposições da mesma

espécie que tratam de matéria semelhante (RICD, art. 142, caput). É o Presidente da Câmara dos

Deputados quem decide e determina a apensação de proposições, antes de iniciada a tramitação

(RICD, art. 139, I), ou no decorrer da tramitação (caso ainda não tenha sido iniciada a discussão

da matéria no Plenário da Câmara dos Deputados), mediante requerimento de qualquer comissão

ou deputado, dirigido ao Presidente da Câmara dos Deputados (RICD, art. 142).

O regime especial de tramitação de uma matéria se estende às apensadas (RICD, art. 143,

parágrafo único). Desta forma, caso uma matéria em regime de tramitação ordinária seja

apensada a uma proposição que tramite em regime de urgência, ambas passarão a ser urgentes.

Além disso, caso uma das proposições tenha recebido despacho para tramitar somente nas

comissões e seja apensada a um projeto sujeito à apreciação do Plenário, ambos terão de passar

pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

 1.8 O regime de urgência

Os dois tipos de urgência mais comuns adotados para os projetos de lei são a urgência

constitucional, solicitada pelo Presidente da República para os projetos de sua autoria, e a

urgência regimental, aprovada pelo Plenário.

O Presidente da República poderá requerer urgência para a apreciação de projetos de sua

iniciativa (CF, art. 64, § 1º). A urgência acelera a tramitação da proposta que terá prazo para ser

apreciada. José Afonso da Silva descreve a urgência constitucional como um procedimento

legislativo sumário:
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Está previsto nos parágrafos do art. 64. Sua aplicação depende da vontade do Presidente da

República, a quem a Constituição confere a faculdade de solicitar urgência para apreciação de

projeto de sua iniciativa. A solicitação de urgência é pressuposto de procedimento sumário. Se o

Presidente solicitar a urgência, o projeto deverá ser apreciado pela Câmara dos Deputados no prazo

de quarenta e cinco dias, a contar de seu recebimento. Se for aprovado na Câmara, terá o Senado

Federal igual prazo para sua apreciação. O prazo total é, pois, de noventa dias para o

pronunciamento de ambas as casas, mas, se o Senado emendar o projeto, as emendas deverão ser

apreciadas pela Câmara em dez dias, com o que o prazo total fica dilatado para cem dias. Se a

Câmara e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em quarenta

e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com

exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. (SILVA,

2007, p. 531).

O projeto de lei com urgência constitucional tranca a pauta da Casa Legislativa em que

estiver tramitando, caso o prazo esteja esgotado. Isto significa dizer que, na Câmara dos

Deputados, por exemplo, na hipótese de o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, com

solicitação de urgência pelo Presidente da República, não ser apreciado no prazo de quarenta e

cinco dias, nenhum outro projeto poderá ser votado até que se finalize a apreciação da

proposição em questão (CF, art. 64, §2º). A única exceção é para as medidas provisórias com

prazo esgotado, que constam na pauta antes dos projetos de lei urgentes (CF, art. 62, §6º).

A proposição também poderá tramitar na Câmara dos Deputados em regime de urgência

no caso da aprovação de requerimento. Há dois artigos do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados que disciplinam a forma de apresentação de requerimentos de urgência: o art. 154 e o

art. 155.

O art. 154 do RICD estabelece que o requerimento de urgência, antes de ser submetido à

apreciação do Plenário, deverá ser apresentado por dois terços dos membros da Mesa, quando se

tratar de matéria de sua competência; por um terço dos membros da Câmara, ou líderes que

representem esse número; ou por dois terços dos membros de comissão competente para opinar

sobre o mérito da proposição. No entanto, o requerimento constante deste artigo não poderá ser

apreciado caso esteja em tramitação duas ou mais matérias em regime de urgência, em razão de

requerimento aprovado pelo Plenário.

O tipo de requerimento de urgência mais usado na Câmara dos Deputados é o

disciplinado no art. 155 do RICD, também chamado de requerimento de “urgência

urgentíssima”:
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Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata,

ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante

e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de

Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados (...).

No caso da urgência aprovada nos termos do art. 155 do RICD, a proposição poderá ser

incluída na pauta do Plenário de imediato, independentemente de o projeto haver recebido

parecer das comissões. Além disso, diferentemente do tipo de requerimento disciplinado no art.

154, não há limites para o número de requerimentos de urgência já aprovados.

A apreciação de matéria urgente é bem mais acelerada do que a das que tramitam na

forma ordinária ou em prioridade. Caso ainda não tenham pareceres de todas as comissões que

deveriam examinar a matéria, o Presidente poderá designar relator para emitir parecer

verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte no caso de o relator solicitar prazo para

estudar a matéria (RICD, art. 157, §2º). O tempo para os deputados inscritos discutirem a matéria

é reduzido pela metade e, após falarem seis deputados, poderá ser aprovado requerimento

encerrando a discussão (RICD, art. 157, §3º).

1.9 As emendas

Os parlamentares podem modificar o texto dos projetos de lei de autoria do Poder

Executivo mediante a apresentação de emendas durante a tramitação da proposta no Congresso

Nacional. Os deputados podem alterar na Câmara dos Deputados e os senadores, no Senado

Federal. Durante a tramitação da proposição em cada uma das Casas do Congresso, é aberto um

prazo para que os parlamentares apresentem suas propostas de mudança do texto original. Essas

propostas são apreciadas pela Congresso e, caso sejam aprovadas, modificarão o projeto de lei

original enviado pelo Executivo. O Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente o

projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Há a possibilidade de exame de veto pelo

Congresso Nacional.

A emenda pode ser definida como um tipo de proposição acessória, que se destina a

propor alterações a outra proposição chamada de principal (RICD, art. 118). As emendas podem

ser de cinco espécies: supressivas, que propõem a retirada de parte do texto da proposição

principal; modificativas, que pretendem modificar uma parte pontual da proposição; aditivas, que

acrescentam novo texto à proposta inicial; aglutinativas, resultantes da fusão de outras emendas

apresentadas ou da fusão de emendas com o texto da proposição principal; e substitutivas, que
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alteram substancialmente o texto original, sugerindo uma profunda modificação no projeto

original (BOTELHO, p. 22).

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados define substitutivo em dois artigos:

Art. 118, §4º. “Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra proposição,

denominando-se ‘substitutivo’ quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a

alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa.

Art. 138, §4º. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre

parênteses, a indicação “Substitutivo”.

Luciana Botelho, em A tramitação de proposições na Câmara dos Deputados: do início à

fase das Comissões, destaca a relevância das emendas substitutivas e aglutinativas:

Destas cinco espécies, duas assumem tamanha relevância estratégica no curso da tramitação que,

na prática, acabam se sobrepondo à proposição principal: são elas a emenda aglutinativa e o

substitutivo. Este último, quando aprovado por comissão, tem preferência na votação sobre o

projeto ao qual se refere, perdendo efetivamente qualquer caráter de proposição acessória; a

emenda aglutinativa, se apresenta no curso de uma votação já em andamento – o que já constitui

excepcionalidade, em se tratando de emendas, que normalmente são apresentadas na fase de

discussão da matéria, sobrepõe-se até aos substitutivos acaso existentes, dominando completamente

o cenário da deliberação (BOTELHO, p. 22).

O substitutivo pode ser definido como uma emenda que promove grandes alterações no

texto da proposta original, podendo conter apenas as alterações sugeridas pelo relator, como

também as emendas acolhidas. Vale esclarecer que o texto de um substitutivo pode,

eventualmente, não alterar o tema central do texto, promovendo apenas modificações na

estrutura do texto, para proporcionar maior clareza, ou incluir novo conteúdo.

A emenda aglutinativa pode ser apresentada em Plenário pelos autores das emendas

objeto de fusão, por um décimo dos membros da Casa ou por líderes que representem este

número (RICD, art. 122, caput). Quando apresentada pelos autores, as emendas que compuseram

o texto da aglutinativa serão consideradas retiradas (RICD, art. 122, §1º).

O parecer terminativo vale também para as emendas e substitutivos apresentados ao

projeto. Caso a CCJC ou a CFT considere inadmitida uma emenda, esta será arquivada (RICD,

art. 54). No entanto, cabe recurso contra a decisão da CFT e da CCJC, no que se refere à

admissibilidade da matéria (RICD, art. 144).

Há diferenças no processo de emendamento entre os projetos de lei conclusivos e os

sujeitos à apreciação do Plenário. Enquanto os projetos conclusivos recebem emendas nas
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comissões (RICD, art. 119), os projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário recebem

emendas durante a discussão, no Plenário (RICD, art. 120).

1.10 Emendas – projetos de lei conclusivos

Os projetos de lei chamados de “conclusivos” na Câmara dos Deputados, ou seja, os que

são examinados apenas pelas comissões e não necessitam da apreciação do Plenário, recebem

emendas durante a tramitação nas comissões (RICD, art. 119, caput). É aberto um prazo em cada

comissão para que os deputados apresentem suas propostas de alteração ao texto do projeto de lei

inicialmente apresentado.

O RICD estabelece um prazo de cinco sessões a partir da designação do relator para que

qualquer deputado, independentemente de ser membro ou não da comissão que está avaliando a

matéria, apresentar emendas ao projeto de lei (RICD, art. 119, I). Encerrado o prazo para a

apresentação de emendas, o projeto e as emendas apresentadas na comissão são encaminhadas ao

relator para estudo e elaboração de um parecer.

O relator do projeto de lei também pode propor alterações mediante a apresentação de

emendas, de subemendas ou de substitutivo. As emendas são alterações consideradas pequenas,

que mesmo mudando pontos essenciais do projeto, não modificam grande parte do texto. As

subemendas são emendas do relator que propõe a alteração no texto de alguma emenda

apresentada na comissão. O substitutivo, como já foi dito, é um tipo de emenda apresentada pelo

relator que altera substancialmente o texto do projeto de lei. Muitas vezes, para que o texto fique

coeso, o relator acata emendas apresentadas ao projeto, inclui novas alterações que considera

importantes e reescreve o texto do projeto de lei com essas modificações. Este novo texto,

acrescido das modificações, é o substitutivo.

Na hipótese de o relator apresentar um substitutivo ao projeto de lei, será aberto um novo

prazo de cinco sessões, após a publicação de aviso na ordem do dia das comissões, para a

apresentação de emendas ao substitutivo, sendo que, desta vez, apenas os membros da comissão

poderão apresentar emendas (RICD, art. 119, II, §1º). Findo o prazo, caso sejam apresentadas

emendas ao substitutivo, a matéria retornará ao relator para a avaliação das novas emendas e

apresentará novo parecer para ser apreciado pela comissão.

Quando o relatório fica pronto, o projeto é colocado na pauta da reunião deliberativa da

comissão para que seja discutido e votado por seus membros. Na comissão, o que é colocado em

votação é o parecer do relator. Caso o relator tenha dado parecer favorável ao projeto e às

emendas apresentadas, os deputados membros da comissão, ao votarem sim, estarão aprovando o
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projeto e as emendas; caso o parecer seja pela aprovação do projeto de lei e pela rejeição das

emendas, ao votarem favoravelmente ao parecer, os membros estarão aprovando o projeto e

rejeitando as emendas.

Caso as emendas ou o substitutivo sejam aprovados pelo plenário da comissão, passarão a

ser considerados de autoria da comissão. É importante esclarecer que as emendas ou substitutivo

deverão tratar de partes do texto que estejam relacionadas ao campo temático ou área de

atividade da comissão. Caso contrário, poderão ser posteriormente consideradas como não

escritas, se provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva do projeto de lei na

Câmara dos Deputados (RICD, art. 119, § 4º).

1.11 Emendas – projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário

Na Câmara dos Deputados, a apresentação de emendas a projetos de lei sujeitos à

apreciação do Plenário acontece durante a discussão da matéria no Plenário. Qualquer deputado

ou comissão podem apresentar emendas a projetos de lei que tramitem em regime ordinário ou

em prioridade (RICD, art. 120, I).

Regra geral, as emendas apresentadas em Plenário devem ser encaminhadas às comissões

que apreciaram o projeto para serem avaliadas (RICD, art. 121). No entanto, o Presidente da

Câmara dos Deputados costuma solicitar aos deputados que foram relatores do projeto de lei em

cada comissão para que emitam seus pareceres às emendas no Plenário, em nome das comissões

que deveriam se pronunciar sobre o assunto (RICD, art. 121, parágrafo único).

As emendas do Senado, quando recebidas pela Câmara, devem ser distribuídas,

juntamente com o projeto original, às comissões que apreciaram a matéria (RICD, art. 123). No

entanto, o Presidente da Câmara poderá adotar procedimento semelhante ao adotado quando a

matéria recebe emendas no Plenário da Câmara, e designar relatores para emitirem parecer em

Plenário, em nome das comissões que deveriam apreciar a matéria.

O relator pode apresentar substitutivo à matéria. Quando apresentado na comissão e por

ela aprovado, o substitutivo passa a ser considerado de autoria da comissão. Os deputados podem

apresentar emendas ao substitutivo. O prazo se esgota com o fim da discussão da matéria em

Plenário.

Na fase de votação da matéria no Plenário, os substitutivos têm preferência na apreciação,

ou seja, coloca-se em votação primeiro o substitutivo da comissão. Caso mais de uma comissão

ou relator tenham apresentado substitutivos, tem preferência o substitutivo apresentado pela

comissão ou relator que se pronunciou por último, na ordem determinada pelo despacho inicial
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da SGM. Caso o substitutivo seja aprovado, será encaminhado ao Senado. Os demais

substitutivos, se houver, e o projeto original serão declarados prejudicados pelo Presidente da

Câmara e enviados ao arquivo (RICD, art. 164). Se o substitutivo for rejeitado, passa-se à

apreciação do substitutivo apresentado pela comissão ou relator que se pronunciou

anteriormente, ou caso não haja outro substitutivo, à apreciação do projeto de lei.

As emendas aglutinativas podem ser consideradas uma exceção à regra por poderem ser

apresentadas mesmo quando a votação da matéria já tenha se iniciado, desde que a parte do texto

a que elas se refiram já não tenha sido rejeitada. Os deputados podem aproveitar parte do texto

não votado ou não rejeitado e juntar com emendas que ainda não foram apreciadas para

formarem um novo texto objeto da fusão de texto de projeto e emendas, ou de emendas.

1.12 Emendas – projetos de lei urgentes

O emendamento de projetos de lei urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de

requerimento, apenas será possível com a assinatura de, pelo menos, um quinto dos membros da

Câmara dos Deputados ou de Líderes que representem esse número (RICD, art. 120, § 4º).

Apesar de o RICD considerar que o prazo para a apresentação de emendas a projetos de

lei urgentes é até o início da votação da matéria, na prática, o prazo vai até o encerramento da

discussão, tendo em vista que as emendas precisam receber parecer antes de serem colocadas em

votação.

Os projetos de lei urgentes têm, conforme as regras regimentais, maior dificuldade de

serem alterados pelos deputados. Enquanto qualquer deputado pode apresentar emenda a projeto

de lei de tramitação ordinária ou em prioridade, para se emendar uma proposição urgente será

necessária a subscrição de um quinto dos deputados ou líderes que representem este número.

Além disso, o prazo para a apresentação pode ser bastante limitado, pois há possibilidade de um

projeto ser pautado e apreciado na mesma sessão; neste caso, os parlamentares têm apenas o

tempo destinado à discussão para elaborar e apresentar suas emendas.

Na Câmara dos Deputados, os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República,

com solicitação de urgência constitucional, terão um prazo para que os deputados apresentem

emendas antes de a matéria ser encaminhada às comissões. Esse prazo é chamado na Câmara de

“emendamento prévio”, tendo em vista que o projeto poderá receber emendas novamente quando

da discussão da matéria no Plenário. Este procedimento não está descrito no RICD, mas no Ato

da Mesa nº 177, de 1989, que dispõe sobre tramitação de proposições:
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Por sua vez, para os projetos de iniciativa do Presidente da República para os quais haja sido

solicitada urgência (art. 204, do RICD), a Presidência da Câmara, antes do envio da matéria às

Comissões, abrirá prazo de 5 (cinco) sessões para apresentação de emendas em Plenário. Decorrido

esse prazo, o projeto e as emendas serão distribuídos às Comissões competentes para opinar sobre a

matéria.

Freqüentemente projetos de lei se tornam urgentes depois de iniciada sua tramitação. Os

líderes podem apresentar requerimento que, se aprovado em Plenário, muda o tipo de tramitação

da proposição (RICD, art. 154 e art. 155). O Presidente da República poderá solicitar urgência na

apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa mesmo depois de o projeto já ter sua tramitação

iniciada na Câmara dos Deputados. Neste caso, o projeto de lei que tramitava na Casa em regime

de prioridade, passa a tramitar em regime de urgência (CF, art. 64).

1.13 O papel do relator

O relator é o parlamentar designado pelo presidente da comissão a que foi distribuído o

projeto de lei (esclarecendo que um projeto pode ser distribuído a mais de uma comissão de

mérito) para, no prazo determinado, estudar a proposição e sobre ela emitir parecer. As emendas

apresentadas na comissão também são avaliadas pelo relator. A competência para designar o

relator da matéria é do presidente da comissão.

O RICD estabelece que toda proposição, ainda que esteja em regime de urgência, antes

de ser apreciada definitivamente, precisa receber parecer. O Regimento define parecer como “a

proposição com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo”

(art. 126). Porém, antes de ser apreciada pela comissão, o projeto deve ser inicialmente

examinado por um relator. Cabe ao relator elaborar relatório circunstanciado e proferir parecer

sobre o projeto e sobre as emendas a ele apresentadas.

O relator do projeto de lei pode propor alterações mediante a apresentação de emendas,

de subemendas ou de substitutivo. O voto do relator poderá ser pela rejeição, pela aprovação, ou

pela aprovação com alterações.

O RICD não estabelece critérios objetivos para a escolha dos relatores. O presidente da

comissão tem a prerrogativa de designar o relator da matéria, que deverá ser escolhido dentre os

deputados membros da comissão. Não há impedimento de o relator ser escolhido entre os

deputados suplentes da comissão, inclusive, o próprio presidente da comissão pode relatar

matéria distribuída à comissão. Além disso, caso o relator não cumpra o prazo estabelecido para
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entrega do relatório, o presidente poderá designar outro membro da comissão para relatar o

projeto de lei.

No que se refere à importância da função do relator de um projeto de lei, vale destacar

que não há muitos estudos nesta área. Fabiano Santos e Acir Almeida tratam do assunto em

“Teoria informacional e a seleção de relatores na Câmara dos Deputados”. O texto procura

descrever a importância da função do relator de um projeto de lei. De acordo com os autores, ao

estudar o RICD, foi possível verificar que “o relator não tem poderes formais suficientes para

influenciar a decisão final da comissão. Considera o relator influente no processo decisório, mas

o fundamento de sua influência não é formal. O relator seria uma espécie de “agente

informacional” da comissão, cuja função consiste na coleta e divulgação de informação sobre as

conseqüências de uma política pública específica”.

A prática, no entanto, revela que, na Câmara dos Deputados, o parecer do relator tem

grande peso na decisão tanto da comissão, como do Plenário. A tendência é a aprovação dos

pareceres dos relatores. Os deputados e os líderes de partidos sabem da importância do parecer

do relator e, quando discordam do parecer do relator, apresentam, durante as reuniões da

comissão, requerimentos de retirada de pauta, de adiamento da discussão, de adiamento da

votação, dentre outros recursos regimentais, buscando ganhar tempo para poderem negociar

mudanças no relatório ou para tentarem mobilizar a maioria dos deputados da comissão para

derrubarem o relatório.

O processo de votação da matéria, um procedimento formal, detalhadamente descrito no

RICD, favorece a aprovação do parecer do relator. Em primeiro lugar, na comissão o que é

votado é o parecer do relator, e não a matéria. Não é possível a aprovação parcial de um

relatório. Caso a comissão não concorde com o parecer do relator, terá de rejeitar o relatório e

será nomeado outro deputado para elaborar novo parecer. O projeto terá de ser novamente

pautado para que o novo parecer seja então apreciado pela comissão. Para evitar atraso na

apreciação, os deputados buscam convencer o relator a modificar seu voto durante a discussão da

matéria na comissão, tendo em vista que, antes da votação, o relator pode reformular seu voto,

ou apresentar uma complementação de voto, alterando apenas alguns pontos do seu parecer.

Em segundo lugar, no Plenário da Câmara dos Deputados, os substitutivos dos relatores

têm preferência na apreciação sobre os projetos originais. Vale dizer que se o relator apresentou

um texto completamente reformulado para o projeto, este texto será votado em primeiro lugar, e

se aprovado, o texto original estará prejudicado (o mesmo que definitivamente arquivado,

conforme estabelece § 4º do art. 164 do RICD). Caso os deputados queiram votar em primeiro
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lugar o texto original do projeto, terão de apresentar um requerimento de destaque de preferência

(RICD, art. 161, IV), que terá de ser submetido a votos e aprovado pelo Plenário da Câmara.

Em terceiro lugar, no Plenário da Câmara, as emendas são geralmente apreciadas em

grupos. O parecer do relator, ou relatores, é que define em que grupo cada emenda vai constar, se

no grupo das emendas com pareceres favoráveis, ou no grupo das com pareceres contrários (vale

ressaltar que as emendas com pareceres divergentes são votadas separadamente). Também neste

caso a única forma de votar separadamente uma emenda é mediante a aprovação de destaque

simples (RICD, art. 161, II), ou a apresentação de destaque de bancada (RICD, art. 161, II,

combinado com o §2º).

Nessa perspectiva, vale dizer que a regra geral favorece a aprovação do parecer do

relator. Os procedimentos adotados durante a tramitação do projeto de lei tendem a fortalecer a

decisão do relator. Os requisitos regimentais, de certa forma, dificultam a possibilidade de

alteração do texto proposto pelo relator, principalmente quando o objetivo é a aprovação da

matéria, mas com modificações diferentes das propostas pelo relator.

1.14 Emendas do Senado Federal

Como já foi tratado, os projetos de lei devem ser apreciados pelas duas Casas, Câmara e

Senado. Os projetos de lei do Executivo iniciam sua tramitação na Câmara. Após apreciação da

Câmara, o projeto e as emendas (ou substitutivo) são encaminhados ao Senado. Caso o Senado

aprove o texto aprovado na Câmara, o projeto é encaminhado para sanção ou veto. Porém se o

Senado fizer alterações no texto, o projeto retorna à Câmara, para apreciação das emendas ou do

substitutivo apresentados (CF, art. 66, parágrafo único). Se a proposição tramitar com urgência

constitucional, o prazo para a Câmara apreciar as emendas do Senado é de dez dias (CF, art. 64,

§ 3º).

 A tramitação, na Câmara dos Deputados, das emendas do Senado Federal a projeto de lei

é semelhante à tramitação do projeto. Regra geral, as emendas são encaminhadas para as

comissões, para que emitam parecer. Caso o projeto tenha tramitado de forma conclusiva na

Câmara e também no Senado, sem ter passado pelo Plenário, as emendas também serão

apreciadas somente pelas comissões. Se o projeto foi apreciado pelo Plenário de uma das duas

Casas, as emendas deverão ser apreciadas também pelo Plenário da Câmara. No caso de

tramitação urgente, os relatores das emendas do Senado a projeto iniciado na Câmara poderão

ser nomeados em Plenário, pelo Presidente da Câmara, para representarem as comissões que

deveriam apreciar a matéria.
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À Casa revisora (no caso, a Câmara dos Deputados) cabe aprovar ou rejeitar as emendas

ou substitutivo do Senado ao projeto de lei. No entanto, poderá haver aprovação parcial. Podem

ser aprovadas algumas emendas, ou parte de texto de emenda ou de substitutivo.

1.15 Os destaques

Antes de iniciada a apreciação da matéria, no Plenário da Câmara dos Deputados, poderá

ser apresentado requerimento de destaque para que emenda ou parte do texto do projeto (ou do

substitutivo) seja votado separadamente. O art. 161 do RICD descreve as possibilidades de

apresentação de destaque:

Art. 161. Poderá ser concedido, mediante requerimento aprovado pelo Plenário, destaque para:

I – votação em separado de parte de proposição, desde que requerido por um décimo dos Deputados

ou Líderes que representem esse número;

II – votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou subemenda;

III – tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo;

IV – votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência recair sobre o outro

ou sobre proposição apensada;

V – suprimir, total ou parcialmente, dispositivo de proposição.

§ 1º Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões

que não tenha sido objeto do recurso previsto no § 2º do art. 132, provido pelo Plenário.

§ 2º Independerá de aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de

Partido, observada a seguinte proporcionalidade:

- de 5 até 24 Deputados: um destaque;

- de 25 a 49 Deputados: dois destaques;

- de 50 a 74 Deputados: três destaques;

- de 75 ou mais Deputados: quatro destaques.

Os chamados requerimentos de destaque “simples” necessitam de aprovação do Plenário

para que a matéria destacada seja votada separadamente. Qualquer deputado pode apresentar

destaques simples antes de iniciada a votação da matéria principal. Caso seja apresentado um

requerimento de destaque de uma emenda, por exemplo, primeiro o Plenário vai decidir se a

emenda deve ser destacada, se aprovado requerimento, a emenda será então votada

separadamente.

O uso do inciso XIV do art. 162 do RICD, que prevê a apresentação de requerimento de

votação em globo dos pedidos de destaque, prática adotada na Câmara dos Deputados, torna



34

remota a possibilidade de aprovação de um destaque simples. Todos os requerimentos de

destaque simples, caso seja aprovado pelo Plenário um requerimento de autoria de líder, são

votados de uma só vez. A inviabilidade de aprovação de destaque simples se tornou tão óbvia

que os deputados foram deixando de adotá-lo ao longo do tempo. Geralmente, quando os

deputados apresentam destaque simples tem como objetivo marcar posição política a respeito de

determinada matéria, mesmo sabendo da enorme possibilidade de o requerimento ser rejeitado.

O chamado “destaque de bancada” é o mais usado na Câmara dos Deputados. Este tipo

de requerimento não depende da aprovação do Plenário. Quando apresentado por partido ou

bloco parlamentar, respeitada a cota discriminada no RICD, que varia de 1 (um) a 4 (quarto),

dependendo da quantidade de deputados que fazem parte da bancada, o requerimento é

automaticamente aceito. Caso seja apresentado requerimento de destaque para votação de uma

emenda, por exemplo, haverá apenas uma votação quando da apreciação do texto da emenda,

tendo em vista que o requerimento não precisa ser votado.

Os destaques de emenda têm por objetivo separar a emenda do grupo de emendas com

parecer favorável ou contrário. Deve-se lembrar, conforme já tratado, que a votação das emendas

se dá em basicamente três votações: emendas com pareceres contrários; emendas com pareceres

divergentes; e emendas com pareceres favoráveis. Há projetos que recebem uma grande

quantidade de emendas e, muitas vezes, o relator dá parecer contrário a uma série de emendas. A

tendência do Plenário é votar de acordo com o parecer do relator. Para que uma emenda seja

apreciada fora do grupo de emendas com parecer contrário, por exemplo, e tenha alguma

possibilidade de aprovação, terá de ser destacada.

O destaque de parte de texto de projeto de lei ou de substitutivo também é bastante

utilizado na Câmara dos Deputados. Este procedimento pode acontecer de duas formas: mediante

destaque para votação em separado (assinado por um décimo ou líderes que representem este

número), ou de destaque “supressivo”. A diferença prática entre as duas formas de destaque de

texto é pequena, pois ambos visam à supressão de parte ou de dispositivo de proposição.

O art. 162 do RICD estabelece normas em relação à apresentação e à apreciação dos

destaques:

Art. 162. Em relação aos destaques, são obedecidas as seguintes normas:

I – o requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição, se o destaque

atingir alguma de suas partes ou emendas;

II – antes de iniciar a votação da matéria principal, a Presidência dará conhecimento ao Plenário dos

requerimentos de destaque apresentados à Mesa;

III – não se admitirá destaque de emendas para constituição de grupos diferentes daqueles a que,

regimentalmente, pertençam;
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IV – não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a

modifique substancialmente;

V – o destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser

integrado e forme sentido completo;

VI – concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a votos, primeiramente, a

matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada;

VII – a votação do requerimento de destaque para projeto em separado precederá a deliberação sobre

a matéria principal;

VIII – o pedido de destaque de emenda para ser votada separadamente, ao final, deve ser feito antes

de anunciada a votação;

IX – não se admitirá destaque para projeto em separado quando a disposição a destacar seja de

projeto do Senado, ou se a matéria for insuscetível de constituir proposição de curso autônomo;

X – concedido o destaque para projeto em separado, o Autor do requerimento terá o prazo de duas

sessões para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo projeto;

XI – o projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial;

XII – havendo retirada do requerimento de destaque, a matéria destacada voltará ao grupo a que

pertencer;

XIII – considerar-se-á insubsistente o destaque se, anunciada a votação de dispositivo ou emenda

destacada, o Autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la, voltando a matéria ao

texto ou grupo a que pertencia;

XIV – em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser votados em globo,

se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário.

1.16 A votação de projeto de lei no Plenário da CD

A apreciação do projeto de lei pelo Plenário é composta de discussão e votação. A

discussão é a fase destinada ao debate da matéria. Proceder-se-á à votação ao término da

discussão, que se dará pelo vencimento da lista de inscritos para o debate ou pela aprovação de

requerimento de encerramento da discussão.

Os deputados que desejarem discutir projeto de lei incluído na pauta de sessão da Câmara

devem se inscrever na Mesa, antes do início da discussão. A palavra será concedida a cada

deputado pela ordem de inscrição, falando, alternadamente um a favor e um contra. Caso o

deputado inscrito não esteja presente na hora da chamada, perderá a oportunidade (RICD, art.

171).

Os projetos de lei seguem a regra geral de votação:

Art. 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas

por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. (RICD)
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A votação de projeto de lei se dará pelo processo simbólico, procedimento adotado para

as proposições em geral, onde o Presidente da Câmara anuncia a votação da matéria e pronuncia

a seguinte frase: “Os senhores deputados que aprovam (a matéria) permaneçam como se

acham”. Logo em seguida, o Presidente declara aprovada ou rejeitada a matéria.

Os deputados poderão requerer a verificação nominal da votação, mediante pedido de

“verificação de votação”, apoiado por, pelo menos, seis centésimos dos membros da casa ou de

líderes que representem este número, e procedido verbalmente antes de ser anunciada a próxima

votação (RICD, art. 185, §§ 1º e 3º). Cabe ressaltar, que novo pedido de verificação de votação

só será, na prática, possível depois de transcorrido uma hora da proclamação do resultado da

última votação nominal procedida por solicitação de verificação (RICD, art. 185, § 4º).

O projeto de lei, ou substitutivo, será votado em globo, ressalvada a parte que tiver sido

destacada ou por decisão do Plenário de votar em partes. As emendas serão apreciadas em

grupos, conforme seus pareceres: favoráveis e contrários. Emendas com pareceres divergentes e

emendas destacadas serão votadas uma a uma. As emendas não admitidas ou pela CCJC, ou pela

CFT, ou, ainda, pela comissão especial constituída para emitir parecer sobre a matéria, não serão

submetidas a votos, sendo consideradas prejudicadas (RICD, art. 189). No entanto, cabe recurso

contra o parecer terminativo da CCJC e da CFT (RICD, art. 144).

Na votação dos projetos de lei vale, ainda, ressaltar alguns critérios, descritos no art. 191

do RICD. O substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre o projeto, ou seja, o

substitutivo será votado antes do texto do projeto original. Caso tenha sido apresentado mais de

um substitutivo pelas comissões que apreciaram a matéria, terá preferência o substitutivo

apresentado pela última comissão. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as

demais emendas e substitutivos apresentados à matéria; rejeitado o substitutivo, passa-se à

apreciação das emendas (se houver) e, depois, do projeto original.

Quando ao projeto não for oferecido substitutivo, a votação será iniciada pelas emendas.

Em seguida, passa-se à votação do projeto de lei. No caso de o projeto de lei ser rejeitado, as

emendas a ele oferecidas serão consideradas prejudicadas (RICD, art. 191, V).

As emendas aglutinativas, como já foi tratado, podem ser apresentadas mesmo quando a

votação da matéria já tenha se iniciado, desde que a parte do texto a que elas se refiram já não

tenha sido rejeitada. Há casos em que, mediante a aprovação pelo Plenário de requerimento de

preferência apresentado por líderes, uma emenda aglutinativa (que pode ser substitutiva global) é

votada e aprovada, ficando prejudicadas as próximas votações referentes à matéria.
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1.17 O veto

O projeto de lei será encaminhado ao Presidente da República após a apreciação do

Congresso Nacional. Caso o Presidente concorde integralmente com o texto, ele o sancionará;

caso o considere inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo, total ou

parcialmente, conforme descreve o art. 66 da CF:

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da

República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou

contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,

contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do

Senado Federal os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só

podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio

secreto.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da

República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da

sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos

casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,

caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

Boa parte dos projetos de lei aprovados pelo CN (Congresso Nacional) com alterações

são parcialmente vetados, conforme veremos adiante. A parte do texto não foi vetada é

transformada em lei e a parte vetada fica suspensa até que o CN proceda à apreciação do veto.

Apesar de o texto constitucional estabelecer que em trinta dias o veto deverá ser apreciado em

sessão conjunta do CN, este prazo não é respeitado. O art. 104 do RCCN (Regimento Comum do

Congresso Nacional) flexibiliza o prazo constitucional ao estabelecer que o início da contagem

só se dará a partir da sessão convocada para o conhecimento da matéria:

Art. 104. Comunicado o veto ao Presidente do Senado, este convocará sessão conjunta, a realizar-se

dentro de 72 (setenta e duas) horas para dar conhecimento da matéria ao Congresso Nacional,

designação de Comissão Mista que deverá relatá-la e estabelecimento do calendário de tramitação.
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§ 1º O prazo de que trata o § 4º do art. 66 da Constituição será contado a partir da sessão convocada

para conhecimento da matéria.    

São raras as sessões do Congresso Nacional que objetivam apreciar vetos. Muitas vezes,

anos se passam e os vetos não são apreciados. Além disso, a pauta da sessão conjunta costuma

ser bastante extensa, às vezes, com mais de 100 (cem) itens, inviabilizando um exame detalhado

por parte dos parlamentares sobre cada item e favorecendo a confirmação dos vetos pelo

Congresso. Vale ressaltar que a derrubada do veto só será possível com o voto “não” da maioria

absoluta de deputados e de senadores, mediante votação secreta, em sessão conjunta do

Congresso Nacional.
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CAPÍTULO II

2. A análise das alterações do Legislativo nos projetos de lei de autoria

do Executivo

Introdução

Neste capítulo pretendemos demonstrar em que medida o Congresso Nacional altera os

projetos de lei do Poder Executivo. As amostras coletadas, como já vimos, são os projetos de lei

de autoria do Poder Executivo, apresentados entre 1999 e 2006, e transformados em norma

jurídica até 31 de dezembro de 2008. O período analisado cobre, portanto, dois governos, o

segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do Presidente

Luís Inácio Lula da Silva. Nesses oito anos, o Executivo aprovou 191 (cento e noventa e um)

projetos de lei, dentre os 413 (quatrocentos e treze) enviados ao Congresso entre 1999 e 2006.

Os demais projetos de lei ou foram rejeitados, ou foram arquivados, ou ainda continuam

tramitando no Congresso.

Neste primeiro momento, buscou-se verificar se os parlamentares propuseram alterações

aos textos das proposições enviadas pelo Poder Executivo, bem como se as modificações

sugeridas foram acatadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os dados

também serviram para identificar o tipo de tramitação de cada projeto de lei, aonde recebem

mais emendas e a freqüência de vetos parciais a estas proposições. Vale ressaltar que, mediante a

leitura das ementas, foi possível verificar que as proposições de autoria do Poder Executivo

versam sobre as mais diversas matérias.

Foram selecionados para a pesquisa os projetos de lei que tiveram a tramitação concluída

no Congresso e que já foram convertidos em lei. A seleção se deu sobre as matérias

transformadas em lei por trazerem informações que viabilizam a percepção das alterações feitas

pelo Congresso nos textos do Executivo, bem como por possibilitar a observação da questão do

veto presidencial nos projetos modificados pelo Legislativo. Desta forma, não estão incluídos

nesta pesquisa os projetos que não finalizaram seu trâmite no Congresso, nem os que foram

rejeitados ou arquivados.

Vale ressaltar que vários são os tipos de proposição que o Poder Executivo pode

apresentar, como medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição. Dentre as
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proposições, de um modo geral, o Poder Executivo pode apresentar projetos de lei

complementar, que regulamentam artigos da Constituição Federal; projetos de lei que deverão

ser analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional, na maioria das vezes tratando de

crédito orçamentário, chamados de PLN; bem como projetos de lei que tratam de assuntos

concorrentes com os que podem ser apresentados pelos parlamentares, chamados PL.

Os projetos de lei analisados neste estudo são exatamente os que tramitam no Congresso

Nacional de forma semelhante aos projetos de lei apresentados pelos parlamentares. É o tipo de

proposição mais freqüente na Câmara e no Senado. Além disso, é um dos tipos de proposição

que mais consta nas pautas das sessões das Casas do Congresso Nacional.

2.1 Emendamento dos Projetos de Lei do Poder Executivo: Câmara dos Deputados e

Senado Federal

Os projetos de lei enviados ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo podem ser

modificados pelos parlamentares mediante a apresentação e aprovação de emendas. Os

deputados e senadores, durante a tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados e no

Senado Federal, têm oportunidades de sugerir alterações nas propostas do Executivo enviando,

na forma e nos prazos estabelecidos pelos regimentos internos, as sugestões para que sejam

apreciadas pelas comissões e pelo Plenário das duas Casas.

Como já foi tratado no capítulo anterior, dependendo da forma de tramitação, os projetos

podem receber emendas nas comissões a que foram distribuídas ou no Plenário, conforme o

caso. Na Câmara dos Deputados, os projetos de lei conclusivos (que não passam pelo Plenário)

podem receber emendas apenas nas comissões. No entanto, os projetos de lei sujeitos à

apreciação do Plenário podem receber emendas durante a discussão da matéria no Plenário.

A emenda pode ser assinada por apenas um deputado. Entretanto, quando se tratar de

projeto de lei que tramita em regime de urgência, é necessária a assinatura de um quinto dos

deputados ou de líderes que representem este número. Geralmente o que acontece é que os

parlamentares solicitam a assinatura, ou apoiamento, do líder do seu partido ou bloco

parlamentar e, quando necessário, de líderes de outros partidos para que a sua emenda possa ser

aceita.

Nesta perspectiva, buscou-se verificar a freqüência na apresentação de emendas aos

projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Tratam-se das sugestões feitas pelos parlamentares

para alterar o texto originalmente enviado pelo Executivo, o que não significa que todas as
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propostas tenham efetivamente mudado o projeto de lei. Muitas emendas podem ter sido

rejeitadas.

No que se refere à apresentação de emendas, dentre as 191 (cento e noventa e uma)

proposições analisadas, 140 (cento e quarenta) receberam emendas. Ou seja, mais de setenta por

cento dos projetos de lei do Executivo receberam proposta de alteração por parte dos

parlamentares.

As emendas formalmente apresentadas devem receber pareceres e serem apreciadas pelas

comissões e, conforme o caso, também pelo Plenário. Apenas as emendas consideradas

aprovadas modificarão o texto dos projetos de lei de autoria do Executivo. As emendas que não

forem acatadas serão consideradas rejeitadas ou prejudicadas e serão arquivadas. Ou seja, nem

todas as propostas de modificação formalmente sugeridas pelos parlamentares são acatadas.

Os parlamentares não só apresentaram propostas de alteração, como também aprovaram

modificações nos textos dos projetos de lei enviados pelo Poder Executivo. Foram encontradas

116 (cento e dezesseis) projetos de lei que tiveram mudanças no texto original, sendo que 115

(cento e quinze) mediante a aprovação de emendas e 1 (um) pela aprovação de um destaque

supressivo. Vale dizer que mais da metade dos textos dos projetos de lei enviados pelo Poder

Executivo entre 1999 e 2006 e convertidos em lei foram alterados durante a sua tramitação no

Congresso Nacional.

Ressaltamos que os projetos que foram alterados por emendas e por destaques estão

somados conjuntamente com os que foram modificados apenas por emendas. Destacamos que

um dos projetos modificados não recebeu emendas e, conseqüentemente, não teve emendas

aprovadas, mas sofreu modificações pela aprovação de um destaque de bancada. Ou seja, um

partido ou bloco parlamentar apresentou, antes da votação da matéria, um requerimento

solicitando que parte do texto fosse votada separadamente. Diante disto, o texto foi votado sem a

parte que havia sido objeto do destaque e finda a votação da parte principal, a parte destacada foi

votada e os deputados decidiram suprimir esta parte do projeto de lei, alterando o projeto original

enviado pelo Poder Executivo.

O Projeto de Lei 1.365/1999, que propôs a alteração do Código Penal, para passar a

constituir crime a falsificação de selo destinado a controle tributário ou qualquer tipo de

comercialização de produto em que tenha sido aplicado o referido selo (conforme explicação da

ementa no site da Câmara), é uma exceção não apenas por ter sido alterado por destaque, sem ter

recebido nenhuma emenda, como também por ter sido o único dos 191 (cento e noventa e um)

projetos que tramitou em regime de prioridade e passou pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
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Os demais projetos que tramitaram em regime de prioridade foram apreciados apenas pelas

comissões.

O texto original do PL 1.365/1999 tinha 2 (dois) artigos. O primeiro propunha a alteração

do art. 293, do Decreto-Lei 2.248/1940 – Código Penal, para incluir como crime a falsificação de

selo destinado a controle tributário, texto aprovado pelo Congresso e transformado na Lei

11.035/04. O segundo objetivava acrescentar ao Decreto-Lei 2.848/1940 um novo artigo, que

estabeleceria como crime a venda ou fornecimento, a menores de 18 anos, de produtos fumígeros

de origem estrangeira introduzida no País de forma clandestina, instituindo a pena de reclusão de

1 a 6 anos para os infratores. O art. 2º foi derrubado na Câmara dos Deputados pela aprovação de

requerimento de destaque apresentado pela bancada do PMDB. O PT também havia apresentado

requerimento de destaque com igual teor.

Tabela 1 – Projetos do Executivo transformados em lei

Descrição N %

Total 191 100,0

Receberam emendas 140 73,3

Modificados em relação ao texto original - tiveram emendas

aprovadas

115 60,2

Modificado em relação ao texto original (PL 1.365/1999) - teve

destaque aprovado

1 0,5

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Os projetos que sofreram emenda tiveram diferentes formas de tramitação na Câmara dos

Deputados. Alguns sequer passaram pelo Plenário, sendo apreciados apenas pelas comissões,

tramitando de forma conclusiva. Outros passaram pelo Plenário e tramitaram em regime de

urgência, que pode ser a urgência constitucional, solicitada pelo Presidente da República, ou a

urgência regimental, assinada e aprovada pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Há

ainda, os projetos de lei que tramitaram em regime de prioridade, mas necessitaram da

apreciação do Plenário.

Vale lembrar que não há possibilidade de um projeto de autoria do Poder Executivo ter

tramitado na Câmara dos Deputados em regime de tramitação ordinária, tendo em vista que o
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Regimento Interno da Câmara dos Deputados determina que os projetos de autoria de outro

poder devem tramitar em regime de prioridade (RICD, art. 151, II, a).

Como já foi dito anteriormente, a análise dos dados referentes aos projetos de autoria do

Poder Executivo foi mais focada na tramitação das matérias na CD, visto que a maioria das

modificações feitas pelo Poder Legislativo foi realizada durante a tramitação naquela Casa. A

Câmara aprova mais emendas do que o Senado.

No que se refere ao tipo de apreciação, descreve-se aqui a tramitação adotada na Câmara

dos Deputados. O quadro abaixo apresenta o número de projetos de apreciados conclusivamente

pelas comissões, na Câmara dos Deputados, e o número de projetos que passaram pelo Plenário

da Câmara dos Deputados:

Tabela 2 – Tipo de tramitação na CD dos projetos de lei do Executivo

1999-2002 2003-2006 TOTAL

Sujeitos à apreciação conclusiva das comissões na CD 21 37 58

Sujeitos à apreciação do Plenário da CD 75 58 133

Total 96 95 191

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Conforme descreve o quadro abaixo, dentre os projetos de lei alterados pelo Congresso

Nacional, 30 (trinta) tramitaram sem passar pelo Plenário da Câmara dos Deputados e 85 (oitenta

e cinco) foram apreciados também pelo Plenário da Câmara dos Deputados:

Tabela 3 – Tipo de tramitação dos projetos de lei que receberam emendas

TOTAL TIPO DE APRECIAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECEBERAM

EMENDAS

ALTERADOS

74 Apreciados pelo Plenário – urgência (1999-2002) 66 56

01 Apreciado pelo Plenário – prioridade (1999-2002) - 1(destaque)

58 Apreciados pelo Plenário – urgência (2003-2006) 39 29

21 Apreciados pelas Comissões (1999-2002) 12 10

37 Apreciados pelas Comissões (2003-2006) 23 20

191 TOTAL 140 116

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)



44

Há projetos que chamam a atenção pelo grande número de emendas apresentadas.

Mediante a pesquisa no site da Câmara dos Deputados foi possível verificar o número de

emendas apresentadas a cada projeto com confiabilidade. No entanto, fica muito difícil

estabelecer quantas emendas exatamente foram aprovadas, visto que, muitas vezes, o sistema

considera prejudicada a emenda que foi acatada por relator e que as alterações propostas constam

no substitutivo. Ou seja, quando um substitutivo é aprovado, mesmo que o relator tenha dado

parecer favorável a determinadas emendas e tenha utilizado o texto destas para compor o texto

do substitutivo, a Câmara dos Deputados considera que ao aprovar o substitutivo, as emendas

foram prejudicadas. Logo, principalmente nos projetos que receberam muitas emendas, fica

difícil estabelecer com precisão quais as emendas que podem ser consideradas aprovadas por

terem o seu texto incluído no texto final.

Conforme definem os regimentos internos das Casas do Congresso, assunto já

mencionado no capítulo anterior, o substitutivo é um tipo de emenda que, caso venha a ser

aprovada, altera substancialmente o texto do projeto de lei. O substitutivo, geralmente,

reestrutura o texto do projeto e promove muitas alterações. É um tipo de emenda muito utilizada

pelos relatores quando querem sugerir alterações ao texto do projeto e acatar emendas

apresentadas ao projeto de lei.

A tabela abaixo destaca os projetos de lei do Executivo que receberam mais de 25 (vinte

e cinco) emendas:
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Tabela 4 – Projetos de lei com maior número de emendas – 1999-2006
Nº PL ANO ASSUNTO Nº DE EMENDAS

APRESENTADAS
EMENDAS

APROVADAS

1 1.615 1999 Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre 717 SUBSTITUTIVO

2 3.846 2000 Cria a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 483 SUBSTITUTIVO

3 4.776 2005 Cria três formas de gestão direta de Florestas Nacionais 315 SUBSTITUTIVO

4 2.401 2003 Nova Lei da Biossegurança 306 SUBEMENDA
SUBSTITUTIVA

GLOBAL

5 3.501 2004 Reestruturação de carreiras 219 EMENDA
SUBSTITUTIVA

6 1.617 1999 Cria a Agência Nacional de Águas – ANA 210 SUBSTITUTIVO

7 6.272 2005 Dispõe sobre a Administração Tributária Federal 182 EMENDA
AGLUTINATIVA

8 1.527 1999 Dispõe sobre contribuição previdenciária 96 SUBSTITUTIVO

9 2.549 2000 Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras

75 12

10 3.741 2000 Define e estende às sociedades de grande porte disposições
relativas à elaboração e publicação de demonstrações
contábeis, dispõe sobre requisitos de qualificação de entidades
de estudo e divulgação de princípios, normas e padrões de
contabilidade e auditoria como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público

62 SUBSTITUTIVO

11 5.030 2005 Criação de vantagem pecuniária para militares da PMDF e do
Corpo de Bombeiros do DF.

52 SUBSTITUTIVO

12 5.073 2001 Altera dispositivos do Código de Processo Penal. Inclui regime
disciplinar diferenciado para presos em regime fechado que
cometam falta grave

45 SUBSTITUTIVO

13 3.156 2000 Proíbe o uso de derivados de fumo nas aeronaves e demais
veículos de transporte coletivo

46 SUBSTITUTIVO

14 3.756 2000 Permite que a Receita Federal utilize informações referentes à
CPMF, para verificação da existência de crédito tributário
relativo à impostos e contribuições

46 SUBSTITUTIVO

15 2.546 2003 Parceria Público-Privada – PPP. 43 SUBSTITUTIVO

16 1.394 2003 Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego
para os Jovens – PNPE

35 SUBSTITUTIVO

17 6.662 2002 Dispõe sobra a estruturação da Carreira de Seguridade Social
e do Trabalho no âmbito da Administração Pública Federal

31 SUBSTITUTIVO

18 7.508 2002 Reestruturação e organização de carreiras, cargos e funções
comissionadas no âmbito da Administração Pública Federal,
aumentado percentual de gratificações

31 SUBSTITUTIVO

19 2.399 2003 Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e
Biotecnologia – HEMOBRÁS

27 SUBSTITUTIVO

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

O quadro a seguir busca ilustrar a quantidade de emendas apresentadas aos 115 projetos

de lei alterados mediante a aprovação de emendas:
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Tabela 5 – Quantidade de emendas apresentadas aos projetos de lei alterados

(1999-2006)

PROJETOSNº DE EMENDAS RECEBIDAS

Nº %

Apenas 1 emenda 24 20,9

Entre 1 e 4 emendas 37 32,2

Entre 5 e 9 emendas 18 15,7

Entre 15 e 19 emendas 05 4,3

Entre 10 e 14 emendas 09 7,8

Entre 20 e 24 emendas 03 2,6

Mais de 24 emendas 19 16,5

TOTAL 115 100

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Conforme descrito no capítulo anterior, os textos das emendas apresentadas pelo Senado

Federal aos projetos de lei do Poder Executivo precisam ser avaliados pela Câmara dos

Deputados. Um projeto de lei do Executivo tem, conforme o texto constitucional, que passar

primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. Após ser aprovado na

Câmara, com ou sem alterações, o projeto de lei é enviado ao Senado para análise. O Senado

apreciará o texto original e as emendas aprovadas na Câmara, podendo apresentar novas

propostas de modificação: caso aprove o mesmo texto aprovado na Câmara, o projeto de lei vai à

sanção; caso altere o texto, o projeto deverá ser enviado novamente à Câmara para apreciação

das emendas do Senado Federal.

Em suma, o projeto de lei que inicia a sua tramitação na Câmara dos Deputados e recebe

emendas no Senado Federal, necessariamente, retorna à Câmara. Diante disso, foi possível

verificar, mesmo dando ênfase à tramitação na CD, quais os projetos que foram alterados no SF,

pois estes tiveram que retornar à CD para apreciação das emendas do SF.

A maioria das modificações aprovadas é de autoria da Câmara dos Deputados. Os

deputados tendem a apresentar e a aprovar mais modificações do que os senadores. Dentre os

191 (cento e noventa e um) projetos de lei analisados, apenas 21 (vinte e um) receberam

propostas de alteração por parte do Senado Federal. No entanto, vale esclarecer, que estamos

tratando das propostas aprovadas pelo Senado Federal, não descartando a hipótese de os

senadores terem apresentado emendas e as mesmas não terem sido aprovadas. O que foi

observado foi se houve ou não aprovação no Senado Federal de emendas apresentadas por



47

senadores visando à modificação do texto enviado pelo Poder Executivo, que, a princípio passou

pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, seguiu para o Senado Federal.

Tabela 6 – Projetos de lei do Executivo modificados na CD ou no SF

DESCRIÇÃO N %

Projetos de lei do Executivo transformados em lei (1999-2006) 191 100,0

Receberam emendas de parlamentares 140 73,3

Tiveram emendas aprovadas 115 60,2

Tiveram apenas emendas de autoria da CD aprovadas 94 49,2

Tiveram apenas emendas de autoria do SF aprovadas - -

Tiveram emendas da CD e do SF aprovadas 21 11,0

Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

A tabela abaixo destaca os projetos de lei que receberam emendas do Senado Federal:

Tabela 7 – Projetos de lei do Executivo que receberam emendas do Senado Federal

1999-2006
Nº PL/
ANO

ASSUNTO EMENDAS
APRESENTADAS

NA CD

EMENDAS
APROVADAS

 DA CD

EMENDAS
APRESENTADAS

PELO SF

EMENDAS DO
SF

APROVADAS
NA CD

VETO

1 2.329/2000 Dispõe sobre o sistema de
armazenagem dos produtos
agropecuários

3 3 2 - SIM

2 3.156/2000 Proíbe o uso de derivados
de fumo nas aeronaves e
demais veículos de
transporte coletivo

45 Subst. 1 1 SIM

3 3.242/2000 Altera normas sobre
cadastro, tributação e o
registro imobiliário

NÃO

4 3.275/2000 Dispõe sobre a utilização de
meios operacionais para a
prevenção e repressão de
ações praticadas por
organizações criminosas

1 1 2 - NÃO

5 3.532/2000 Altera o Código Penal e o
Código de Processo Penal

5 1 1 - NÃO

6 3.998/2001 Equipara a agroindústria à
empresa rural

18 8 8 8 SIM

7 4.203/2001 Altera dispositivos do
Código de Processo Penal,
relativos ao Tribunal do Júri

6 Sub. Subst.
Global

Subst. Subst.
Parcialmente

NÃO

8 4.205/2001 Altera dispositivos do
Código de Processo Penal,
relativos à prova –
“Processual Penal"

7 Emenda
Subst.

10 8 NÃO
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9 4.207/2001 Altera dispositivos do
Código de Processo Penal,
relativos à suspensão do
processo, emendatio libelli,
mutatio libelli e aos
procedimentos

Emenda Subst. Emenda
Subst.

Subst. Subst.
Parcialmente

SIM

10 5.073/2001 Altera dispositivos do
Código de Processo Penal.
Inclui regime disciplinar
diferenciado para presos em
regime fechado que
cometam falta grave

27 Subst. 18 7 NÃO

11 5.074/2001 Estabelece normas de
controle e fiscalização sobre
produtos químicos

1 1 8 8 NÃO

12 6.239/2002 Estabelece multa em
operações de importação e
dá outras providências

1 - 3 3 NÃO

13 7.214/2002 Dispõe sobre a subvenção
econômica ao prêmio do
Seguro Rural

2 2 4 4 NÃO

14 331/2003 Concede indenização ao Sr.
José Pereira Ferreira

1 1 1 1 NÃO

15 2.401/2003 Nova Lei da Biossegurança 305 Emenda
Subst. Global

Subst. Subst. SIM

16 2.546/2003 Contratos de Parceria
Público-Privada – PPP

42 Subst. Subst. Subst. SIM

17 3.015/2004 Disciplina os benefícios
fiscais para a capacitação
do setor de tecnologia da
informação, conforme
determinação do art. 5º da
Emenda Constitucional
42/2003 (Reforma
Tributária), que vigerão até
2019. Regulamenta a CF de
1988

4 Emenda
Subst.

11 10 NÃO

18 3.303/2004 Altera o art. 4º da Lei
6.766/1979, que "dispõe
sobre o parcelamento do
solo urbano

3 Subst. 1 1 NÃO

19 4.776/2005 Cria três formas de gestão
direta de Florestas
Nacionais

312 Subst. 3 3 SIM

20 6.272/2005 Dispõe sobre a
Administração Tributária
Federal

147 Subst. 35 20 SIM

21 7.569/2006 Modifica as competências e
a estrutura organizacional
da fundação CAPES

6 Subst. Subst. Subst. SIM

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

2.2 Veto parcial do Poder Executivo aos projetos de lei alterados pelo Congresso

Após a tramitação pelo Congresso Nacional, o projeto de lei é encaminhado ao Presidente

da República para sanção ou veto. Conforme já descrito no capítulo anterior, o Presidente poderá

sancionar o texto enviado pelo Congresso Nacional, vetá-lo parcial, ou integralmente. Caso o
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projeto de lei seja sancionado, o texto do projeto será convertido em lei. Na hipótese de o texto

ser parcialmente vetado, a parte que não foi vetada será sancionada e transformada em lei, a

parte vetada ficará suspensa e o veto será apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional

e, caso seja derrubado o veto por maioria absoluta das duas Casas, o texto é transformado em lei.

O mesmo acontece com o texto totalmente vetado que só será convertido em lei se o veto for

derrubado pela maioria dos votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, apreciado em

sessão conjunta.

Dentre os 191 projetos de lei analisados, 40 (quarenta) tiveram seus textos parcialmente

vetados pelo Presidente da República. Dentre os projetos parcialmente vetados, 35 (trinta e

cinco) receberam emendas do Congresso Nacional, ou seja, foram modificados durante a

tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em relação ao texto inicialmente

enviado pelo Poder Executivo. Apenas 5 (cinco) projetos de lei, dentre os projetos que foram

parcialmente vetados, não receberam emendas, ou seja, o Presidente da República vetou parte do

texto originalmente enviado pelo Executivo, já que o texto que saiu do Congresso Nacional não

foi alterado durante a tramitação.

A maioria destes projetos de lei, 34 (trinta e quatro), tramitou em regime de urgência,

passando pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Dentre as proposições parcialmente vetadas, 9

(nove) tiveram seus textos alterados também no SF.

Tabela 8 – Projetos de lei do Executivo parcialmente vetados

Descrição N

Projetos de lei do Executivo (1999-2006) transformados em lei 191

Parcialmente vetados 40

Parcialmente vetados e alterados 35

Parcialmente vetados e alterados por proposta da CD 26

Parcialmente vetados e alterados por propostas da CD e do SF 09

Parcialmente vetados que não receberam emendas do Legislativo 05

Parcialmente vetados que tramitaram em regime de urgência 34

Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

É importante observar que mesmo tendo a prerrogativa de vetar total ou parcialmente os

textos dos projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo, o Presidente da República não vetou

a maioria dos projetos de lei por ele enviados que sofreram alterações no Congresso Nacional, ou
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seja, na maioria das matérias aprovadas com alteração não houve veto. No entanto, dentre os

projetos que foram parcialmente vetados, a maioria foi modificada no Congresso Nacional. Além

disso, dentre os parcialmente vetados, a grande maioria tramitou, na Câmara dos Deputados, em

regime de urgência.

Uma observação relevante é o fato de que a maior parte dos projetos alterados não foram

vetados. Podemos sugerir que nem sempre as alterações feitas pelo Congresso representam

distorções ou indicam conflito de interesses entre o Executivo e o Legislativo. Podem representar

aperfeiçoamento nos projetos, ou mesmo, ser resultado de mudanças sugeridas pelo próprio

governo que, depois de iniciada a tramitação da matéria, só pode alterá-la por meio de emendas

apresentadas por parlamentares.
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CAPÍTULO III

3. MODIFICAÇÕES DO CONGRESSO NOS PROJETOS DE LEI DO

EXECUTIVO EM REGIME DE URGÊNCIA

Introdução

No capítulo anterior, verificamos em que medida foram alterados pelo Legislativo os 191

(cento e noventa e um) projetos de lei de autoria do Poder Executivo, apresentados entre 1999 e

2006 e transformados em norma jurídica até 31 de dezembro de 2008. Neste capítulo,

examinamos, dentre esses projetos, os que tramitaram na Câmara dos Deputados em regime de

urgência, que correspondem a um total de 85 (oitenta e cinco).

O enfoque nos projetos em regime de urgência foi dado por considerarmos a urgência

uma forma de seleção dos projetos muito importantes para o Poder Executivo e para o Poder

Legislativo. A restrição da análise aos projetos urgentes, por limitar a quantidade de projetos a

serem observados, possibilitou o aprofundamento da análise sobre o emendamento das

proposições.

O que se pretende é demonstrar como foram realizadas as modificações feitas nos textos

dos projetos de lei apresentados pelo Presidente da República no decorrer da tramitação de cada

um deles na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com ênfase na apreciação da Câmara

dos Deputados por ser a Casa que promove mais alterações e a que também avalia as

modificações propostas pelo Senado Federal.

Certas características que diferenciaram alguns projetos de lei no decorrer da tramitação

no Congresso Nacional são bons indicadores de sua importância. Por essa razão, são analisados

de forma mais detalhada os projetos que receberam um grande número de emendas; os que além

de receberem emendas na Câmara dos Deputados, receberam também no Senado Federal; e os

que foram parcialmente vetados pelo Presidente da República.

3.1 Projetos de lei de autoria do Executivo em regime de urgência (1999-2006)

Durante a sua tramitação no Congresso Nacional, 85 (oitenta e cinco) projetos de lei de

autoria do Poder Executivo que sofreram emendas na Câmara dos Deputados foram apreciados

pelo Plenário desta Casa em regime de urgência. Destes, 24 (vinte e quatro) tiveram urgência

solicitada apenas pelo Presidente da República, nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição
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Federal; 43 (quarenta e dois) tiveram urgência aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados

mediante requerimento apresentado pela maioria absoluta dos deputados, ou de líderes que

representam esse número, conforme estabelece o art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. E finalmente, 18 (dezoito) projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional em

regime de urgência por solicitação do Presidente da República, mas que também tiveram

requerimento de urgência aprovado na Câmara dos Deputados para imediata inclusão na Ordem

do Dia do Plenário (RICD, art. 155). É o que mostra a tabela a seguir:

Tabela 9 – Projetos que tramitaram em regime de urgência na CD (1999-2006)

Descrição N %

Urgência solicitada apenas pelo Presidente da República 24 28,2

Urgência solicitada apenas pelos Líderes (na Câmara dos Deputados) 43 50,6

Urgência solicitada pelo Presidente da República e pelos Líderes (na

Câmara dos Deputados)

18 21,2

Total de projetos alterados 85 100,0

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

A tabela abaixo discrimina os projetos que tiveram os dois tipos de urgências,

constitucional e regimental, solicitadas:

Tabela 10 – Projetos de lei que tiveram os dois tipos de urgência solicitada

(1999-2006)

Nº PL ANO ASSUNTO REGIME DE
TRAMITAÇÃO

ALTERAÇÃO
NO SF

VETO OBSERVAÇÕES

1 4.898 1999 Dispõe sobre a contribuição
para o custeio da previdência
social dos servidores públicos

Urgência (art. 64,
CF) Urgência (art.

155, RICD)

NÃO NÃO O projeto tramitou em
regime de urgência
constitucional e regimental
na CD

2 3.156 2000 Proíbe o uso de derivados de
fumo nas aeronaves e
demais veículos de
transporte coletivo

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

SIM SIM Tramitou na CD em
regime de urgência
constitucional e regimental

3 1.615 1999 Reestruturação dos
transportes aquaviário e
terrestre

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO SIM O Executivo cancelou a
urgência constitucional.
Foi aprovada, na CD, a
urgência regimental
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4 3.242 2000 Altera normas sobre
cadastro, tributação e o
registro imobiliário referente à
imóveis rurais

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

SIM NÃO O Executivo cancelou a
urgência constitucional.
Foi aprovada, na CD, a
urgência regimental

5 4.210 2001 Acrescenta dispositivos ao
Código de Processo Penal.

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO NÃO Tramitou na CD em
regime de urgência
constitucional e regimental

6 5.073 2001 Altera dispositivos do Código
de Processo Penal.

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

SIM NÃO O Executivo cancelou a
urgência constitucional.
Foi aprovada, na CD, a
urgência regimental.

7 5.307 2001 Institui a Fundação
Universidade Federal do Vale
do São Francisco

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO SIM Enviada mensagem
cancelando a urgência
constitucional. Aprovado
requerimento de urgência
regimental.

8 1.840 2003 Altera a legislação tributária
federal. Dispõe sobre cálculo
de imposto de renda para o
ano-calendário de 2004

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO NÃO Cancelada urgência
constitucional,  aprovada a
urgência regimental.

9 2.401 2003 Nova Lei da Biossegurança Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

SIM SIM O Executivo cancelou a
urgência constitucional.
Foi aprovada, na CD, a
urgência regimental

10 2.399 2003 Autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública
denominada Empresa
Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia –
HEMOBRÁS

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO SIM Cancelada urgência
constitucional, aprovada
urgência regimental na CD

11 3.303 2004 Altera o art. 4º da Lei
6.766/1979, que "dispõe
sobre o parcelamento do solo
urbano, e dá outras
providências".  Trata da
obrigatoriedade da reserva
de faixa não-edificável  de 15
metros de cada lado das
faixas de domínio público ao
longo dos dutos de
abastecimento de água, gás
e derivados de petróleo.

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

SIM NÃO A matéria tramitou em
regime de urgência
constitucional. Quando
voltou à CD para
apreciação da emenda do
SF, foi também aprovada
a urgência regimental

12 3.443 2004 Autoriza o Poder Executivo a
instituir Serviço Social
Autônomo denominado
Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial –
ABDI

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO SIM Cancelada a urgência
constitucional, aprovada a
urgência regimental na CD

13 3.476 2004 Dispõe sobre incentivos à
inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no
ambiente produtivo. Projeto
chamado de "Lei da
Inovação"

Urgência (art. 64,
CF)/Urgência (art.

155, RICD)

NÃO NÃO O Projeto iniciou a
tramitação em regime de
urgência constitucional.
Foi também aprovada a
urgência regimental. Em
seguida, foi enviada
mensagem do Executivo
cancelando a urgência
constitucional

14 4.186 2004 Altera os limites do Parque
Nacional de Brasília. Objetiva
instalar a Cidade Digital -
parque tecnológico na área
de informática.

Urgência (art. 64,
CF)/ Urgência (art.

155, RICD)

NÃO NÃO O Projeto iniciou a
tramitação em regime de
urgência constitucional.
No decorrer da tramitação
na CD, foi enviada
mensagem do Executivo
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cancelando a urgência
constitucional.  Aprovado,
na CD, requerimento de
urgência regimental

15 4.776 2005 Cria três formas de gestão
direta de Florestas Nacionais

Urgência (art. 64,
CF)/ Urgência (art.

155, RICD)

SIM SIM Tramitou em regime de
urgência constitucional e
regimental. Houve
cancelamento e novo
pedido de urgência
constitucional.

16 6.272 2005 Dispõe sobre a
Administração Tributária
Federal

Urgência (art. 64,
CF)/ Urgência (art.

155, RICD)

SIM SIM Cancelada a urgência
constitucional, aprovada
urgência regimental.

17 2.985 2000 Dispõe sobre a prorrogação
do período de transição de
Governo

Urgência (art. 64,
CF)/ Urgência (art.

155, RICD)

NÃO SIM Urgência constitucional e
regimental na CD.

18 7.193 2006 Altera a destinação de
receitas decorrentes da
Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional –
CONDECINE.

Urgência (art. 64,
CF)/ Urgência  (art.

155, RICD)

NÃO SIM Executivo enviou
mensagem retirando a
urgência. Aprovado
requerimento de urgência
regimental.

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

3.2 Projetos de lei que foram modificados pela aprovação de substitutivos

Um dado bastante relevante a ser destacado sobre os projetos que tramitaram em regime

de urgência é a questão do tipo de emenda aprovada: pelo menos 41 (quarenta e um) deles

tiveram substitutivos aprovados. Ou seja, mais de quarenta e oito por cento dos projetos de lei do

Executivo que tramitaram na Câmara dos Deputados em regime de urgência tiveram

substitutivos aprovados pelo Congresso Nacional.

Conforme tratado no Capítulo I, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados define

substitutivo como uma emenda que substitui integralmente o projeto (RICD, art. 138, § 4º), ou

que altera, substancial ou formalmente, o projeto em seu conjunto (RICD, art. 118, §4). É um

tipo de instrumento utilizado para propor um novo texto à matéria. Os substitutivos são,

geralmente, apresentados pelos relatores que, ao emitirem parecer sobre o projeto e as emendas a

ele apresentadas, reformulam o texto do projeto acrescentando as suas sugestões de mudança e as

emendas por ele acolhidas. No entanto, nada impede que durante a discussão da matéria em

Plenário sejam apresentados outros substitutivos por qualquer deputado (se a matéria for urgente,

o substitutivo – que é um tipo de emenda – tem que ter apoiamento de, pelo menos, um quinto

dos deputados ou líderes que representem este número).

A emenda substitutiva também promove mudanças substanciais no projeto. Porém, as

alterações não atingem todo o corpo do texto, apenas parte (significativa) do projeto é alterada.
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Dentre os projetos pesquisados neste capítulo, 7 (sete) foram modificados pela aprovação de

emendas substitutivas.

Outro tipo de emenda que merece destaque é a emenda aglutinativa. A emenda

aglutinativa pode ser apresentada, inclusive, no curso da votação da matéria (diferentemente das

demais emendas, cujo prazo de apresentação se encerra com o fim da discussão da proposição),

por um décimo dos membros da Casa, ou por líderes que representam este número, e visam

aglutinar partes do texto do projeto com emendas que ainda não foram votadas.

Há emendas aglutinativas que mudam parcialmente o texto original do projeto inicial,

classificadas como “emendas aglutinativas substitutivas”. E há, também, as chamadas “emendas

aglutinativas substitutivas globais” que alteram o texto do projeto de lei como um todo. Em

ambos os casos as modificações propostas tendem a alterar substancialmente o texto do projeto

original. Dentre os estudados neste capítulo, 2 (dois) projetos de lei do Executivo foram

alterados por emendas aglutinativas.

Tabela 11 – Projetos de lei do Executivo que foram alterados (1999-2006)

Descrição N %

Aprovação de substitutivo 42 49,4

Aprovação de emenda aglutinativa 02 2,4

Aprovação de emenda substitutiva 07 8,2

Aprovação de outras emendas 34 40

Total de projetos alterados (em regime de urgência) 85 100

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Dentre as 51 (cinqüenta e uma) propostas transformadas em lei, com tramitação em

regime de urgência e substitutivos, emendas aglutinativas ou emendas substitutivas aprovadas no

Congresso Nacional, apenas 15 (quinze) foram também alteradas no Senado Federal. Como já

havia sido mencionado anteriormente, a Câmara dos Deputados tende a aprovar mais alterações

no texto das proposições de autoria do Poder Executivo do que o Senado Federal. No entanto,

observou-se que a Câmara dos Deputados tende a ratificar as alterações promovidas pelo Senado

Federal nos projetos de lei apresentados pelo Presidente da República. Dentre os 15 (quinze)

projetos de lei que tiveram emendas aprovadas pelo Senado Federal, 9 (nove) tiveram aprovação

total da Câmara dos Deputados, 5 (cinco) aprovação parcial e apenas 1 (uma) proposta foi

totalmente rejeitada.
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Tabela 12 – Projetos de lei alterados no Senado Federal (1999-2006)

Descrição N de projetos %

Aprovação total pela CD das emendas do SF 09 60

Aprovação parcial pela CD das emendas do SF 05 33,3

Rejeição pela CD das emendas do SF 01 6,7

Total de projetos com emendas aprovadas pelo SF 15 100

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Torna-se importante destacar que 20 (vinte) projetos de lei, dentre os estudados neste

capítulo, acumulam as seguintes características: foram alterados durante a tramitação no

Congresso Nacional mediante a aprovação de substitutivos ou emendas aglutinativas, tramitaram

em regime de urgência, e receberam veto parcial pelo Presidente da República.

Vale também chamar a atenção para 10 (dez) projetos de lei que foram alterados,

tramitaram em regime de urgência, tiveram substitutivos aprovados e tiveram um grande número

de emendas apresentadas (mais de 10 emendas) na CD:
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Tabela 13 – Projetos de lei que receberam muitas emendas na CD (1999-2006)

 Nº PL ANO REGIME DE
TRAMITAÇÃO

Nº DE EMENDAS
APRESENTADAS

NA CD

EMENDAS
APROVADAS

ALTERAÇÃO
NO SF

RESULTADO DA
APRECIAÇÃO DAS
EMENDAS DO SF

NA CD

VETO

1 1.615 1999

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência (art.
155, RICD)

717 SUBSTITUTIVO NÃO - SIM

2 4.776 2005

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência (art.
155, RICD)

312 SUBSTITUTIVO SIM

As três emendas do
Senado Federal

foram aprovadas na
Câmara dos
Deputados

SIM

3 2.401 2003

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência ( art.
155, RICD)

305
SUBEMENDA

SUBSTITUTIVA
GLOBAL

SIM

A Câmara dos
Deputados aprovou o

Substitutivo do
Senado Federal

SIM

4 3.501 2004 Urgência (art.
155, RICD) 219 EMENDA

SUBSTITUTIVA NÃO - SIM

5 1.617 1999 Urgência (art.
64, CF)

210 SUBSTITUTIVO NÃO - SIM

6 6.272 2005

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência (art.
155, RICD)

147 SUBSTITUTIVO SIM

A Câmara dos
Deputados aprovou

20 emendas do
Senado Federal

SIM

7 5.030 2005 Urgência (art.
155, RICD)

52 SUBSTITUTIVO NÃO - SIM

8 3.156 2000

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência (art.
155, RICD)

45 SUBSTITUTIVO SIM A emenda do SF foi
aprovada na CD

SIM

9 2.546 2003 Urgência (art.
155, RICD)

42 SUBSTITUTIVO SIM

A Câmara dos
Deputados aprovou o

Substitutivo do
Senado Federal

SIM

10 2.399 2003

Urgência (art.
64, CF)/

Urgência (art.
155, RICD)

27 SUBSTITUTIVO NÃO - SIM

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

O destaque aqui dado aos projetos que receberam um elevado número de emendas se

justifica, diante das análises já feitas, por considerarmos que estes receberam atenção especial

por parte dos parlamentares. As limitações formais, como o número de assinaturas exigido e o

prazo limitado, não impediram a manifestação dos parlamentares que apresentaram muitas

sugestões de alteração aos textos enviados pelo Presidente da República. No entanto, não há

como fazer alguma relação com o número de emendas apresentadas e o número de emendas

aprovadas.
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Foi possível notar uma característica importante entre os projetos de lei apresentados

entre 1999 e 2006 que tiveram seus textos alterados por substitutivo ou emenda aglutinativa,

tramitaram na Câmara dos Deputados em regime de urgência e tiveram grande número de

emendas apresentadas: todos receberam veto parcial. Outro dado relevante é que cinqüenta por

cento receberam emendas do Senado Federal. Ou seja, esses projetos receberam mais emendas

do Senado do que a média geral.

Tudo isso nos leva a crer que esses projetos tratam de matérias realmente importantes,

tanto para o Executivo, como para os membros do Congresso Nacional, que tentaram, dentro do

que os regimentos internos permitem, alterar o texto dos projetos de lei enviados pelo Poder

Executivo. A incidência de veto e as alterações propostas pelo Senado Federal são características

que se somam para justificar uma seleção das matérias que merecem destaque no que se refere às

modificações imprimidas pelo Congresso Nacional aos projetos de lei de autoria do Poder

Executivo.

Diante do estudo realizado, pôde-se notar que dentre os projetos alterados e urgentes,

com substitutivos ou emendas aglutinativas aprovadas e que tiveram grande número de emendas

apresentadas, algumas características tendem a se repetir: a aprovação de alterações propostas

também pelo Senado Federal e a incidência de vetos parciais.

Nesta perspectiva, apresentamos uma análise mais detalhada dos projetos de lei que

somam as seguintes características:

� Modificados em relação ao texto inicialmente enviado;

� Tramitaram, na Câmara dos Deputados, em regime de urgência regimental ou, no

Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional;

� Foram modificados mediante a aprovação de substitutivo, emenda substitutiva ou emenda

aglutinativa;

� Receberam emendas do Senado Federal;

� Foram parcialmente vetados.



59

Tabela 14 – Projetos que foram modificados por substitutivo, tramitaram em

urgência, receberam emendas também do SF e receberam veto parcial (1999-2006)

 Nº PL ANO
Nº DE EMENDAS
 APRESENTADAS

 NA CD

DESPACHO NA
CD

EMENDAS
APROVADAS

EMENDAS
APROVADAS

NO SF

RESULTADO DA
APRECIAÇÃO DAS

EMENDAS DO SF NA
CD

VETO

1 3.156 2000 46 CSSF; CDEIC;
CCTCI; CCJR

Substitutivo SIM A CD aprovou a emenda
do SF

SIM

2 2.401 2003 304 Comissão
Especial

Emenda
substitutiva

global
SIM A CD aprovou o

substitutivo do SF SIM

3 2.546 2003 42 Comissão
Especial

Substitutivo SIM A CD aprovou o
substitutivo do SF

SIM

4 4.776 2005 315 Comissão
Especial Substitutivo SIM A CD aprovou as 3

emendas do SF SIM

5 6.272 2005 181 Comissão
Especial

Emenda
aglutinativa

SIM A CD aprovou 19
emendas do SF.

SIM

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Os assuntos tratados nestas proposições são os mais diversos. A apresentação do PL

3.156/2000 teve por objetivo limitar a propaganda de produtos fumígeros a pôsteres, painéis e

cartazes afixados na parte interna dos estabelecimentos, bem como proibir a propaganda, a venda

e a distribuição de amostra grátis de produtos de tabaco pelo correio. O PL 2.401/2003 tratou

sobre a Política Nacional de Biossegurança. Já o PL 2.546/2003 buscou instituir normas para a

licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da Administração Pública. O tema

do PL 4.776/2005 foi a gestão de florestas públicas, enquanto o PL 6.272/2005 objetivou unificar

a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, transformando-as em

Secretaria da Receita Federal do Brasil, proposição apelidada de “Super-Receita”. Tratamos, a

seguir, de cada dessas matérias, com o objetivo de trazer mais detalhes sobre o trâmite destas

proposições no Congresso.

3.3 Projeto de Lei 3.156/2000

O Projeto de Lei teve por objetivo, conforme descrição da ementa, dar nova redação a

dispositivos 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. Os objetivos centrais foram a limitação à propaganda com pôsteres, painéis e cartazes
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internos de produtos de tabaco, bem como, a proibição de propaganda, venda e distribuição de

amostra grátis e brindes pelo correio dos produtos fumígeros.

O Projeto de Lei 3.156/2000 foi apresentado em 31 de maio de 2000 e teve origem na

Mensagem 748/2000, enviada pelo Poder Executivo. Inicialmente, a proposição tramitou em

regime de urgência constitucional (art. 64, CF). No decorrer da tramitação, foi aprovado, na

Câmara dos Deputados, requerimento assinado pelos líderes de diversos partidos solicitando a

urgência regimental, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O despacho inicial, na Câmara dos Deputados, determinou que o Projeto deveria ser

apensado ao Projeto de Lei 4.846/1994, e que deveria receber parecer dos seguintes órgãos

técnicos: CSSF (Comissão de Seguridade Social e Família); CDEIC (Comissão de

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio); CCTCI (Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática); e CCJR (Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação). Foi aprovado requerimento de desapensação deste Projeto ao PL 4.846/1994, no

entanto, o PL 3.156/2000 foi apensado ao PL 3.381/1997.

Inicialmente, foram apresentadas 14 (catorze) emendas ao Projeto. Durante a discussão

em Plenário, foram apresentadas mais 27 (vinte e sete) emendas.

Os pareceres foram proferidos em Plenário pelos relatores nomeados para representar as

comissões que deveriam dar parecer à matéria. O Relator da CSSF, Dep. Darcísio Perondi

(PMDB/RS), concluiu pela aprovação do Projeto e pela rejeição das emendas. O Relator da

CDEIC, Dep. João Sampaio (PDT/RJ), concluiu, a princípio, pela aprovação do Projeto, das

Emendas 2, 3, 6, 7 e 12, com substitutivo, e pela rejeição das Emendas 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e

14; em parecer emitido em Plenário às Emendas de 15 a 41, entretanto, concluiu pela rejeição de

10 (dez) emendas, pela prejudicialidade de 3 (três) emendas, pela aprovação de 11 (onze)

emendas, pela aprovação parcial de 3 (três) emendas, na forma da Subemenda Substitutiva por

ele apresentada. O Relator da CCTCI, Dep. Pinheiro Landim (PSL/CE), inicialmente, concluiu

pela aprovação do Projeto, da Emenda 8, pela aprovação parcial das emendas 5 e 7, com

Substitutivo, e pela rejeição das emendas de 1 a 4, 6, e de 9 a 14. Foram apresentadas mais 27

emendas ao projeto que receberam parecer do Dep. Pinheiro Landim (PSL/CE), concluindo pela

rejeição de 15 (quinze) emendas, pela aprovação de 8 (oito) emendas, e pela aprovação parcial

de 4 (quatro) emendas, na forma da Subemenda apresentada. O Relator da CCJR, Dep. Jutahy

Júnior (PSDB/BA), concluiu, inicialmente, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica

legislativa do Projeto e das Emendas de 1 a 14, com Substitutivo, e concluiu, posteriormente,

pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das Emendas de 15 a 41.
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A Câmara aprovou o Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação. O Senado Federal, durante a apreciação do texto enviado pela Câmara,

apresentou emenda/substitutivo. A Câmara aprovou as alterações sugeridas pelo Senado. O texto

foi parcialmente vetado pelo Presidente da República e transformado na Lei 10.167/00. O

Congresso Nacional, em sessão realizada em maio de 2004, manteve o veto do Presidente da

República.

3.4 Projeto de Lei 2.401/2003

A proposição tratou da Política Nacional de Biossegurança. Buscou estabelecer normas

de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos

geneticamente modificados – OGM e seus derivados. Propôs a criação do Conselho Nacional de

Biossegurança – CNBS e a reestruturação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança –

CTNBio.

O Projeto de Lei 2.401/2003, apresentado em 31 de outubro de 2003, teve origem

mediante a Mensagem 579/2003, do Poder Executivo. O Executivo, a princípio, solicitou

urgência para a apreciação da matéria (art. 64, CF), mas enviou a Mensagem 709/2003, em 10 e

dezembro e 2003, cancelando a urgência. Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou em

regime de urgência regimental (art. 155, RICD), por ter sido aprovado pelo Plenário

requerimento neste sentido. O Projeto foi despachado a uma comissão especial, para receber

parecer, por se tratar de uma proposição que deveria ser distribuída a mais de três comissões de

mérito.

Foram apresentadas 278 (duzentos e setenta e oito) emendas na Comissão Especial; 1

(um) substitutivo do Relator da Comissão Especial; 25 (vinte) emendas apresentadas em

Plenário; 1 (uma) subemenda substitutiva global de Plenário, apresentada pelo Relator ao dar

parecer às emendas de Plenário; e 1 (uma) emenda/substitutivo do Senado Federal.

O Dep. Aldo Rebelo (PCdoB/SP) foi designado relator na Comissão Especial para emitir

parecer sobre a matéria. O parecer do Relator concluiu pela aprovação do Projeto e, parcial ou

integralmente, de 79 (setenta e nove) emendas, na forma do Substitutivo apresentado, e pela

rejeição das demais emendas. No decorrer da tramitação da matéria na Câmara dos Deputados,

foi aprovado requerimento de urgência regimental (art. 155, RICD) e o parecer não chegou a ser

apreciado pela Comissão Especial. O relator designado em Plenário, Dep. Renildo Calheiros

(PCdoB-PE), adotou integralmente o parecer anterior do Dep. Aldo Rebelo (PCdoB/SP). Foram

apresentadas 25 (vinte e cinco) emendas de Plenário. O parecer proferido em Plenário pelo



62

Relator, Dep. Renildo Calheiros (PCdoB-PE), pela Comissão Especial, às emendas de Plenário

de 279 a 304, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, e boa técnica legislativa; pela

adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação total ou parcial de 12

emendas, na forma da Subemenda Substitutiva Global de Plenário apresentada, e pela rejeição

das demais emendas.

A Câmara dos Deputados aprovou a Subemenda Substitutiva Global de Plenário

oferecida pelo Relator, Dep. Renildo Calheiros (PCdoB-PE), com alterações feitas em Plenário.

Podem ser consideradas aprovadas também as 12 emendas de Plenário com pareceres favoráveis,

por seus textos estarem inseridos no texto aprovado.

O texto da Câmara dos Deputados foi aprovado no Senado Federal, que apresentou um

substitutivo. Na Câmara dos Deputados o projeto retornou à Comissão Especial para receber

parecer sobre o Substitutivo do Senado Federal, que recebeu parecer pela aprovação. O

Substitutivo do Senado Federal foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados. A

proposição foi parcialmente vetada pelo Presidente da Republica e transformada na Lei

11.105/05. Até 2 de junho de 2009, o veto ainda não havia sido apreciado pelo Congresso

Nacional.

3.5 Projeto de Lei 2546/2003

O Projeto de Lei 2546/2003 buscou, conforme descreve a Ementa, instituir normas gerais

para a licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da Administração Pública.

O objetivo foi autorizar a União a integralizar recursos em um fundo fiduciário de incentivo a

contratos de parceria público-privada, chamados PPPs.

O Projeto de Lei 2.546/2003 teve origem na Mensagem 623/2003, enviada pelo Poder

Executivo em 19 de novembro de 2003. O despacho inicial, na Câmara dos Deputados,

determinou a constituição de comissão especial para apreciar a matéria, bem como a apreciação

conclusiva para o Projeto, ou seja, não haveria a necessidade de a proposição passar pelo

Plenário da Câmara dos Deputados. No decorrer da tramitação, foi aprovado requerimento de

urgência de autoria de líderes, levando o projeto a tramitar em regime de urgência regimental

(art. 155, RICD).

A Comissão Especial foi criada porque a matéria deveria ser distribuída a mais de três

comissões para dar parecer sobre o mérito da proposição. Nestes casos, o Regimento Interno da

Câmara dos Deputados prevê a criação de comissão especial, composta por membros de todas as

comissões a que seria distribuída a matéria, para analisarem apenas este tema. No caso da não
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criação da comissão especial, a matéria deveria ser distribuída às seguintes comissões: CEIC

(Comissão de Economia, Indústria e Comércio), CTASP (Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público), CFT (Comissão de Finanças e Tributação) e CCJR (Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação).

A Comissão Especial aprovou o parecer do Relator, Dep. Paulo Bernardo (PT/PR), que

concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação

do Projeto de Lei 2.546/2003, com substitutivo.

Foram apresentadas 36 (trinta e seis) emendas em Plenário. O Dep. Paulo Bernardo

(PT/PR) foi designado para dar parecer às emendas pela Comissão Especial, em Plenário, e

concluiu pela aprovação das Emendas 23, 24, 34 e 35, com 5 Subemendas, e pela rejeição das

Emendas de 1 a 22, 25 e 33 e 36.

O Plenário da CD aprovou o Substitutivo adotado pela Comissão Especial, as Emendas

23, 24, 34 e 35, que receberam pareceres favoráveis do Relator, e as 5 (cinco) Subemendas

Substitutivas apresentadas pelo Relator.

O Senado Federal, ao apreciar a proposição, apresentou Substitutivo, que foi aprovado

pela Câmara dos Deputados. A matéria foi parcialmente vetada pelo Presidente da República e

transformada na Lei 11.079/2004. Até 2 de junho de 2009, o veto ainda não havia sido apreciado

pelo Congresso Nacional.

3.6 Projeto de Lei 4.776/2005

O assunto do Projeto é a gestão de florestas públicas. Dispõe sobre a gestão de florestas

públicas para produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o

Serviço Florestal Brasileiro – SFB e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal –

FNDF. Cria três formas de gestão de florestas públicas: a criação e a gestão direta de Florestas

Nacionais, a destinação às comunidades locais e a concessão florestal, a ser aplicada em florestas

naturais ou plantadas e nas unidades de manejo das Florestas Nacionais.

O Projeto de Lei 4.776/2005 teve origem na Mensagem 93/2005, enviada pelo Poder

Executivo, em 21 de fevereiro de 2005.  A proposição tramitou no Congresso Nacional em

regime de urgência constitucional (art. 64, CF) e, na Câmara dos Deputados, foi despachada a

uma comissão especial para dar parecer à matéria, para posterior apreciação do Plenário.

A Comissão Especial foi criada porque o Projeto deveria ser distribuído a mais de três

comissões para dar parecer sobre o mérito da proposição. Nestes casos, o Regimento Interno da

Câmara dos Deputados prevê a criação de comissão especial, composta por membros de todas as
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comissões a que seria distribuída a matéria, para analisarem apenas este tema. No caso da não

criação da comissão especial, a matéria deveria ser distribuída às seguintes comissões: CMADS

(Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); CAINDR (Comissão da

Amazônia, Interação Nacional e de Desenvolvimento Regional); CTASP (Comissão de

Trabalho, de Administração e Serviço Público); CFT (Comissão de Finanças e Tributação) -

mérito e admissibilidade; e CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) - mérito e

admissibilidade. No que se refere à urgência, o Poder Executivo enviou mensagens, durante a

tramitação da matéria, cancelando e solicitando novamente a urgência.

Na Câmara dos Deputados, foram apresentadas 311 (trezentas e onze) emendas de

Plenário (sendo que a Emenda nº 309 foi retirada pelos autores) e um substitutivo do relator,

adotado pela Comissão Especial. O Senado Federal apresentou 3 (três) emendas.

 A Comissão Especial aprovou o parecer do Relator, Dep. Beto Albuquerque (PSB-RS),

que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela

aprovação do Projeto e, integral ou parcialmente, de 134 emendas apresentadas, com

Substitutivo, e pela rejeição das demais emendas. Também foi aprovado na Comissão destaque

que suprimiu do texto o inciso II do art. 43. Foram apresentadas, em Plenário, mais 6 emendas:

306, 307, 308, 309, 310 e 311. Desta vez, o Relator, Dep. Beto Albuquerque (PSB-RS) proferiu

o parecer às emendas, em Plenário, que concluiu pela aprovação das emendas 308 e 311, e pela

rejeição, no mérito, das emendas 306, 307 e 310. A Emenda 309 foi retirada pelos autores.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou as Emendas nºs 308 e 311 e o Substitutivo

adotado pela Comissão Especial. Caso seja levado em consideração o texto aprovado, podem ser

consideradas aprovadas as 134 (cento e trinta e quatro) emendas que receberam parecer

favorável na Comissão Especial, por seus textos comporem, integral ou parcialmente, o texto do

Substitutivo aprovado.

O Senado Federal apresentou 3 (três) emendas ao Substitutivo da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados, após avaliação da Comissão Especial, concluiu pela aprovação das

emendas do Senado Federal. Após apreciação pelo Congresso Nacional, o texto foi parcialmente

vetado pelo Presidente da República e transformado na Lei 11.284/26. Até 2 de junho de 2009, o

veto ainda não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional.

3.7 Projeto de Lei 6.272/2005

O tema central da proposição é a unificação da Secretaria da Receita Federal e da

Secretaria da Receita Previdenciária, transformando os dois órgãos na Secretaria da Receita
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Federal do Brasil. A proposição iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em regime de

urgência constitucional (art. 64, CF). O Poder Executivo, no entanto, enviou mensagem

cancelando a urgência constitucional e o Projeto passou a tramitar, na Câmara dos Deputados,

em regime de prioridade. Posteriormente, foi aprovado, na CD, requerimento de urgência

regimental (art. 155, RICD).

O Projeto foi inicialmente despachado à CTASP (Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público), à CSSF (Comissão de Seguridade Social e Família); à CFT

(Comissão de Finanças e Tributação) para tratar de mérito e admissibilidade, e à CCJC

(Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) para tratar da admissibilidade (art. 54,

RICD). No entanto, foi aprovado requerimento de autoria do Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)

solicitando a revisão do despacho para incluir a CCJC como competente para apreciar o mérito

da matéria. Foi, então, criada uma comissão especial para apreciar o Projeto de Lei 6.272/2005,

tendo em vista a necessidade de mais de três comissões terem que emitir parecer quanto ao

mérito da matéria (RICD, art. 34, II).

Foram apresentadas 137 (cento e trinta e sete) emendas de Plenário. Foi nomeado, em

Plenário, relator para emitir parecer pela Comissão Especial, o Dep. Pedro Novais (PMDB-MA),

que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 6.272/2005 e de 9

(nove) emendas, na forma do Substitutivo, e pela rejeição das demais emendas. Foram

apresentadas mais 7 (sete) emendas ao Substitutivo. O Relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA),

concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e

orçamentária; e, no mérito, pela rejeição das Emendas de 138 a 144.

Foi aprovado, em Plenário, o Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial.

Aprovada, também, a supressão da expressão “após a aprovação de sua escolha pelo Senado

Federal, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição”, constante do parágrafo único do art. 7º do

Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial, objeto de destaque para votação em

separado da bancada do PT. Foi, ainda, aprovada a Emenda Aglutinativa nº 1, com parecer

favorável do relator.

O Senado Federal apresentou 35 (trinta e cinco) emendas à matéria. Foram aprovadas, na

Câmara dos Deputados, as Emendas do SF nºs 1, 2, 3, 4, 8, 11 (exceto o seu parágrafo 5º

acrescido ao artigo 3º e da expressão “até a data prevista no inciso II do artigo 2º desta Lei”), 12,

13, 16, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 29 (exceto seu parágrafo 1º), 34 e 35, com parecer pela

aprovação; rejeitadas as demais emendas. Em votação na CD, foi suprimido o § 2º da Emenda nº
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4 do SF, objeto de destaque para votação em separado do Bloco PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC,

PTC, PTdoB.

O texto aprovado pelo Congresso Nacional foi parcialmente vetado pelo Presidente da

República. A matéria foi transformada na Lei Ordinária 11. 457/2007. Até 2 de junho de 2009, o

veto ainda não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional.

3.8 Comparação dos dados dos projetos

Ao observarmos mais de perto a tramitação dos cinco projetos, pudemos verificar alguns

dados relevantes para a nossa pesquisa, como: aonde e quem proferiu os pareceres tanto ao

projeto, como às emendas apresentadas; o tempo de tramitação da matéria no Congresso e

detalhes com relação à solicitação de urgência para a tramitação dessas proposições.

Tabela 15 - Comparação dos projetos

 Nº PL ANO DESPACHO
NA CD RELATORES PARECER

AO PL

PARECER
ÀS

EMENDAS
DA CD

PARECER ÀS
EMENDAS DO SF

PELA CD

1 3156 2000
CSSF;
CDEIC;

CCTCI; CCJR

CSSF – Dep. Alceu Collares (PDT-RS)
CDEIC – Dep. João Sampaio (PDT-RJ)

CCTCI – Dep. Pinheiro Landim (PMDB-CE)
CCJR – Dep. Jutahy Junior (PSDB-BA)

Proferidos
em Plenário

Proferidos
em Plenário

Proferidos em
Plenário

2 2401 2003 Comissão
Especial Dep. Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Proferido em

Plenário
Proferido em

Plenário

A Comissão
Especial aprovou

parecer

3 2546 2003 Comissão
Especial

Dep. Paulo Bernardo (PT/PR)

A Comissão
Especial
aprovou
parecer

Proferido em
Plenário

Proferido em
Plenário

4 4776 2005 Comissão
Especial

Dep. Beto Albuquerque (PSB/RS)

A Comissão
Especial
aprovou
parecer

Proferido em
Plenário

Proferido em
Plenário

5 6272 2005 Comissão
Especial

Dep. Pedro Novais (PMDB-MA) Proferido em
Plenário

Proferido em
Plenário

Proferido em
Plenário

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

A análise da tramitação dos projetos selecionados nos leva a conclusões relativamente

previsíveis. Dentre as 5 (cinco) proposições descritas, 4 (quatro) foram distribuídas a comissões

especiais, criadas exclusivamente, para emitir parecer sobre cada uma das matérias. Apenas 1

(uma) proposição foi distribuída a 3 (três) comissões de mérito e à CCJR. Vale ressaltar que a

maioria dos pareceres foram emitidos no Plenário, ou seja, o projeto passou a fazer parte da

pauta do Plenário sem ter recebido o parecer das comissões. Nestes casos, os relatores foram
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designados pelo Presidente da Câmara dos Deputados para emitirem parecer à matéria,

representando a comissão onde o projeto deveria tramitar e receber parecer.

O Projeto de Lei 3156/2000 recebeu parecer, no Plenário, de 4 (quatro) relatores que

representaram as comissões: Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); Comissão de

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC); Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); e Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação (CCJR).

Conforme informação fornecida pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos

Deputados, todos os 4 (quatro) parlamentares eram membros das comissões que representaram.

O RICD (Regimento Interno da Câmara dos Deputados) não obriga que os relatores nomeados

em Plenário pertençam às comissões que representaram. A única referência a este assunto, que

poderia, de alguma forma, ser utilizada por analogia para o caso do parecer a projetos de lei, é

dada no parágrafo único do art. 121, que trata do parecer às emendas de Plenário:

Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos

jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por delegação dos respectivos colegiados

técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em Plenário, sempre que possível pelos mesmos

Relatores da proposição principal junto às Comissões que opinaram sobre a matéria.

Conforme já foi tratado no Capítulo I, o art. 34 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, estabelece que, dentre os casos de criação de comissão especial está o de criá-las

para apreciar “proposições que versarem sobre matéria de competência de mais de três

comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito”, ou seja, quando uma proposição precisa

ser analisada por mais de três comissões que devam emitir parecer sobre o tema do projeto, será

criada uma comissão especial para tratar somente desta matéria. A metade, pelo menos, dos

membros da comissão especial deverá ser composta por membros titulares das comissões

permanentes que deveriam tratar da matéria. A comissão especial deverá examinar a

admissibilidade e o mérito da proposição principal, dos projetos apensados e das emendas

apresentadas.

 Pode-se perceber que o assunto de um projeto de lei que necessita de criação de

comissão especial é mais abrangente do que o dos projetos que não são encaminhados a

comissões especiais. Além disso, o fato de ser indicada mais de uma comissão significa também

que o tema do projeto envolve mais de uma dimensão, ou seja, é mais complexo; não se trata

apenas de uma área de política, mas de várias que envolvem interesses mais diversificados.   
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No entanto, quando o projeto é pautado no Plenário da Câmara dos Deputados sem

parecer da comissão especial, pode receber parecer de apenas um deputado que, designado pelo

Presidente da Câmara dos Deputados, emitirá o parecer em nome de toda a comissão. Os

Projetos de Lei 2.401/2003, 2.546/2003, 4.776/2005 e 6.272/2005 receberam pareceres, cada um

deles, por apenas um relator que representou a comissão especial que deveria analisar a matéria.

Com exceção do PL 6272/2005, os outros quatro projetos foram relatados por deputados

membros das comissões especiais que representaram. No caso do PL 6272/2005, o projeto foi

apreciado pelo Plenário da Câmara antes mesmo de a comissão especial ser instalada, não

havendo tempo sequer para a indicação dos deputados que deveriam compor aquele colegiado.

Destacamos, também, um dado importantíssimo: no que se refere aos cinco projetos

analisados, todos os textos aprovados na Câmara dos Deputados ou foram substitutivos

apresentados pelos relatores ou emendas que receberam pareceres favoráveis dos relatores. Ou

seja, as emendas que receberam pareceres contrários dos relatores não foram aprovadas pelo

Plenário da Câmara dos Deputados, mesmo sendo objeto de destaque de alguma bancada de

partido. Ainda que o texto de alguma emenda que o relator não aprovou tenha sido votado

separadamente das demais emendas, nem nestes casos, a maioria dos deputados aprovou o texto.

Tudo nos leva a crer que o relator é um ator decisivo quando falamos nas modificações

dos textos originais dos projetos de lei. A palavra do relator tem grande peso na hora da votação

final, na Câmara dos Deputados, das emendas apresentadas ao projeto de lei. As emendas que

recebem pareceres favoráveis dos relatores tendem a serem aprovadas pelo Plenário da Câmara

dos Deputados, enquanto as que recebem pareceres contrários, a serem rejeitadas.

Não há dúvidas de que os relatores das matérias mais importantes para o Executivo são

de partidos que compõem a base do governo, principalmente quando estes relatores são

nomeados em Plenário, pelo Presidente da Câmara dos Deputados (no caso das comissões, quem

escolhe o relator é o presidente da comissão, que pode ser de um partido que não pertença à base

do governo). A tendência destes relatores, realmente, é barrar as emendas que desfiguram o texto

enviado pelo Executivo. No entanto, a pressão exercida por determinadas lideranças ou grupos

de parlamentares influenciam a decisão do relator, que deseja ver o seu parecer aprovado no

Plenário da Câmara. Acordos preliminares à votação da matéria possibilitam que o relator acate

emendas que podem não seguir exatamente a vontade do Executivo.

Outro dado que vale a pena ressaltar é que a maioria dos textos aprovados com alterações

que podemos considerar substanciais são substitutivos apresentados pelos relatores. As

alterações, em sua maioria, são frutos de textos elaborados pelos relatores das matérias, que
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aproveitam as idéias de emendas apresentadas e somam a suas próprias sugestões de

modificação.

Vale ressaltar, conforme descrito no capítulo I, que o próprio processo de votação da

matéria favorece a aprovação das emendas que receberam parecer favorável do relator. As

emendas com parecer contrário são votadas em globo (bem como as com parecer favorável).

Caso algum parlamentar queira que uma emenda seja votada separadamente, terá que apresentar

requerimento solicitando que a emenda seja destacada do grupo das emendas com parecer

contrário (ou favorável) e votada separadamente. Surge, então, um problema: os destaques

simples também tendem a ser apreciados em globo. Na prática, inclusive, um destaque assinado

por apenas um parlamentar tem limitada possibilidade de aprovação (ver capítulo I, na parte que

trata de destaque simples).

Os requerimentos de destaque que surtem algum efeito na Câmara dos Deputados são os

chamados destaques de bancada. Estes requerimentos não precisam ser apreciados pelo Plenário.

A matéria objeto do destaque de bancada é votada separadamente. No entanto, além de

necessitar da assinatura do líder da bancada, há uma cota para cada partido. A quantidade por

partido varia de 1 (um) a 4 (quatro) destaques, dependendo do tamanho da bancada (RICD, art.

161, § 2º). Neste caso específico, é necessária a concordância do líder da bancada como o

destaque apresentado, principalmente porque o número de destaques a serem apresentados pelas

bancadas é limitado e, muitas vezes, os partidos têm que selecionar, dentre várias emendas que

gostariam de ver aprovadas, as que consideram mais importantes.

3.9 Tempo médio de apreciação dos projetos de lei do Executivo

A média do tempo que os projetos de lei selecionados levaram para tramitar no

Congresso Nacional e ser transformados em lei foi de 1 (um) ano e 1 (um) mês, prazo muito

curto se comparado ao tempo que um projeto de lei leva para ser apreciado pelas duas casas do

Congresso Nacional, ser encaminhado a sanção ou veto, e ter o texto da lei publicado.

Apesar de os projetos terem tramitado em regime de urgência, há de ser levado em

consideração que as matérias passaram pela Câmara dos Deputados, foram alteradas e

encaminhadas ao Senado Federal; o Senado Federal apresentou emendas que retornaram à

Câmara para serem apreciadas; concluída a votação na Câmara, o projeto foi encaminhado ao

Presidente da República que, ao analisar a matéria, vetou parcialmente os textos enviados.

Depois de tudo isso, os textos não vetados foram encaminhados para publicação e transformados

em lei ordinária.
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Vale ressaltar que estamos tratando de matérias complexas, de grande importância para o

governo e para o Legislativo. Os assuntos movimentam grandes grupos de interesse, que fazem

pressão sobre os parlamentares na tomada de decisões, tanto na hora de apresentar emendas,

como no momento das votações.

Tabela 16 – Tempo de tramitação no Congresso Nacional

 Nº PL ANO ASSUNTO APRESENTAÇÃO PUBLICAÇÃO DA
LEI

TEMPO DE
TRAMITAÇÃO NO

CN

1 3156 2000
 Restrição ao uso e à

propaganda de produtos
fumígeros

31/05/2000 28/12/2000 7 meses

2 2401 2003 “Nova Lei de Biossegurança” 31/10/2003 28/03/2005 1 ano e 3 meses

3 2546 2003 Parceria público-privada 19/11/2003 31/12/2004 1 ano e 1 mês

4 4776 2005 Gestão de florestas públicas 21/02/2005 03/03/2006 1 ano e 1 mês

5 6272 2005
Unifica a Secretaria da Receita

Federal e a Secretaria de Receita
Previdenciária. “Super-Receita”

29/11/2005 19/03/2007 1 ano e 4 meses

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

3.10 O regime de urgência

Conforme já foi tratado no Capítulo I, o projeto de lei pode tramitar no Congresso

Nacional em regime de urgência constitucional ou, quando solicitada pela maioria dos membros

da Casa em que o projeto está tramitando, em regime de urgência regimental.

A solicitação de urgência pelo Presidente da República a projeto de lei de sua autoria

pressupõe a apreciação da matéria em prazo bastante rígido: cada Casa do Congresso Nacional

tem o prazo de até quarenta e cinco dias para apreciar a matéria. Caso o projeto de lei não seja

apreciado no prazo estipulado pela Constituição Federal, a matéria sobrestará “todas as demais

deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional

determinado, até que se ultime a votação” (CF, art. 64, § 2º), ou seja, com exceção de medidas

provisórias, nada poderá ser votado no Plenário da Casa em que a matéria se encontrar até que se

finalize a votação do projeto de lei com urgência constitucional.

Os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal abrem a

possibilidade de que seja aprovada urgência para as proposições que tramitam nestas Casas.
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Nestes casos, são dispensadas algumas formalidades a que o projeto teria que se submeter. Além

disso, o projeto poderá constar na pauta do Plenário antes de matérias que já constavam

anteriormente e de outras proposições que já se encontravam prontas para compor a pauta.

O tipo de urgência mais solicitado na Câmara dos Deputados é o que tem por base o art.

155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: uma proposição poderá ser incluída para

imediata apreciação do Plenário, caso seja aprovado, pela maioria absoluta dos deputados,

requerimento assinado pela maioria absoluta da composição da Câmara, ou por líderes que

representem este número. Ou seja, a maioria terá de assinar e aprovar a urgência da matéria.

No que se refere ao tipo de urgência a que os projetos selecionados foram submetidos,

ressaltamos que 4 (quatro) dentre os 5 (cinco) projetos de lei estudados tiveram urgência

solicitada tanto pelo Presidente da República, quanto pelos líderes dos partidos na Câmara dos

Deputados.

O PL 3.156/2000, que altera a lei que trata da propaganda de produtos fumígeros,

tramitou no Congresso Nacional em regime de urgência constitucional por solicitação do

Presidente da República. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, especificamente 14

(catorze) dias após sua apresentação, teve aprovada a urgência regimental mediante a aprovação

pelo Plenário da Câmara dos Deputados de requerimento assinado por líderes. Assinaram o

requerimento os líderes dos seguintes partidos ou blocos parlamentares: Bloco PSDB/PTB; PFL;

Bloco PL/PSL; PT; PDT; PSB/PCdoB; e Bloco PMDB/PST/PTN.  O Presidente da República

enviou aviso ao Congresso Nacional, quando a proposição já havia retornado à Câmara dos

Deputados para apreciação da emenda apresentada pelo Senado Federal, solicitando o

cancelamento da urgência constitucional, o que não impediu que a emenda do Senado fosse

apreciada pela Câmara dos Deputados em menos de um mês.

O PL 2.401/2003, chamado de “nova Lei da Biossegurança”, tramitou no Congresso

Nacional em regime de urgência constitucional por solicitação do Presidente da República.

Pouco mais de dois meses após, o Executivo enviou mensagem cancelando a urgência

constitucional. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foi aprovado requerimento

assinado pelos líderes solicitando que o projeto tramitasse em urgência regimental, ou seja, que

fosse imediatamente submetido à apreciação do Plenário.

Já o Projeto de Lei 2.546/2003, que trata da “parceira público-privada”, teve urgência

constitucional solicitada e cancelada pelo Presidente da República várias vezes durante a sua

tramitação no Congresso Nacional. Em julho de 2005, foi aprovado requerimento, na Câmara

dos Deputados, solicitando urgência regimental para a proposição.
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Tabela 17 – Datas das solicitações de urgência

 Nº PL ANO
SOLICITAÇÃO

URGÊNCIA
CONSTITUCIONAL

CANCELAMENTO
URGÊNCIA

CONSTITUCIONAL

APROVAÇÃOU
RGÊNCIA

REGIMENTAL

1 3.156 2000
Na data da

apresentação do PL:
31/05/2000

05/12/2000 14/06/2000

2 2.401 2003
Na data da

apresentação do PL:
31/10/2003

12/12/2003 21/01/2004

3 2.546 2003 - - 21/01/2004

4 4.776 2005

Na data da
apresentação do PL:

21/02/2005;
Em 14/04/2005;
Em 24/01/2006

1º cancelamento:
04/04/2005

2º cancelamento:
28/06/2005

06/07/2005

5 6.272 2005
Na data da

apresentação do PL:
29/11/2005

18/01/2006 24/01/2006

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Observou-se que a urgência constitucional não impede que os líderes apresentem

requerimento de urgência regimental na Câmara dos Deputados. Mesmo os projetos que já

tiveram a urgência solicitada pelo Presidente da República e têm prazo reduzido e precedência

sobre outras matérias quando tramitam em cada uma das Casas do Congresso Nacional podem

ter a urgência regimental solicitada concomitantemente.

Outro dado relevante é que dentre os projetos de lei selecionados há casos de projetos que

tiveram a urgência constitucional cancelada e posterior aprovação de urgência regimental. Isso

nos induz a, pelo menos, duas possibilidades:

• O Poder Executivo considera que há outras matérias mais urgentes que precisam

ser apreciadas pelo Plenário da Casa em que o projeto de lei se encontra e, por

isso, é necessária a retirada da urgência para que a pauta seja destrancada; neste

caso, os líderes dos partidos que compõem a base do Governo apresentam em

seguida requerimento de urgência para que o projeto continue tendo precedência

sobre outros que não trancam a pauta;

• O Poder Executivo não concorda com o texto que a Câmara dos Deputados ou o

Senado Federal está construindo e retira a urgência para adiar a apreciação da

matéria; os líderes concordam com o texto construído e apresentam requerimento

de urgência.
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CAPÍTULO IV

4. Alterações do Congresso Nacional – Aprofundamento da Análise

Introdução

Neste capítulo pretende-se mostrar, de forma mais detalhada, as alterações promovidas

pelo Legislativo, por meio da análise da tramitação dos Projetos de Lei 3.156/2000 e 6.272/2005,

respectivamente, sobre a limitação à propaganda de produtos de tabaco e sobre a criação da

Secretaria da Receita Federal do Brasil. O objetivo é demonstrar, mediante o uso de exemplos,

como se dá o processo de emendamento de um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo.

Ao tratarmos do PL 6.272/2005, daremos ênfase ao processo, ao caminho percorrido no

Congresso Nacional. No entanto, a descrição da tramitação do PL 3.156/2000 tem por objetivo

demonstrar as transformações ocorridas no texto durante o caminho percorrido no Congresso e

no Executivo (veto parcial) até ser transformado em lei.

O PL 6.272/2005 foi escolhido para tratar da tramitação por ser o mais recente dentre os 5

(cinco) descritos no capítulo anterior, sendo possivelmente o que contém as informações mais

completas e precisas no site da Câmara. Além disso, trata-se de uma proposição que soma

características que foram identificadas como importantes dentro do processo de emendamento de

uma proposição: teve substitutivo aprovado, teve emenda aglutinativa aprovada, recebeu um

grande número de emendas, tramitou em regime de urgência constitucional e regimental, recebeu

muitas emendas do Senado Federal e foi parcialmente vetado pelo Presidente da República.

O PL 3.156/2000 foi escolhido para analisar as alterações substantivas realizadas no texto

do projeto porque, além de somar a maioria das características de tramitação que nos permite lhe

atribuir importância, o projeto trata de uma matéria que torna mais fácil identificar e avaliar as

alterações realizadas, por se referir a um tema de menor complexidade. Além de somar

características que o distinguem como importante quando se fala em emendamento de

proposições, tem um texto relativamente pequeno, se comparado com os outros 4 (quatro)

projetos tratados no capítulo anterior. Por limitações de prazo, seria impossível tratar nesta

dissertação os longos e complexos projetos selecionados no capítulo anterior, o que exigiria um

conhecimento profundo em temas diversos.
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4.1 O caminho percorrido no Congresso Nacional pelo PL 6.272/2005

O Projeto foi enviado pelo Poder Executivo com o objetivo de unificar a Secretaria da

Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, transformando-as em Secretaria da

Receita Federal do Brasil. O projeto foi chamado no Congresso de “Super-Receita”. O texto da

proposição inicial é composto por 39 (trinta e nove) artigos e 2 (dois) anexos.  Propõe a alteração

de dispositivos de, pelo menos, 5 (cinco) Leis, conforme descreve a Ementa do Projeto:

Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de dezembro de 2002,

10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, e a Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga dispositivos das Leis nºs

8.212, de 24 de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 10.593, de 6 de

dezembro de 2002; e dá outras providências.

O texto é dividido em 5 (cinco) capítulos, intitulados: I – da Secretaria da Receita Federal

do Brasil; II – da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; III – do Processo Administrativo

Fiscal; IV – das Disposições Gerais; e V – das Disposições Transitórias e Finais. Os seguintes

parágrafos fazem parte do texto da justificativa para a apresentação da matéria, texto de autoria

da Casa Civil da Presidência da República, que chegou ao Congresso junto à Mensagem

807/2005, do Poder Executivo, que deu origem ao PL 6.272/2005:

4. Seu objetivo central é a unificação nos órgãos do Ministério da Fazenda (MF) aos quais compete

à administração tributária e aduaneira – particularmente as atividades de arrecadação, fiscalização e

normatização, bem assim as de atividade jurídica de consultoria e representação judicial e

extrajudicial – da administração de todos os tributos e contribuições constitucionalmente atribuídos

e destinados à União, inclusive e especialmente as contribuições sociais que atualmente se

encontram sob a esfera de competência do Ministério da Previdência Social (MPS), nos termos do

art. 11 da Lei 8.121, de 24 de julho de 1991, e da Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 2005. Por

conseguinte, extingue-se a Secretaria da Receita Previdenciária.  

5. As vantagens dessa mudança de paradigma se refletirão: no aumento do efetivo da força de

trabalho, na eficiente prestação dos serviços demandados pela sociedade, bem assim no eficaz

combate à sonegação, ao contrabando, ao descaminho e a toda sorte de evasão fiscal; na visão

integral que a Secretaria da Receita Federal do Brasil terá sobre todo o processo tributário, sobre o

sujeito passivo e seus atos jurídicos, oferecendo-lhe, por via de conseqüência, solução imediata e

conclusiva das questões tributárias; na economia de tempo e precisão nas informações que o

contribuinte terá ao obter, numa única administração tributária, os esclarecimentos que necessita; na

redução de custos – tanto da administração tributária (custo público) quanto do sujeito passivo

(custo privado) – acarretada pela simplificação de processos, pela uniformidade de legislação e de
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procedimentos e, ainda, pela racionalização de estruturas administrativas, do fisco e do sujeito

passivo; e, finalmente, no fato de que o MPS cuidará de sua atividade fim que é a área de benefícios,

podendo, assim, melhor estruturar-se e especializar-se, aumentando a qualidade de seu atendimento.

A apresentação da matéria data de 29 de novembro de 2005. A Câmara foi a primeira

cada legislativa a apreciar a matéria. Após concluir a análise e promover alterações significativas

no texto original, mediante a aprovação de substitutivo e de emenda aglutinativa, a Câmara

enviou a matéria ao Senado Federal, que após análise, apresentou 35 (trinta e cinco) emendas. O

Projeto teve de retornar à Câmara para a apreciação das modificações propostas pelo Senado. A

Câmara aprovou parte das emendas do Senado. A matéria foi enviada à sanção e foi

parcialmente vetada.

A proposição iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em regime de urgência

constitucional (CF, art. 64). O Poder Executivo, no entanto, enviou mensagem cancelando a

urgência constitucional e o Projeto passou a tramitar, na CD, em regime de prioridade.

Posteriormente, foi aprovado requerimento de urgência regimental (RICD, art. 155).

O Projeto foi inicialmente despachado à CTASP (Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público), à CSSF (Comissão de Seguridade Social e Família); à CFT

(Comissão de Finanças e Tributação) para tratar de mérito e admissibilidade, e à CCJC

(Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) para tratar da admissibilidade (art. 54,

RICD). No entanto, foi aprovado requerimento de autoria do Dep. Arnaldo Faria de Sá

solicitando a revisão do despacho para incluir a CCJC como competente para apreciar o mérito

da matéria. Foi, então, criada uma comissão especial para apreciar a proposição, tendo em vista a

necessidade de mais de três comissões terem que emitir parecer quanto ao mérito da matéria

(RICD, art. 34, II).

Foram apresentadas 137 (cento e trinta e sete) emendas. Chamam a atenção alguns

parlamentares que apresentaram grande número de emendas: Deputado Arnaldo Faria de Sá

(PTB-SP), 41 (quarenta e uma) emendas; Deputado Jovair Arantes (PTB-GO), 24 (vinte e

quatro) emendas; Deputado Tarcísio Zimmermann (PT-), 11 (onze emendas); Deputado

Francisco Dornelles (PP/RJ), 6 (seis) emendas; e Dep. Ronaldo Dimas (PSDB/TO), 6 (seis)

emendas.

O Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), por exemplo, tem como um de seus focos de

atuação no Congresso os assuntos relacionados à previdência e aos aposentados. Várias de suas

emendas buscaram alterar os artigos da proposição que tratam da recolocação dos servidores da

Secretaria da Receita Previdenciária.
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Vale ressaltar que o Ato da Presidência da Mesa que cria a Comissão Especial para tratar

da matéria data do dia 13 de dezembro de 2005. Na tramitação não consta nenhuma

movimentação da Comissão que sequer chegou a ser instalada. A partir do dia 16 de janeiro de

2006, o PL 6.272/2005 passou a sobrestar a pauta do Plenário da Câmara dos Deputados.

O Presidente da República enviou mensagem, em 17 de janeiro de 2006, cancelando a

urgência constitucional. No entanto, no mesmo dia, foi apresentado requerimento solicitando

urgência regimental para a proposição. O REQ 3.553/2006, de autoria do Dep. Henrique Fontana

(PT/PR), solicitando urgência, nos termos do art. 155 do RICD, foi aprovado, pelo Plenário, no

dia 24 de janeiro de 2006. Ou seja, a matéria, apesar de não trancar mais a pauta da Câmara,

continuou em regime de urgência pela aprovação de requerimento que solicitava a imediata

apreciação da proposição.

O Presidente da Câmara dos Deputados nomeou o Deputado Pedro Novais (PMDB-MA)

para emitir, em Plenário, parecer em nome da Comissão Especial destinada a apreciar a matéria.

O Relator, ao tratar da admissibilidade da matéria, concluiu pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária. No que se refere ao

mérito da proposição, o Deputado Pedro Novais (PMDB-MA) opinou pela aprovação do Projeto

de Lei 6.272/2005 e de 9 (nove) emendas, na forma do Substitutivo que apresentou, e pela

rejeição das demais emendas.

No caso do PL 6.272/2005, o Presidente da Câmara dos Deputados e o relator da matéria

tiveram papéis que merecem ser destacados. É importante destacar que tanto o Presidente da

Câmara dos Deputados, quanto o relator designado, pertenciam a partidos que compunham a

base do governo na Câmara dos Deputados.

O parecer do relator desta proposição foi decisivo no processo de alteração do texto

original, tendo em vista que teve de elaborar parecer em nome da Comissão Especial que deveria

emitir parecer quanto à admissibilidade e ao mérito. É importante frisar que o motivo da criação

da Comissão Especial é que a proposta deveria passar por mais de 3 (três) comissões de mérito,

caso previsto pelo RICD. Caso não houvesse a previsão regimental de criação de comissão

especial, a matéria teria que passar por, pelo menos, quatro comissões para tratar do mérito, além

da CFT e da CCJC, para tratar da admissibilidade. No entanto, um único parecer, de apenas um

personagem, o relator designado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, substituiu todo esse

processo.

Como já foi tratado anteriormente, a tendência do Plenário da Câmara é acompanhar o

parecer das comissões, ou do relator designado em Plenário. As emendas que costumam ser
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aprovadas são as que receberam parecer pela aprovação. Dificilmente uma emenda com parecer

contrário é aprovada pelo Plenário.

As regras e procedimentos adotados na Câmara dos Deputados favorecem a aprovação do

parecer do relator. O substitutivo do relator tem preferência na apreciação sobre o projeto

original, ou seja, primeiro se vota o substitutivo, caso seja aprovado, ficam prejudicados o

projeto original e as emendas a ele apresentadas. O projeto original e as emendas só serão

apreciados pelo Plenário no caso de haver rejeição do substitutivo. No caso da aprovação do

substitutivo, restará apenas a apreciação das emendas apresentadas ao substitutivo, conforme

parecer do relator. Serão apreciadas, em bloco, em primeiro lugar, as emendas com parecer

favorável e, em seguida, as emendas com parecer contrário.

O Plenário dificilmente aprovaria as emendas com parecer contrário, pois teria que

aprovar todas, tendo em vista que a votação se faz em globo. Para retirar uma emenda do grupo

das emendas com parecer contrário (ou favorável), é necessária a aprovação de requerimento de

destaque simples, aprovado pelo Plenário, ou de apresentação de destaque de bancada para que a

emenda seja votada separadamente.

Dentre as 137 (cento e trinta e sete) emendas inicialmente apresentadas ao PL

6.272/2005, apenas 9 (nove) foram acatadas pelo Relator. Destacamos, no entanto, que nem

todas as emendas acatadas têm como primeiro signatário parlamentar de partido que compõe a

base do governo. Três emendas, as de nºs 97, 100 e 137, são de autoria de deputados do PSDB,

partido que fazia oposição ao governo na Câmara. Além disso, pelo menos, 3 (três) emendas de

autoria de deputado do PTB tiveram apoiamento de líderes ou vice-líderes de partidos de

oposição, como se pode observar na tabela a seguir:
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Tabela 18 – PL 6272/2005 – Autores das emendas com parecer pela aprovação

Descrição Autor
partido/estado

CO-AUTORES

1 EMP 26/2005 Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) Max Rosenmann – PMDB/PR; Moroni Torgan

– PFL/CE; Serveriano Alves – PDT/BA; Wasny

de Roure - PT/DF

2 EMP 42/2005 Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) Não consta no site da CD

3 EMP 44/2005 Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) Fernando Coruja – PPS/SC; Rodrigo Maia –

PFL/RJ; Sandro Mabel – PL/GO; Severiano

Alves - PDT/BA

4 EMP 92/2005 Dep. Jovair Arantes (PTB/GO) Carlos Alberto Leréia – PSDB/GO; Inaldo

Leitão – PL/PB; Rose de Freitas - PMDB/ES

5 EMP 97/2005 Dep. Júlio Redecker (PSDB/RS) Alberto Goldman – PSDB/SP; Pauderney

Avelino – PFL/AM

6 EMP 100/2005 Dep. Lobbe Neto (PSDB/SP) Rodrigo Maia – PFL/RJ

7 EMP 118/2005 Dep. Ronaldo Dimas (PSDB/TO) Murilo Zauith – PFL/MS

8 EMP 124/2005 Dep. Tarcísio Zimmermann (PT/RS) Iara Bernardi – PT/SP; Mendes Ribeiro Filho -

PMDB/RS

9 EMP 137/2005 Dep. Yeda Crusius (PSDB/RS) Marcelo Castro - PMDB/PI

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Como já foi dito, emendas apresentadas a proposições urgentes devem ser subscritas por

um quinto dos membros da Câmara ou por líderes que representem este número (RICD, art. 120,

§ 4º). No entanto, os vice-líderes podem assinar representando seus partidos. Ou seja, as

emendas apresentadas a matérias urgentes não precisam, necessariamente, da assinatura de um

quinto dos deputados ou dos líderes titulares. As emendas acatadas pelo Relator do Projeto

tiveram apoiamento de vários vice-líderes, como se pode constatar na Tabela 19.

O apoio do relator à emenda apresentada parece ser fundamental para a sua aprovação.

No entanto, como se pode observar no caso do PL 6.272/2005, as emendas aprovadas não são

necessariamente as apresentadas pelos deputados membros de partidos que compõe a base do

Governo.

Algo que merece ser dito é que os parlamentares sabem muito bem da importância do

relator e que, dependendo do grau de interesse na aprovação de determinada emenda, procuram o

relator para tentarem convencê-lo a emitir parecer favorável à sua emenda. O que podemos dizer

é que, muitas vezes, os momentos que precedem a apreciação da matéria são mais importantes

do que a votação em si. Convencer o relator da matéria a emitir parecer favorável é uma boa

forma de conseguir a aprovação da emenda.
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Podemos sugerir algumas formas de convencimento adotadas pelos parlamentares que

desejam ver suas emendas com parecer favorável do relator da matéria. O parlamentar pode, por

exemplo, fornecer mais informações ao relator que demonstrem a importância da aprovação da

emenda. Caso não consiga, pode solicitar o apoio de outros parlamentares, de preferência líderes

de partidos, ou ainda, de grupos de parlamentares (ou da sociedade) que se interessem pelo

assunto da emenda, para pressionar o relator a mudar de idéia.

Muitas vezes, dependendo da importância da matéria, os líderes são convidados a

participar de reuniões informais com os relatores para que o texto do substitutivo apresentado

pelo relator seja o mais próximo possível do consenso e que a votação, no Plenário, seja mais

rápida e menos conflituosa. Às vezes, o relator dá conhecimento de uma primeira versão do seu

relatório, mas depois de várias negociações, reformula seu parecer, acatando emendas que antes

havia emitido parecer contrário.

No caso do PL 6.272/2005, após a apresentação pelo relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-

MA), do parecer, concluindo com um substitutivo, ainda foram apresentadas mais 7 (sete)

emendas no Plenário. O parecer do relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA), concluiu pela

admissibilidade das emendas e, no mérito, pela rejeição de duas (as Emendas de 138 a 144).

O Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial foi aprovado no Plenário da

Câmara dos Deputados. Aprovada, também, a supressão da expressão “após a aprovação de sua

escolha pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição”, constante do

parágrafo único do art. 7º do Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial, objeto de

destaque para votação em separado da bancada do PT. Foi, ainda, aprovada a Emenda

Aglutinativa nº 1, com parecer favorável do relator.

A Emenda Aglutinativa nº 1, aprovada pelo Plenário, com parecer favorável do Relator, é

descrita na tramitação como uma emenda substitutiva aglutinativa global, ou seja, que muda

substancialmente o projeto original. O primeiro signatário da Emenda foi o Dep. Miguel de

Souza (PFL-RO).

É importante relembrar que, conforme descrito no Capítulo I, uma emenda aglutinativa

pode ser apresentada a qualquer momento, mesmo que a votação da matéria já tenha se iniciado.

No entanto, a emenda aglutinativa só poderá ser montada a partir de parte de texto aprovado ou

ainda não apreciado (geralmente em razão de destaque), ou seja, os textos das emendas e dos

projetos prejudicados ou rejeitados não podem estar contidos na emenda aglutinativa. Os autores

da emenda aglutinativa deverão utilizar, na montagem da emenda, textos já aprovados ou que

ainda não foram apreciados, como os que foram destacados para serem apreciados

posteriormente (emendas ou partes de texto). No caso do PL 6.272/2005, o autor da Emenda
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Aglutinativa 1 utilizou o texto do Substitutivo do relator da Comissão Especial, já aprovado pelo

Plenário da Câmara dos Deputados, e de algumas emendas que estavam destacadas para serem

apreciadas separadamente. Ou seja, utilizou texto já aprovado e texto que ainda não havia sido

apreciado.

A construção de um texto durante a votação de um projeto pressupõe, dentre outras

coisas, que a maioria tende a apoiar destaques que ainda não foram apreciados e a mudar o que já

foi aprovado. Muitas vezes, os líderes dos partidos que compõem a base do governo, para evitar

que se aprove um texto muito diferente do esperado, acatam sugestões, para evitar problemas

maiores durante a votação. Para não correrem o risco de mudanças que possam comprometer

excessivamente o resultado final do texto aprovado, acatam partes de emendas que podem

representar um prejuízo menor para o governo.

Além disso, vale lembrar, que há matérias que podem ser do interesse de deputados de

diversos partidos e estes parlamentares podem conseguir o apoio de seus líderes para

pressionarem o relator, ou o líder do Governo, a acatar novas sugestões no decorrer da votação.

Tabela 19 – Resumo da tramitação do PL 6.272/2005 na Câmara dos Deputados

DATA LOCAL AÇÃO

29/11/05 Plenário Anunciada a apresentação do Projeto

29/11/05 Mesa Diretora da

CD

Despacho: CTASP; CSSF; CFT (mérito e art. 54, do RICD) e CCJC (art. 54, RICD)

30/11/05 Plenário Abertura de prazo para emendamento em Plenário

09/12/05 Mesa Diretora da

CD

Deferido o REQ 3.489/2005, apresentado pelo Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), solicitando

revisão de despacho aposto ao Projeto para incluir a CCJC como competente quanto ao mérito.

09/12/05 Mesa Diretora da

CD

Encerrado o prazo para emendamento, foram apresentadas 137 emendas à matéria

13/12/05 Plenário Ato da Presidência: Cria Comissão Especial

17/01/06 Plenário Apresentação do REQ 3.553/2006, pelo Dep. Henrique Fontana (PT/RS) e outros, requerendo

urgência, nos termos do art. 155 do RICD, para o Projeto

17/01/06 Mesa Diretora da

CD

Apresentação de MSC 25/2006, do Executivo, cancelando a urgência (a princípio, solicitada

pelo Presidente da República, nos termos do § 1º do art. 64 da CF)

18/01/06 Mesa Diretora da

CD

Deferida a MSC 25/2006, o pela passa a tramitar sob o regime de prioridade

24/01/06 Plenário Aprovado REQ 3.553/2006, solicitando urgência nos termos do art. 155 do RICD; em

conseqüência, foi alterado o regime de tramitação da matéria: de prioridade para urgência

24/01/06 Presidência da

CD

Designado Relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA), para proferir parecer em Plenário pela

Comissão Especial ao Projeto e às Emendas de Plenário de 1 a 137

25/01/06 Plenário Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA), pela Comissão

Especial, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e das emendas 26, 42, 44, 92,
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97, 100, 118, 124 e 137, na forma do Substitutivo apresentado, e pela rejeição das demais

25/01/06 Plenário Discutiram a matéria: Dep. Antônio Cambraia (PSDB-CE), Dep. Jovair Arantes (PTB-GO),

Dep. Roberto Freire (PPS-PE), Dep. Tarcísio Zimmermann (PT-RS), Dep. Ricardo Barros (PP-

PR) e Dep. Francisco Dornelles (PP-RJ)

25/01/06 Plenário Aprovado requerimento solicitando o encerramento da discussão e do encaminhamento da

votação

25/01/06 Plenário Parecer do Relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA), às Emendas de Plenário de 138 a 144, que

concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e

orçamentária; e, no mérito, pela rejeição

25/01/06 Plenário Parecer Reformulado pelo Relator, que concluiu pela aprovação do Substitutivo, com alterações.

25/01/06 Plenário Aprovado o Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques.

Sim: 342; não: 115; abst: 2; total: 459

25/01/06 Plenário Prejudicado o Projeto inicial e as emendas apresentadas, ressalvados os destaques

26/01/06 Plenário Rejeitadas as Emendas de Plenário de 138 a 144, com parecer contrário, ressalvados os

destaques

26/01/06 Plenário Rejeição em globo dos destaques simples

26/01/06 Plenário Votação da Emenda de Plenário 64, objeto de destaque para votação em separado da bancada do

PP

26/01/06 Plenário Rejeitada a Emenda de Plenário 64. Sim 178; não 198; abst.: 31; total 379

26/01/06 Plenário Votação da expressão “após a aprovação de sua escolha pelo Senado Federal, nos termos do art.

52, III, f, da Constituição”, constante do parágrafo único do art. 7º do Substitutivo oferecido

pelo Relator da Comissão Especial, objeto do destaque para votação em separado da bancada do

PT

26/01/06 Plenário Suprimida a expressão. Sim: 165; não: 200; abst.: 4; total: 370

26/01/06 Plenário Votação da Emenda de Plenário 78, objeto do destaque para votação em separado do PPS

26/01/06 Plenário Rejeitada a Emenda de Plenário 78

26/01/06 Plenário Votação da Emenda de Plenário 8, objeto de destaque para votação em separado da bancada do

PSOL

26/01/06 Plenário Rejeitada a Emenda de Plenário 8

01/02/06 Plenário Votação da Emenda nº 36, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT

01/02/06 Plenário Rejeitada a Emenda 36. Sim: 122; não: 222; abst.: 4; total: 348

01/02/06 Plenário Votação da Emenda 62, objeto de destaque para votação em separado da bancada do PP

01/02/06 Plenário Rejeitada a Emenda 62

01/02/06 Plenário Parecer do Relator à Emenda Substitutiva Aglutinativa Global 1, do Dep. Miguel de Souza

(PFL-RO), que concluiu pela aprovação

01/02/06 Plenário Aprovada a Emenda Aglutinativa 1

01/02/06 Plenário Aprovada a Redação Final

22/12/06 Mesa Diretora da

CD

Recebimento de ofício do SF, comunicando a apresentação de emendas pelo SF

14/12/06 Mesa diretora da

CD

Despachado à Comissão Especial

08/02/07 Plenário Parecer do Relator, Dep. Pedro Novais (PMDB-MA), às Emendas do Senado Federal, que

concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e

orçamentária; e, no mérito, pela aprovação integral das Emendas 2, 3, 4, 8, 13, 16, 19, 20, 21,
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22, 23, 24, 25, 26, 34 e 35, pela aprovação parcial das Emendas 11 e 29, e pela rejeição das

demais

12/02/07 Plenário Discutiu a matéria o Dep. Ivan Valente (PSOL-SP)

12/02/07 Plenário Encerrada a discussão por acordo dos Líderes

13/02/07 Plenário Aprovadas as Emendas do Senado Federal 2, 3, 4, 8, 11 (exceto o seu parágrafo 5º acrescido ao

artigo 3º e da expressão “até a data prevista no inciso II do artigo 2º da Lei), 13, 16, 19, 20,

21,22, 23, 24, 25, 26, 29 (exceto seu parágrafo 1º), 34 e 35, com parecer pela aprovação,

ressalvados os destaques

13/02/07 Plenário Rejeitadas as Emendas do Senado Federal 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (exceto o seu parágrafo 5º

acrescido ao artigo 3º e da expressão “até a data prevista no inciso II do artigo 2º desta Lei”), 12,

14, 15, 17, 18, 27, 28, 29 (parágrafo 1º), 30, 31, 32 e 33, com parecer pela rejeição, ressalvados

os destaques

13/02/07 Plenário Aprovada a Emenda 1 do SF, objeto de destaque para votação em separado do Bloco PMDB,

PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC, PT do B

13/02/07 Plenário Rejeitada a Emenda nº 2 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado do

Bloco PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC, PT do B

13/02/07 Plenário Aprovada a Emenda nº 3 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado da

bancada do PL. Sim: 304; não: 146; abst.: 9; total: 450

13/02/07 Plenário Suprimido o § 2º da Emenda 4 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado

do Bloco PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC, PT do B. Sim: 117; não: 305; abst.: 3; total: 425

13/02/07 Plenário Rejeitado o inciso I e o caput do art. 16 da Emenda 7 do SF, objeto de destaque para votação em

separado da bancada do PSDB

13/02/07 Plenário Aprovada a Emenda nº 12 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado do

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PAN

13/02/07 Plenário Aprovada a Emenda nº 26 do Senado Federal, objeto do destaque para votação em separado do

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PAN

13/02/07 Plenário Rejeitada a Emenda nº 27 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado da

bancada do PPS

13/02/07 Plenário Rejeitada a Emenda nº 30 do Senado Federal, objeto de destaque para votação em separado da

bancada do PSDB

13/02/07 Plenário Aprovada a Redação Final.

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

O Senado Federal recebeu a matéria em 10 de fevereiro de 2006. A proposição foi

despachada às Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania. O

Senador Rodolpho Tourinho (PFL/BA) foi designado relator na CAE (Comissão de Assuntos

Econômicos), que apresentou parecer pela aprovação do Projeto e de 33 (trinta e três) emendas.

O parecer foi aprovado na CAE e as emendas passaram a ser consideradas da Comissão. O

Senador Aloizio Mercadante (PT/SP) foi nomeado relator na (CCJC) Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação do Projeto com duas emendas, e pela

aprovação das Emendas da CAE. O parecer é aprovado pela CCJC. Aprovado, em 06/12/2006,
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requerimento do Senador Romero Jucá (PMDB/RR), solicitando urgência para a matéria.

Aprovado, no Plenário do Senado Federal, o Projeto, as Emendas de 1 a 33, da CAE, e de 34 a

35, da CCJ. A matéria retorna à Câmara dos Deputados, para a apreciação das Emendas do

Senado Federal.

Tabela 20 – Resumo da tramitação do PL 6.272/2005, no Senado Federal

DATA DESCRIÇÃO

10/02/2006 Recebimento da matéria pelo Senado Federal

10/02/2006 Despacho às Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Constituição, Justiça e

Cidadania (CCJ)

14/02/2006 O Presidente da Comissão, Senador Luiz Otávio, designa o Senador Rodolpho Tourinho

para relatar a matéria

28/11/2006 O Relator, Senador Rodolpho Tourinho, conclui pela aprovação da matéria e pela aprovação

de várias emendas.

05/12/2006 Foram apresentados 25 requerimentos para votação em separado, sendo 21 do Senador

Romero Jucá e 04 do Senador Eduardo Suplicy.

05/12/2006 Aprovado o destaque 25, que será incorporado ao parecer do relator. Aprovado o parecer do

relator favorável ao projeto e com as Emendas de 01 a 33, que passam a ser emendas da

CAE.

05/12/2006 Recebido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Designado relator o

Senador Aloizio Mercadante.

06/12/2006 Parecer do relator, Senador Aloizio Mercadante, pela aprovação do Projeto, com duas

emendas, das emendas da CAE, e pela rejeição da Emenda 1, de autoria dos Senadores

Romeu Tuma e José Sarney.

06/12/2006 Aprovado, na CCJ, o parecer do Senador Aloizio Mercadante.

06/12/2006 Aprovado, em Plenário, requerimento, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando

urgência para a matéria.

13/12/2006 Aprovado o projeto, com voto contrário da Senadora Heloisa Helena.

Aprovadas as emendas de 1 a 33, da CAE, e 34 e 35, da CCJ.

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Foram aprovadas, na Câmara dos Deputados, as Emendas do SF nºs 1, 2, 3, 4, 8, 11

(exceto o seu parágrafo 5º acrescido ao artigo 3º e da expressão “até a data prevista no inciso II

do artigo 2º desta Lei”), 12, 13, 16, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 29 (exceto seu parágrafo 1º), 34

e 35, com parecer pela aprovação; rejeitadas as demais emendas. Em votação na CD, foi

suprimido o § 2º da Emenda nº 4 do SF, objeto de destaque para votação em separado do Bloco
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PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC, PT do B, bloco que fazia parte da base do governo na

Câmara.

O texto aprovado pelo Congresso Nacional foi parcialmente vetado pelo Presidente da

República. A matéria foi transformada na Lei Ordinária 11. 457/2007. Até 02 de junho de 2009,

o veto ainda não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional.

4.2 O PL 3.156/2000 e alterações promovidas no texto durante a tramitação no

Congresso Nacional

A tramitação do PL 3.156/2000 na Câmara foi iniciada em regime de urgência por

solicitação do Presidente da República. A princípio, a proposição foi distribuída aos seguintes

órgãos técnicos: CSSF (Comissão de Seguridade Social e Família); CDEIC (Comissão de

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio); CCTCI (Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática); e CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania). Na Câmara dos Deputados, foi aprovado um requerimento que solicitava que a

matéria fosse imediatamente pautada no Plenário para rápida apreciação, nos termos do art. 155

do RICD. Foram apresentadas 41 (quarenta e uma) emendas ao Projeto.

Em decorrência da tramitação em regime de urgência constitucional e regimental, na

Câmara dos Deputados, os pareceres foram proferidos em Plenário pelos relatores nomeados

pelo Presidente da Câmara para representar as comissões que deveriam dar parecer à matéria,

conforme descreve a tabela a seguir:
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Tabela 21 – Pareceres ao PL 3.156/2000 na Câmara dos Deputados

Comissão Relator Pareceres
PL e Emendas

1 a 14

Pareceres
Emendas
15 a 41

CSSF Darcísio Perondi

(PMDB-RS)

Aprovação do PL e rejeição das emendas Rejeição das emendas.

CEIC João Sampaio

(PDT/RJ)

Aprovação do PL, das Emendas 2, 3, 6, 7 e 12,

com Substitutivo, e rejeição das demais

emendas

Rejeição de 10 (dez) emendas, pela

prejudicialidade de 3 (três) emendas, pela

aprovação de 11 (onze) emendas, pela

aprovação parcial de 3 (três) emendas, na

forma da Subemenda Substitutiva

CCTCI Pinheiro Landim

(PSL/CE)

Aprovação do PL, da Emenda 8, aprovação

parcial das emendas 5 e 7, com Substitutivo,

e rejeição das demais emendas.

pela rejeição de 15 (quinze) emendas, pela

aprovação de 8 (oito) emendas, e pela

aprovação parcial de 4 (quatro) emendas,

na forma da Subemenda apresentada

CCJC Jutahy Júnior

(PSDB-BA)

Constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do PL e das emendas, com

Substitutivo

Constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa das emendas.

Fonte: Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br)

Conforme estabelece o RICD, o substitutivo apresentado pela última comissão que

apreciou o projeto tem preferência sobre os demais, ou seja, é o primeiro a ser votado e, se

aprovado, o texto original e os demais substitutivos ficam prejudicados. Também é importante

observar que a última comissão a apreciar tem em mãos os pareceres e sugestões de todas as

outras comissões e tem a possibilidade de produzir um texto que acolha as demais sugestões.

Dentre os textos apresentados pelos relatores, os deputados aprovaram o Substitutivo oferecido

pelo Relator da CCJR (Comissão de Constituição e Justiça e de Redação).

A proposição propôs a alteração da Lei nº 9.294/1996, que dispõe sobre as restrições ao

uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e

defensivos agrícolas. Buscou restringir a propaganda comercial dos produtos fumígeros a

pôsteres, painéis e cartazes internos; proibir a propaganda, a venda e a distribuição de amostra

grátis de produtos de tabaco, pelo correio; proibir a realização de visitas promocionais e a

distribuição de produtos de tabaco, em estabelecimento, locais e ambientes públicos e impedir

que os fabricantes destes produtos patrocinem atividades culturais e esportivas. Outro ponto

importante constante do Projeto foi a inclusão na Lei do art. 9º-A, estabelecendo que constitui

crime vender produtos de tabaco a menores de dezoito anos.

A proposição propôs, ainda, a alteração dos valores das multas e discriminou os órgãos

responsáveis pela aplicação das penalidades para os infratores da Lei 9.294/1996, que se refere
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não somente aos produtos fumígeros, como às bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e

defensivos agrícolas.

Transcrevemos a seguir trechos do texto da justificativa para a apresentação do Projeto,

assinado pelo então Ministro de Estado da Saúde, o Sr. José Serra, anexado à Mensagem 748/00,

do Executivo, que deu origem ao Projeto:

Dados coletados por este Ministério indicam um crescente aumento da incidência de doenças

decorrentes do consumo prolongado de bebidas alcoólicas e de tabaco e seus derivados, cuja

iniciação vem ocorrendo já na adolescência, por indução da propaganda indiscriminada.

Em razão desse quadro, impõe-se ao Estado a adoção de medidas que se revelem eficazes no

combate ao tabagismo e ao alcoolismo, com ênfase para as restrições às formas indutoras do

consumo de tabaco e de bebidas. Neste sentido, as medidas preconizadas pela Lei nº 9.294, de 15 de

julho de 1996, revelaram-se insuficientes para inibir adequadamente tal consumo. Impõe-se, por

conseguinte, a revisão dessa Lei, no intuito de levá-la a à sua vocação natural de servir aos

propósitos de uma significativa queda dos índices de consumo dessas substâncias, melhorando o

perfil de saúde da população e reduzindo os custos do SUS.

As alterações propostas vão na linha de estabelecer maior inibição à divulgação desses produtos,

seja pela limitação dos veículos autorizados a veicular propaganda de produtos fumígeros, seja pela

imposição de penalidades com maior poder de intimidação.

(...)

 De capital importância para o êxito de tais medidas é a clara definição dos órgãos e autoridades

responsáveis pela aplicação das penalidades, sem dúvida, uma lamentável lacuna da Lei nº 9.294, de

1996, responsável pela impunidade verificada, posto que a validade dos atos administrativos

pressupõe agente capaz de praticá-los.

(...)

A primeira mudança proposta é a alteração do artigo da lei que trata da limitação do

horário para a veiculação, por rádio ou televisão, da propaganda de produtos fumígeros. A Lei

9.296/1996 estabelecia no caput do seu art. 3º: “A propaganda comercial dos produtos referidos

no artigo anterior somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão no horário

compreendido entre as vinte e uma e seis horas”. O texto inicialmente enviado pelo Presidente

da República para apreciação do Congresso sugere a seguinte redação: “A propaganda

comercial dos produtos referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada por intermédio de

pôsteres, painéis e cartazes internos”.

O PL 3.156/2000, do Executivo, proíbe a propaganda, a venda e a distribuição de amostra

grátis e brindes de produtos de tabaco, pelo correio. Além disso, proíbe a realização de visitas

promocionais e a distribuição de produtos de tabaco, em estabelecimentos, locais e ambientes
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públicos e o patrocínio de atividades culturais e esportivas por parte de marcas ou indústrias

fabricantes de cigarros e bebidas alcoólicas, estendendo a proibição à propaganda estática

existente em estádios, veículos de competição e locais similares.

No texto da Lei 9.294/1996, o valor da multa era de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e

dez reais) a R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em triplo e

assim sucessivamente, na reincidência. A Lei considerava, no § 3º do art. 9º, infratores os

responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veículo de comunicação utilizado.

O PL 3.156/2000 estabelece dois níveis de multa: de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a

R$ 100.000,00 (cem mil reais), para os responsáveis pela fabricação do produto, pelos

periódicos, pelas empresas de aviação, pelas empresas de transporte coletivo, pelas agências de

publicidade e pelas emissoras de rádio e televisão; de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$

20.000,00 (vinte mil reais), nos demais casos, cobrada em dobro, em triplo e assim

sucessivamente, na reincidência. Estabelece, ainda, a suspensão diária, de até trinta dias, da

programação das emissoras de rádio e televisão, por tempo igual ao de duração da propaganda e

no mesmo horário em que foi veiculada. O § 4º do PL 3.156/2000 define, ainda, quais os órgãos

que responsáveis pela aplicação das penalidades.

A proposição do Executivo traz, ainda, novo artigo para ser acrescentado ao texto da Lei

9.294/1996, estabelecendo como crime a venda de produtos de tabaco a menores de dezoito

anos. A pena para esta infração seria a prestação de trabalho social, comunitário ou de interesse

público.

Tabela 22 – Comparação entre o texto da Lei 9.294/1996 e o do PL 3.156/2000

Lei 9.294/1996 Texto original do PL 3.156/2000

(Artigos 1º e 2º da Lei 9.294/1996, não alterados, aqui

transcritos apenas para tornar mais clara a

interpretação das alterações sugeridas pelo PL

3.156/2000)

Art. 1º O uso e a propaganda de produtos fumígeros,

derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de

medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas

estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas

por esta Lei, nos termos do § 4º do art. 220 da

Constituição Federal.

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

Art. 2º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,

charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto

Não alterado pelo PL
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fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto

coletivo, privado ou público, salvo em área destinada

exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e

com arejamento conveniente.

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

Art. 3º A propaganda comercial de produtos referidos

no artigo anterior somente será permitida nas

emissoras de rádio e televisão no horário

compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.

“Art. 3º A propaganda comercial dos produtos

referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada

por intermédio de pôsteres, painéis e cartazes

internos.”

Art. 3º.........................................................................

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

§ 3º As embalagens, exceto se destinadas à

exportação, os pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e

revistas que façam difusão ou propaganda dos

produtos referidos no art. 2º conterão a advertência

mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º ........................................................................

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

“§ 3º As embalagens, exceto se destinadas à

exportação, os pôsteres, painéis e cartazes internos,

que façam difusão ou propaganda dos produtos

referidos no art. 2º conterão a advertência mencionada

no parágrafo anterior.”

Art. 3º........................................................................

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

“§ 5º Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e

revistas, as cláusulas de advertência a que se refere o

§ 2º deste artigo serão seqüencialmente usadas, de

forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese

variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser

escritas de forma legível e ostensiva.”

Art. 3º .........................................................................

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

“§ 5º Nos pôsteres, painéis e cartazes internos, as

cláusulas de advertência a que se refere o § 2º deste

artigo serão seqüencialmente usadas, de forma

simultânea ou rotativa, nesta última hipótese variando

no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas

de forma legível e ostensiva.”

“Art. 3º-A. É proibida a propaganda, a venda e a

distribuição de amostra grátis e brindes de

produtos de tabaco, pelo correio.” (NR)

“Art. 3º-B. São proibidas a realização de visitas

promocionais e a distribuição de produtos de

tabaco, em estabelecimentos, locais e ambientes

públicos.” (NR)

“Art. 5º Fica proibido o patrocínio de atividades

culturais e esportivas por parte de marcas ou

indústrias fabricantes dos produtos referidos no

art. 2º.

Parágrafo único. A proibição deste artigo aplica-se

à propaganda estática existente em estádios,

veículos de competição e locais similares.” (NR)

Art. 9º Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem

prejuízo de outras penalidades previstas na legislação

“Art. 9º ......................................................................

.....................................................................................
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em vigor, especialmente no Código de Defesa do

Consumidor, as seguintes sanções:

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

V – multa de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez

reais) a R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta

reais), cobrada em dobro, em triplo e assim

sucessivamente, na reincidência.

V – multa de:

a) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$

100.000,00 (cem mil reais), para os responsáveis

pela fabricação do produto, pelos periódicos, pelas

empresas de aviação, pelas empresas de transporte

coletivo, pelas agências de publicidade e pelas

emissoras de rádio e televisão;

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00

(vinte mil reais), nos demais casos, cobrada em

dobro, em triplo e assim sucessivamente, na

reincidência;

VI – suspensão diária, até o máximo de trinta dias,

da programação das emissoras de rádio e televisão,

por tempo igual ao de duração da propaganda e no

mesmo horário em que foi veiculada.”

Art. 9º .....................................................................

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

3º Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo,

os responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e

pelo veículo de comunicação utilizado.

Art. 9º.........................................................................

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

“§3º Consideram-se infratores, para os efeitos desta

Lei, os estabelecimentos comerciais e industriais,

os dirigentes das empresas de aviação, os

dirigentes de empresas de transporte coletivo, os

dirigentes de entidades e órgãos públicos, os

usuários de tabaco e seus derivados, os fabricantes

do produto, os responsáveis pela peça publicitária e

pelo veículo de comunicação utilizado.”

Art. 9º..........................................................................

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

“§ 4º As penalidades previstas neste artigo, em

decorrência do disposto no inciso IV, alínea ‘b’, do

art. 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,

serão aplicadas pelas autoridades sanitárias dos

municípios, na forma e sem prejuízo, no que

couber, do disposto no inciso XXIX do art. 10 da

Lei nº 6. 437, de 20 de agosto de 1977, ressalvadas

as de competência exclusiva:

I – do órgão de regulamentação da aviação civil do

Ministério da Defesa, em relação a infrações

verificadas no interior de aeronaves;

II – do órgão de vigilância sanitária do Ministério

da Saúde, inclusive as aplicáveis às agências de
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publicidade, responsáveis por propaganda de

âmbito nacional;

III – do órgão do Ministério das Comunicações,

responsável pela fiscalização das emissoras de

rádio e televisão.

IV – do órgão de regulamentação de transportes

do Ministério dos Transportes, em relação a

infrações ocorridas no interior de transportes

rodoviários, ferroviários e aquaviários de

passageiros.” (NR)

“Art. 9º-A. Constitui crime vender produtos de

tabaco a menores de dezoito anos.

Pena – Prestação de trabalho social, comunitário

ou de interesse público, de seis meses a três anos.

Parágrafo único. Alternativa ou cumulativamente,

o juiz poderá aplicar a pena de suspensão da

atividade comercial, por período não superior a

seis meses.” (NR)

*As sugestões de alteração da Lei 9.294/1996 pelo PL 3.156/2000 estão em negrito.

Fonte: Câmara dos Deputados (avulsos fornecidos pelo Cedi/CD)

A Lei 9.294/1996 já havia sido alterada pela Medida Provisória 2.000-16, de 11 de maio

de 2000, que proibiu o uso de bebidas e cigarros nas aeronaves e veículos de transporte coletivo,

obrigou a conter nas propagandas destes produtos advertências sobre os malefícios do uso e

criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com competência para poder exigir

apresentação prévia das cópias das peças publicitárias referentes a esses produtos. Além disso,

proibiu o uso bebidas alcoólicas e fumo nas aeronaves e veículos de transporte coletivo. O texto

da Lei já vedava o uso destes produtos em aeronaves e veículos de transporte coletivo, mas abria

exceção quando transcorrida uma hora de viagem e houvesse nos referidos meios de transporte

parte especialmente reservada aos fumantes.

O texto aprovado pela Câmara dos Deputados foi o substitutivo apresentado pelo Relator

da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania que, comparado ao texto original, sugeriu

as seguintes modificações:

Tabela 23 – Comparação entre o texto do PL 3.156/2000 e o texto aprovado na CD

Texto original do PL 3.156/2000 Texto aprovado na Câmara dos Deputados

Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a
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vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º A propaganda comercial dos produtos

referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada por

intermédio de pôsteres, painéis e cartazes internos.”

vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º A propaganda comercial dos produtos

referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada por

intermédio de pôsteres, painéis e cartazes, na parte

interna dos locais de venda. (NR)”

Redação da Lei 9.294/1996, não alterada pelo PL

3.156/2000:

Art. 3º.........................................................................

§ 1º.............................................................................

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

IV – não associar o uso do produto à prática de

esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu

consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;

VI – não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e

imagens, a participação de crianças ou adolescentes,

nem a eles dirigir-se.

Art. 3º..........................................................................

§ 1º .............................................................................

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

“IV – não associar o uso do produto à prática de

atividades esportivas, olímpicas ou não, nem sugerir

ou induzir seu consumo em locais ou situações

perigosas, abusivas ou ilegais;”

“VI – não incluir a participação de crianças ou

adolescentes.”

Art. 3º ........................................................................

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

“§ 3º As embalagens, exceto se destinadas à

exportação, os pôsteres, painéis e cartazes internos,

que façam difusão ou propaganda dos produtos

referidos no art. 2º conterão a advertência mencionada

no parágrafo anterior.”

Art. 3º ..........................................................................

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

“§ 3º As embalagens, exceto se destinadas à

exportação, e o material de propaganda referido

neste artigo conterão a advertência mencionada no

parágrafo anterior.”

(§ 2º do art. 3º da Lei 9.294/1996, não alterado, aqui

transcrito apenas para tornar mais clara a

interpretação da alteração do § 5º, descrita na próxima

linha da tabela)

Art. 3º ........................................................................

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

§ 2º A propaganda conterá, nos meios de

comunicação e em função de suas características,

advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do

fumo, através das seguintes frases, usadas

seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa,

nesta última hipótese devendo variar no máximo a

cada cinco meses, todas precedidas da afirmação “O

Ministério da Saúde Adverte”:

I – fumar pode causar doenças do coração e derrame

cerebral;

II – fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite
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crônica e enfisema pulmonar;

III – fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;

IV – quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;

V – evite fumar na presença de crianças;

VI – fumar provoca diversos males à sua saúde.

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

Art. 3º ........................................................................

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

 “§ 5º Nos pôsteres, painéis e cartazes internos, as

cláusulas de advertência a que se refere o § 2º deste

artigo serão seqüencialmente usadas, de forma

simultânea ou rotativa, neta última hipótese variando

no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas

de forma legível e ostensiva.”

Art. 3º ........................................................................

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

“§ 5º A advertência a que se refere o § 2º deste

artigo, escrita de forma legível e ostensiva, será

seqüencialmente usada de modo simultâneo ou

rotativo, nesta última hipótese variando, no

máximo, a cada cinco meses.”

“Art. 3º-A. É proibida a propaganda, a venda e a

distribuição de amostra grátis e brindes de produtos

de tabaco, pelo correio.” (NR)

“Art. 3º-B. São proibidas a realização de visitas

promocionais e a distribuição de produtos de tabaco,

em estabelecimentos, locais e ambientes públicos.”

(NR)

“Art. 5º Fica proibido o patrocínio de atividades

culturais e esportivas por parte de marcas ou

indústrias fabricantes dos produtos referidos no art.

2º.

Parágrafo único. A proibição deste artigo aplica-se à

propaganda estática existente em estádios, veículos de

competição e locais similares.” (NR)

“Art. 3ºA . Quanto aos produtos referidos no art. 2º

desta Lei, são proibidos:

I – a propaganda, a venda e a distribuição de

amostra ou brinde, pelo correio;

II – a realização de visita promocional ou

distribuição gratuita, em estabelecimento de ensino

ou local público;

III – o patrocínio de atividade cultural ou

esportiva;

IV – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista

ou local similar.”

“Art. 9º Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem

prejuízo de outras penalidades previstas na legislação

em vigor, especialmente no Código de Defesa do

Consumidor, as seguintes sanções: (texto da Lei

9.294/1996, mantido no texto do Executivo)

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

V – multa de:

a) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$

100.000,00 (cem mil reais), para os responsáveis pela

fabricação do produto, pelos periódicos, pelas

empresas de aviação, pelas empresas de transporte

coletivo, pelas agências de publicidade e pelas

“Art. 9º Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo

de outras penalidades previstas na legislação em vigor,

especialmente no Código de Defesa do Consumidor e

na Legislação de Telecomunicações, as seguintes

sanções:” (NR)

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

“V – multa, de 5.000,00 (cinco mil reais) a

100.000,00 (cem mil reais), aplicada conforme a

capacidade econômica do infrator; (NR)



93

emissoras de rádio e televisão;

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), nos demais casos, cobrada em dobro, em

triplo e assim sucessivamente, na reincidência;

VI – suspensão diária, até o máximo de trinta dias, da

programação das emissoras de rádio e televisão, por

tempo igual ao de duração da propaganda e no mesmo

horário em que foi veiculada.

VI – suspensão de programação da emissora de

rádio e televisão, pelo tempo de dez minutos, por

cada minuto, ou fração, de duração da propaganda

transmitida em desacordo com esta Lei,

observando-se o mesmo horário.”

Art. 9º ........................................................................

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

“§3º Consideram-se infratores, para os efeitos desta

Lei, os estabelecimentos comerciais e industriais, os

dirigentes das empresas de aviação, os dirigentes de

empresas de transporte coletivo, os dirigentes de

entidades e órgãos públicos, os usuários de tabaco e

seus derivados, os fabricantes do produto, os

responsáveis pela peça publicitária e pelo veículo de

comunicação utilizado.”

“§ 4º As penalidades previstas neste artigo, em

decorrência do disposto no inciso IV, alínea ‘b’, do

art. 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,

serão aplicadas pelas autoridades sanitárias dos

municípios, na forma e sem prejuízo, no que couber,

do disposto no inciso XXIX do art. 10 da Lei nº 6.

437, de 20 de agosto de 1977, ressalvadas as de

competência exclusiva:

I – do órgão de regulamentação da aviação civil do

Ministério da Defesa, em relação a infrações

verificadas no interior de aeronaves;

II – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da

Saúde, inclusive as aplicáveis às agências de

publicidade, responsáveis por propaganda de âmbito

nacional;

III – do órgão do Ministério das Comunicações,

responsável pela fiscalização das emissoras de rádio e

televisão.

IV – do órgão de regulamentação de transportes do

Ministério dos Transportes, em relação a infrações

ocorridas no interior de transportes rodoviários,

Art. 9º ..........................................................................

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

“§ 3º Considera-se infrator, para os efeitos desta

Lei, toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que,

de forma direta ou indireta, seja responsável pela

divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo

veículo de comunicação.” (NR)

“§ 4º Compete à autoridade sanitária municipal

aplicar as penalidades previstas neste artigo, na

forma do art. 12 da Lei nº 6.435/1977, ressalvada a

competência exclusiva ou concorrente:

I  – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da

Saúde, inclusive quanto às penalidades aplicáveis às

agências de publicidade, responsáveis por propaganda

de âmbito nacional;

II  – do órgão de regulamentação da aviação civil do

Ministério da Defesa, em relação a infrações

verificadas no interior de aeronaves;

III – do órgão do Ministério das Comunicações,

responsável pela fiscalização das emissoras de rádio e

televisão;

IV – do órgão de regulamentação de transportes do

Ministério dos Transportes, em relação a infrações

ocorridas no interior de transportes rodoviários,

ferroviários e aquaviários de passageiros.” (NR)
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ferroviários e aquaviários de passageiros.” (NR)

“Art. 2º Os trabalhadores ou produtores

fumageiros que forem prejudicados em

conseqüência dos efeitos econômicos desta Lei serão

deslocados para atividades compatíveis e receberão

ajuda proveniente de recursos de fomento agrícola

e de combate ao desemprego, de origem pública e

privada, a serem criados.”

“Art. 3º A União adotará políticas de incentivos

fiscais, creditícios e tecnológicos visando a criação

de culturas alternativas à do fumo, bem como

deverá estabelecer políticas de compensação

financeira para os Estados e municípios pelas

possíveis perdas de receitas tributárias decorrentes

da execução desta Lei.”

“Art. 9º-A. Constitui crime vender produtos de

tabaco a menores de dezoito anos.

Pena – Prestação de trabalho social, comunitário

ou de interesse público, de seis meses a três anos.

Parágrafo único. Alternativa ou cumulativamente,

o juiz poderá aplicar a pena de suspensão da

atividade comercial, por período não superior a

seis meses.” (NR)

Fonte: Câmara dos Deputados (cópia das publicações dos avulsos do PL 3.156/2000, na

Câmara dos Deputados, fornecidas pelo Cedi/CD)

O Senado Federal, durante a apreciação do texto enviado pela Câmara dos Deputados,

apresentou uma emenda. A Câmara dos Deputados aprovou as alterações sugeridas pelo Senado

Federal. A seguir, tabela que compara o texto da CD e o texto após aprovação da Emenda do

Senado:

Tabela 24 – Comparação entre o texto aprovado pela CD e o texto aprovado no SF

Texto aprovado na Câmara dos Deputados Modificações aprovadas no Senado Federal e

acatadas pela Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados não alterou nenhum dos

incisos do art. 2º da Lei 9.294, de 15 de julho de 1996.

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, passa

a vigorar com as seguintes alterações:
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‘Art. 2º...........................................................................

.....................................................................................’

‘§ 2º É vedado o uso dos produtos mencionados no

caput nas aeronaves e demais veículos de transporte

coletivo.’ (NR)

“Art. 3º A propaganda comercial dos produtos

referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada por

intermédio de pôsteres, painéis e cartazes, na parte

interna dos locais de venda.”

‘Art. 3º (mantido o texto da Câmara dos Deputados)’

“Art. 3ºA . Quanto aos produtos referidos no art. 2º

desta Lei, são proibidos:

I – a propaganda, a venda e a distribuição de amostra

ou brinde, pelo correio;

II – a realização de visita promocional ou distribuição

gratuita, em estabelecimento de ensino ou local

público;

III – o patrocínio de atividade cultural ou esportiva;

IV – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista ou

local similar.”

‘Art. 3º-A. Quanto aos produtos referidos no art. 2º

desta lei, são proibidos:’ (AC)

‘I – a venda por via postal;’ (AC)

‘II- a distribuição de qualquer tipo de amostra ou

brinde;’ (AC)

‘III – a propaganda por meio eletrônico, inclusive

internet;” (AC)

‘IV – a realização de visita promocional ou

distribuição gratuita em estabelecimento de ensino

ou local público;’ (AC)

‘V – o patrocínio de atividade cultural ou

esportiva;’ (AC)

‘VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista,

palco ou local similar;’ (AC)

‘VII – a propaganda indireta contratada, também

denominada merchadising, nos programas

produzidos no País após a publicação desta Lei, em

qualquer horário:’ (AC)

“Art. 9º Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo

de outras penalidades previstas na legislação em vigor,

especialmente no Código de Defesa do Consumidor e

na Legislação de Telecomunicações, as seguintes

sanções:” (NR)

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

“V – multa, de 5.000,00 (cinco mil reais) a 100.000,00

(cem mil reais), aplicada conforme a capacidade

econômica do infrator; (NR)

VI – suspensão de programação da emissora de rádio e

televisão, pelo tempo de dez minutos, por cada minuto,

ou fração, de duração da propaganda transmitida em

‘Art. 9º Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo

de outras penalidades previstas na legislação em vigor,

especialmente no Código de Defesa do Consumidor e

na Legislação de Telecomunicações, as seguintes

sanções:’ (NR)

‘....................................................................................’

‘V – multa, de 5.000,00 (cinco mil reais) a 100.000,00

(cem mil reais), aplicada conforme a capacidade

econômica do infrator;’ (NR)

‘VI – suspensão de programação da emissora de rádio

e televisão, pelo tempo de dez minutos, por cada

minuto, ou fração, de duração da propaganda
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desacordo com esta Lei, observando-se o mesmo

horário.”

transmitida em desacordo com esta Lei, observando-se

o mesmo horário.’ (AC)

Art. 9º ..........................................................................

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

“§ 3º Considera-se infrator, para os efeitos desta Lei,

toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de

forma direta ou indireta, seja responsável pela

divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo

veículo de comunicação.” (NR)

“§ 4º Compete à autoridade sanitária municipal aplicar

as penalidades previstas neste artigo, na forma do art.

12 da Lei nº 6.435/1977, de 20 de agosto de 1977,

ressalvada a competência exclusiva ou concorrente:

I – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da

Saúde, inclusive quanto às penalidades aplicáveis às

agências de publicidade, responsáveis por propaganda

de âmbito nacional;

II – do órgão de regulamentação da aviação civil do

Ministério da Defesa, em relação a infrações

verificadas no interior de aeronaves;

III – do órgão do Ministério das Comunicações,

responsável pela fiscalização das emissoras de rádio e

televisão;

IV – do órgão de regulamentação de transportes do

Ministério dos Transportes, em relação a infrações

ocorridas no interior de transportes rodoviários,

ferroviários e aquaviários de passageiros.” (NR)

‘Art. 9º ........................................................................’

‘...................................................................................’

‘§ 3º Considera-se infrator, para os efeitos desta Lei,

toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de

forma direta ou indireta, seja responsável pela

divulgação da peça publicitária ou pelo respectivo

veículo de comunicação.’ (NR)

 ‘§ 4º Compete à autoridade sanitária municipal aplicar

as penalidades previstas neste artigo, na forma do art.

12 da Lei nº 6.437/1977, de 20 de agosto de 1977,

ressalvada a competência exclusiva ou concorrente:’

(AC)

‘I – do órgão de vigilância sanitária do Ministério da

Saúde, inclusive quanto às penalidades aplicáveis às

agências de publicidade, responsáveis por propaganda

de âmbito nacional;’ (AC)

‘II – do órgão de regulamentação da aviação civil do

Ministério da Defesa, em relação a infrações

verificadas no interior de aeronaves;’ (AC)

‘III – do órgão do Ministério das Comunicações,

responsável pela fiscalização das emissoras de rádio e

televisão;’ (AC)

‘IV – do órgão de regulamentação de transportes do

Ministério dos Transportes, em relação a infrações

ocorridas no interior de transportes rodoviários,

ferroviários e aquaviários de passageiros.’ (NR)

“Art. 2º Os trabalhadores ou produtores

fumageiros que forem prejudicados em

conseqüência dos efeitos econômicos desta Lei serão

deslocados para atividades compatíveis e receberão

ajuda proveniente de recursos de fomento agrícola

e de combate ao desemprego, de origem pública e

privada, a serem criados.

Art. 3º A União adotará políticas de incentivos

fiscais, creditícios e tecnológicos visando a criação

de culturas alternativas à do fumo, bem como

deverá estabelecer políticas de compensação



97

financeira para os Estados e municípios pelas

possíveis perdas de receitas tributárias decorrentes

da execução desta Lei.

‘§ 5º As sanções previstas neste artigo não serão

interpretadas nem aplicadas de forma a embaraçar

o princípio da plena liberdade de informação

jornalística, em qualquer veículo de comunicação

social, ou que implique censura ao conteúdo

editorial e de programação de órgão de mídia, nem

constituir óbice ao livre exercício profissional da

atividade jornalística e aos meios de comunicação

de massa. (AC)”

Fonte: Câmara dos Deputados (cópia das publicações dos avulsos do PL 3.156/2000, na

Câmara dos Deputados, fornecidas pelo Cedi/CD)

A comparação entre os textos nos leva a considerar que modificações importantes foram

promovidas. A Câmara alterou a estrutura do texto original e acrescentou alguns pontos que

devem ser considerados. O Senado fez pequenas alterações redacionais, e acrescentou algumas

mudanças de mérito. O veto incidiu sobre pontos incluídos pela Câmara e pelo Senado.

O Substitutivo aprovado na CD faz uma completa reestruturação no texto inicialmente

enviado pelo Poder Executivo. A mudança promovida altera a redação de partes do texto e

reposiciona artigos e parágrafos. Um exemplo disso é quando troca a palavra “internos”  pela

expressão “na parte interna dos locais de venda”. Outro exemplo é a junção dos artigos 3-A e 3-

B, constantes do Projeto do Executivo.

Além disso, o texto aprovado na Câmara acrescenta pontos consideráveis no que se refere

ao assunto tratado na proposição. O texto veda a associação do uso de produtos fumígeros à

prática de atividades esportivas, olímpicas ou não (no texto da Lei a restrição se limitava à

prática de atividades olímpicas); deixa mais claro o texto da Lei nº 9.294/1996, quando trata da

proibição de participação de crianças e adolescentes em propaganda comercial; alterar valores e

regras para cobrança de multas; altera o prazo de suspensão da programação da emissora em

caso de desrespeito à Lei.

As alterações aprovadas na CD tendem a tornar a Lei mais rigorosa ainda, se comparado

ao texto do Executivo. Neste caso, as mudanças reforçam e ampliam a proposta original,

seguindo o propósito do Executivo de modificar a legislação para estabelecer maior inibição à

divulgação de produtos de tabaco e reforço das penalidades para os infratores da Lei.
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As mudanças, no mérito, que consideramos as mais importantes foram a inclusão de dois

artigos que tratam de fomento agrícola, de combate ao desemprego, de incentivos fiscais à

criação de novas culturas alternativas ao fumo, e de compensação financeira aos Estados que

tiverem perdas tributárias; e a supressão do artigo que estabelecia ser crime a venda de produtos

de tabaco a menores de dezoito anos, constante do Projeto original. No primeiro caso, mostra

uma preocupação social com o destino dos trabalhadores na área; revela também a preocupação

em compensar os estados que perderiam com a cultura.

Os artigos 2º e 3º do Substitutivo da Câmara fazem as seguintes previsões: a ajuda, de

origem pública e privada, aos trabalhadores e produtores fumageiros que foram prejudicados

pelos efeitos econômicos da aprovação da Lei, como deslocamento para atividades compatíveis e

recursos de fomento agrícola e combate ao desemprego; e a obrigação da União de adotar

políticas de incentivos para a criação de culturas alternativas ao fumo, bem como a estabelecer

políticas de compensação financeira aos Estados e municípios que tiverem perdas tributárias em

razão das alterações da Lei.

Entretanto, o texto aprovado na Câmara não contempla o art. 9ª-A proposto no texto

original do Projeto do Executivo, que determinava constituir crime a venda de produtos de

tabaco a menores de dezoito anos e estabelecia a penalidade para esta infração. O artigo foi

suprimido na Câmara e não voltou a ser incluído no texto aprovado pelo Congresso Nacional.

O Senado Federal também fez algumas mudanças de redação e de mérito. Dentre as

alterações promovidas pelo Senado incluem-se também a proibição de propaganda de produtos

fumígeros por meio eletrônico e por propaganda indireta contratada, também denominada

merchadising. Além disso, inclui o § 5º ao art. 9º da Lei 9.294/1996, estabelecendo que “as

sanções previstas neste artigo não serão interpretadas nem aplicadas de forma a embaraçar o

princípio da plena liberdade de informação jornalística (...), nem constituir óbice ao livre

exercício profissional da atividade jornalística e aos meios de comunicação de massa”.

O texto foi parcialmente vetado pelo Presidente da República e transformado na Lei

10.167/00. O Congresso Nacional, em sessão realizada em maio de 2004, manteve o veto do

Presidente da República.

O veto incidiu sobre partes dos textos inseridos pela Câmara e pelo Senado. Foram

vetados os artigos 2º e 3º do Substitutivo aprovado pela CD, que inseriam a seguinte redação à

matéria:

Art. 2º Os trabalhadores ou produtores fumageiros que forem prejudicados em conseqüência dos

efeitos econômicos desta Lei serão deslocados para atividades compatíveis e receberão ajuda
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proveniente de recursos de fomento agrícola e de combate ao desemprego, de origem pública e

privada, a serem criados.

Art. 3º A União adotará políticas de incentivos fiscais, creditícios e tecnológicos visando a criação

de culturas alternativas à do fumo, bem como deverá estabelecer políticas de compensação

financeira para os Estados e municípios pelas possíveis perdas de receitas tributárias decorrentes da

execução desta Lei.

O § 5º do art. 9º da Lei 9.294/1996, incluído no texto pelo Senado Federal, também foi

vetado:

§ 5º As sanções previstas neste artigo não serão interpretadas nem aplicadas de forma a embaraçar o

princípio da plena liberdade de informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social,

ou que implique censura ao conteúdo editorial e de programação de órgão de mídia, nem constituir

óbice ao livre exercício profissional da atividade jornalística e aos meios de comunicação de massa.

(AC)

No que se refere à análise do texto do PL 3.156/2000, foi possível perceber que as duas

Casas do Congresso fizeram modificações que alteraram a matéria tanto na questão redacional,

para trazer mais clareza ao texto, como em pontos que acrescentam e modificam o assunto

tratado na proposição. Verificou-se também que o veto incidiu sobre parte do texto acrescentado

pelo Congresso.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa buscou analisar as alterações promovidas pelo Poder Legislativo nos

projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. A partir da análise da tramitação de 191 (cento e

noventa e um) projetos de lei do Poder Executivo, apresentados entre 1999 e 2006, e

transformados em lei até 31 de dezembro de 2008, foi possível verificar que deputados e

senadores se utilizaram, na maioria das vezes, da possibilidade de apresentação de emendas para

tentar modificar o texto dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Além disso, os

parlamentares aprovam alterações nos textos dos projetos de lei do Executivo, sendo que há

mudanças substanciais nos textos de parte considerável dessas matérias. Os relatores têm papel

importante neste processo de modificação dos projetos de lei, pois seus pareceres influenciam as

decisões do Plenário.

Os projetos de lei de autoria do Executivo, ao passarem pela Câmara dos Deputados e

pelo Senado Federal, recebem muitas propostas de modificação dos textos inicialmente enviados.

Mais de setenta por cento dos projetos de lei, que já foram transformados em lei, selecionados

para este trabalho, receberam emendas de parlamentares durante a tramitação no Congresso

Nacional. Pelo menos, 141 (cento e quarenta e um) projetos de lei, dentre os 191 (cento e

noventa e um) tratados na pesquisa, receberam propostas de modificação do texto originalmente

enviado pelo Executivo.

O número de emendas apresentadas para cada projeto também é bastante significativo.

Dentre os projetos de lei que receberam proposta de emenda, a maioria recebeu entre 1 e 5

emendas. Vale ressaltar que mais de dezesseis por cento, 19 (dezenove) projetos, receberam mais

de 24 (vinte e quatro) emendas. Os cinco projetos que tiveram mais propostas de modificação

apresentadas chegaram a receber os seguintes números de emendas: 717 (setecentos e dezessete

emendas); 483 (quatrocentos e oitenta e três); 306 (trezentos e seis); 219 (duzentas e dezenove);

e 210 (duzentas e dez). Além de propor alteração à maioria dos projetos do Poder Executivo, os

parlamentares apresentam várias emendas para cada proposição.

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares apresentam e aprovam emendas tanto nas

comissões, como no Plenário. Apesar de a maioria dos projetos de lei do Executivo

transformados em lei terem passado pelo Plenário da Câmara, pôde-se observar que muitos são

apreciados conclusivamente pelas comissões. Dentre os 58 (cinqüenta e oito) projetos de lei do

Executivo que tiveram apreciação conclusiva na Câmara, 35 (trinta e cinco) receberam emendas

e 30 (trinta) foram alterados. Dentre os 133 (cento e trinta e três) projetos apreciados também

pelo Plenário da Câmara, 105 (cento e cinco) receberam emendas e 86 (oitenta e seis) foram
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alterados. Os deputados, ao analisarem os projetos de lei de autoria do Executivo, tendem a

apresentar emendas independentemente do tipo de tramitação da matéria na Câmara dos

Deputados. Além disso, aprovam alterações tanto nos projetos de lei que tem apreciação

conclusiva, como nos projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário.

Os projetos de lei do Executivo iniciam a sua tramitação na Câmara dos Deputados. A

Câmara aprecia a matéria e, em seguida, caso aprove, encaminha ao Senado. Se o Senado

aprovar alterações no texto enviado pela Câmara, a proposição retorna à Câmara para apreciação

final. Desta forma, todos os projetos de lei do Executivo emendados pelo Senado passam

novamente pela Câmara e, nestes casos, mesmo dando ênfase no estudo da tramitação da matéria

na Câmara dos Deputados, como foi o caso desta pesquisa, foi possível identificar quais os

projetos alterados pelo Senado Federal.

A Câmara dos Deputados aprova mais emendas do que o Senado Federal. A maioria das

modificações aprovadas é de autoria da Câmara. Dentre os 141 (cento e quarenta) projetos

alterados, apenas 21 (vinte e um) tiveram emendas aprovadas também pelo Senado Federal. Não

houve nenhum caso, dentre os examinados nesta pesquisa, de projetos de lei que tiveram

emendas aprovadas apenas pelo Senado. Todos os projetos com emendas do Senado, também

tiveram emendas aprovadas na Câmara. Além disso, a Câmara aprova a maioria das alterações

sugeridas pelo Senado.

O Presidente da República, em uma considerável parte dos casos, se utiliza da

prerrogativa do veto nos textos modificados pelo Congresso Nacional. Dentre os 191 (cento e

noventa) projetos de lei analisados, 40 (quarenta) tiveram seus textos parcialmente vetados pelo

Presidente da República. Dentre os projetos parcialmente vetados, 35 (trinta e cinco) foram

modificados durante a tramitação no Congresso.

Com o objetivo de aprofundar a pesquisa em torno das modificações promovidas nos

textos dos projetos de lei do Executivo, foram selecionados, dentre os 140 (cento e noventa e

um) projetos de lei do Executivo modificados, 85 (oitenta e cinco) projetos que tramitaram na

Câmara dos Deputados em regime de urgência, por considerarmos a urgência um critério

objetivo de escolha dos projetos prioritários para o Executivo e, em determinados casos, também

para o Legislativo, pois consideramos tanto a urgência constitucional, solicitada pelo Presidente

da República, como a urgência regimental, requerida pelos líderes.

Uma quantidade considerável de projetos de lei de autoria do Poder Executivo sofre

modificações substanciais ao tramitar no Congresso Nacional. Dentre os 85 (oitenta e cinco)

projetos de lei do Executivo, alterados e urgentes, 51 (cinqüenta e um) sofreram modificações

que podem ser consideradas substanciais pelo tipo de emenda aprovada pelo Congresso Nacional
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(substitutivo, emenda aglutinativa e emenda substitutiva). Vale ressaltar que o recorte adotado

não garante, em todas as hipóteses, que as emendas modifiquem os temas centrais dos projetos,

mas garantem que parte substancial dos textos foi modificada, promovendo alterações, nestes

casos, não apenas redacionais, como também no mérito da proposta.

A urgência da matéria não impediu os deputados e os senadores de apresentarem suas

propostas de mudanças dos textos do Executivo. Mesmo com a limitação imposta pelo regime

especial de tramitação, que limitam o tempo de apreciação da matéria e exige apoiamento para a

apresentação de emendas, os textos dos projetos de lei considerados bastante importantes para o

Poder Executivo, tendem a receber muitas emendas de parlamentares.

Dentre os 51 (cinqüenta e um) projetos considerados substancialmente alterados pelo

Congresso Nacional, foram selecionados 5 (cinco) que somaram características que

consideramos serem de destaque: modificados, urgentes, emendados pela Câmara e pelo Senado

e parcialmente vetados. Chegamos às seguintes proposições: PL 3.156/2000, que tratou de

limitação de propaganda de produtos fumígeros; PL 2.401/2003, que tratou da Política Nacional

de Biossegurança; PL 2.546/2003, que buscou instituir normas para a licitação e contração de

parceria público- privada, no âmbito da Administração Pública; PL 4.776/2005, que teve como

tema a gestão de florestas públicas; PL 6.272/2005, que objetivou unificar a Secretaria da

Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, transformando-as em Secretaria da

Receita Federal do Brasil.

A análise de tramitação das proposições selecionadas nos conduz a conclusões

interessantes. Dentre os 5 (cinco) projetos descritos, 4 (quatro) foram distribuídos a comissões

especiais, criadas exclusivamente para emitir parecer sobre cada uma das matérias. Apenas 1

(um) projeto de lei foi distribuído a 3 (três) comissões de mérito e à CCJR (nome da CCJC na

época da apreciação da proposição). No entanto, a maioria dos pareceres foram emitidos em

Plenário por relatores nomeados pelo Presidente da Câmara dos Deputados para representarem

as comissões que deveriam tratar do assunto. Todos os relatores escolhidos pertenciam a partidos

que compunham a base do governo na Câmara, na época da apreciação da matéria. Vale ressaltar

que, apesar de o RICD não estabelecer claramente esta necessidade, os relatores escolhidos eram

membros das comissões que representaram.

Destacamos também um dado extremamente relevante: no que se refere aos cinco

projetos analisados, todos os textos aprovados na Câmara dos Deputados ou foram substitutivos

apresentados pelos relatores, ou emendas que receberam pareceres favoráveis dos relatores. Vale

ressaltar que há emendas aprovadas tanto dos partidos que compunham a base do governo na

época da aprovação da matéria, como de deputados que faziam parte de partidos de oposição.
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O grande ator do processo de alteração do texto originalmente enviado pelo Executivo é o

relator. Na hora da votação, a palavra do relator tem grande peso na Câmara dos Deputados. As

alterações nos projetos de lei considerados, nesta pesquisa, muito importantes para o Executivo e

que chamaram a atenção dos parlamentares que, por sua vez, apresentaram um grande número de

emendas, na grande maioria das vezes, tiveram que ter o aval dos relatores de cada matéria para

serem aprovadas pelo Congresso. As emendas que o relator acata tendem a ser aprovadas; as

demais, a serem rejeitadas ou prejudicadas. A exceção são as emendas objeto de requerimentos

de destaques para serem votadas separadamente, de autoria de partido ou bloco parlamentar, que,

eventualmente, conseguem a aprovação do Plenário.

Conforme descrito no capítulo I, o próprio processo de votação da matéria favorece a

aprovação das emendas que receberam parecer favorável do relator, tendo em vista que as

emendas com pareceres favoráveis e contrários são votadas em dois blocos de votação. Caso

algum parlamentar queira que uma emenda seja votada separadamente, terá que convencer a sua

liderança a apresentar um destaque de bancada, já que um destaque simples, que pode ser

apresentado por apenas um deputado, surte pouco efeito na hora da votação (ver capítulo I). No

caso do destaque de bancada, é necessária a concordância do líder da bancada, principalmente

porque o número de destaques a serem apresentados pelas bancadas é limitado e, muitas vezes,

os partidos têm que selecionar, dentre várias emendas que gostariam de ver aprovadas, as que

consideram mais importantes.

Os relatores das matérias mais importantes para o Executivo são de partidos que

compõem a base do governo, principalmente quando estes relatores são nomeados em Plenário,

pelo Presidente da Câmara (no caso das comissões, quem escolhe o relator é o Presidente da

Comissão, que pode ser de um partido que não pertença à base do governo). A tendência destes

relatores, realmente, é barrar as emendas que desfiguram o texto enviado pelo Executivo. No

entanto, a pressão exercida por determinadas lideranças ou grupos de parlamentares influenciam

a decisão do relator que deseja ver o seu parecer aprovado no Plenário da Câmara. Acordos

preliminares à votação da matéria possibilitam que o relator acate emendas que podem não

seguir exatamente a vontade do Executivo. Mesmo pertencendo a partidos da base do governo na

Câmara, os relatores deram pareceres favoráveis a emendas de autoria de deputados de partidos

de oposição.

Em muitos casos, o relator age como um ator institucional, ou seja, como um

representante do governo no Congresso, papel fundamental no processo de elaboração do texto a

ser aprovado no Congresso. Nestes casos, o Legislativo não atua como um órgão separado e

conflitivo com o Executivo, mas como parte do governo. Muitas vezes, há várias emendas
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aprovadas; no entanto, o texto destas emendas não são necessariamente contrárias aos interesses

do governo, podendo, inclusive, reforçar e aprimorar os objetivos centrais do Executivo ao

apresentar a matéria.

Os presidentes das Casas legislativas comandam o processo de apreciação da matéria nos

Plenários da Câmara e do Senado. Ambos têm posição fundamental no que se refere ao processo

de aprovação e modificação das proposições. De acordo com a pesquisa realizada, muitos

projetos de lei que tiveram seus textos alterados durante a tramitação na Câmara dos Deputados,

por exemplo, tiveram seus relatores escolhidos em Plenário pelo Presidente da CD. Ou seja, o

Presidente da Câmara pôde escolher o parlamentar que deveria emitir parecer em nome da

comissão, ou das comissões, que deveriam analisar a matéria. Além disso, é o Presidente que

anuncia o resultado das votações, dando a sua interpretação, no caso das votações simbólicas. É

verdade que os líderes podem requerer que a votação seja feita pelo processo nominal, mas há

limitações regimentais que impedem que várias votações nominais se sucedam e isso favorece a

decisão do Presidente. Os presidentes das comissões também têm papel importante, pois, regra

geral, são eles que escolhem os relatores das matérias.

A urgência constitucional, solicitada ao Congresso Nacional, pelo Presidente da

República, não impede que os líderes apresentem requerimento de urgência regimental,

conforme foi constatado na tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados. Dentre os

projetos analisados, há casos de projetos que tiveram urgência constitucional solicitada e

cancelada, tendo em seguida aprovado requerimento de urgência regimental na Câmara; há casos

de solicitação de urgência pelo Presidente da República e, concomitantemente, pelos líderes, na

Câmara; além disso, há casos de cancelamento de urgência constitucional e de posterior

solicitação.

As limitações regimentais para a apresentação de emendas a projetos de lei urgentes não

intimidam os parlamentares a apresentarem suas sugestões de alteração aos textos dos projetos

de lei do Executivo. Como já foi tratado, as emendas apresentadas a projetos de lei urgentes

devem ser assinadas por um quinto dos membros da Câmara (no caso de emendas de deputados)

ou por líderes que representem este número. No entanto, os vice-líderes podem assinar em nome

dos seus partidos, facilitando a vida dos deputados que querem apresentar emendas a projetos

urgentes.

 Os líderes também exercem um papel muito expressivo, pois têm o poder de selecionar o

texto que terá prioridade na apreciação, podem apresentar requerimento de destaque de

preferência sobre o substitutivo que mais atende o interesse da maioria. Além disso, as poucas
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emendas com parecer contrário aprovadas em Plenário foram objeto de requerimento de

destaque apresentado por bancada ou bloco parlamentar.

O estudo aprofundado realizado nesta pesquisa dos Projetos de Lei 6.272/2005 e

3.156/2000, descrito no capítulo IV, reforçou os dados contidos nas conclusões dos capítulos

anteriores deste trabalho. Dentre as observações que puderam ser feitas está a de considerar que

as alterações feitas pelo Congresso Nacional nem sempre significam mudanças conflitantes com

os objetivos apresentados pelo autor da proposição inicial, no caso o Executivo. As modificações

aprovadas podem significar aprimoramento do texto original.
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ANEXO I

 Nº PL ANO ASSUNTO

1 621 1999 Altera e acresce dispositivos ao Código Penal

2 642 1999 Cria 70 cargos de Defensor Público da União de segunda categoria

3 933 1999 Altera o Código Penal, mediante a tipificação de condutas que constituem crimes contra a
previdência social

4 1.365 1999
Altera o Código Penal. Passa a constituir crime a falsificação de selo destinado a controle
tributário ou qualquer tipo de comercialização de produto em que tenha sido aplicado o
referido selo

5 1.527 1999 Dispõe sobre contribuição previdenciária

6 1.594 1999 Altera a Legislação Tributária Federal

7 1.615 1999

Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento de Infra-Estrutura de
Transportes

8 1.617 1999 Criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

9 1.698 1999 Dispõe que para provimento de vagas dos serviços notariais por meio de remoção será
exigida a realização de concurso de títulos

10 1.699 1999 Dispõe sobre a transferência de atribuições da IRB - Brasil Resseguros S.A para a
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP

11 2.281 1999 Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a doar imóvel que especifica ao Município de
Recife - PE. Imóvel onde foi constituído o parque da Jaqueira.

12 2.283 1999 Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a doar imóvel que especifica à União
Brasileira de Escritores.

13 4.898 1999 Dispõe sobre a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos

14 4.899 1999

Estende a isenção da CPMF (alíquota zero) nos lançamentos a débito nas contas-correntes
de depósito cujos titulares sejam: missão diplomática, repartição consular de carreira e
representações de organismos internacionais no Brasil e seus funcionários estrangeiros que
não tenham residência no país, e membros das famílias desses funcionários que com eles
vivam.

15 2.329 2000 Dispõe sbre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários

16 2.534 2000 Isenta do pagamento de multa os pais que registrarem seus filhos fora do prazo legal.

17 2.549 2000 Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras
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18 2.793 2000
Realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por
parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrica

19 2.794 2000

Altera a destinação de receitas próprias decorrentes de contratos firmados pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, visando o financiamento de programas e
projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico do setor produtivo na área de
transportes terrestres

20 2.844 2000 Destina recursos da compensação financeira para projetos científicos e de desenvolvimento
tecnológico, no setor mineral

21 2.845 2000
Aumenta para quatorze anos o limite de idade do menor aprendiz; cria o contrato de
aprendizagem, com prazo de dois anos de validade; garante o salário mínimo, hora e
duração de trabalho nunca superior a seis horas diárias

22 2.859 2000 Institui o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Setor Espacial

23 2.904 2000
Estabelece critérios para compensação, pela União, aos Estados e DF, pelas perdas
relativas ao quarto trimestre de 1999. Compensação pelas perdas com o Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF.

24 2.978 2000 Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação

25 2.985 2000

Dispõe sobre a prorrogação do período de transição, aumenta o prazo de transição no
máximo até 31 de dezembro de 2001, quando o Governo, através dos Ministérios da
Fazenda e de Minas e Energia, fixará os reajustes e revisões de preços dos derivados de
petróleo e gás natural praticados pelas refinarias ao fim do qual será transformada a
arrecadação da parcela de preço especifica - PPE em tributo

26 3.126 2000 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Tocantins

27 3.156 2000
Proíbe o uso de derivados de fumo nas aeronaves e demais veículos de transporte coletivo;
limitando a propaganda a pôsteres, painéis e  cartazes internos e restringindo  a
propaganda, venda e distribuição de amostra grátis e brindes pelo Correio

28 3.169 2000 Altera a CLT, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de
execução das contribuições devidas à Previdência Social

29 3.242 2000
Altera normas sobre cadastro, tributação e o registro imobiliário referente à imóveis rurais,
afim de que o Poder Público possa coibir a apropriação irregular e a transferência
fraudulenta de terras públicas e particulares que sofrem ocupação desordenada.

30 3.272 2000 Cria cargos na Carreira Policial Federal

31 3.273 2000 Dispõe sobre a identificação criminal

32 3.275 2000

Dispõe sobre a utilização de meio operacionais para a prevenção e repressão de ações
praticadas por organizações criminosas. Dispõe que em qualquer fase da persecução
criminal, ou para a garantia da segurança e estabilidade institucional são autorizados os
procedimentos de investigação e formação de provas, possibilitando a captação e a
intercepção ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seus registro e
análiswe e a infiltração por agentes e polícia ou inteligência, mediante autorização judicial
sigilosa.

33 3.464 2000 Autoriza a transferência das cotas representativas da participação da União no capital da
empresa “Serviços Aéreos Especializados Médico-Hospitalar Conceição Ltda”
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34 3.474 2000 Altera o Código de Processo Civil, referente a recursos e ao reexame necessário

35 3.475 2000 Altera o Código de Processo Civil, relativos ao processo de conhecimento

36 3.476 2000
Altera o Código de Processo Civil. Estabelece critérios para a efetivação da tutela
antecipada, do procedimento sumário e da execução judicial e extrajudicial, objetivando
uma prestação jurisdicional mais celebre e eficaz

37 3.523 2000

Estabelece que o tempo de deslocamento do empregado para o local de trabalho de difícil
acesso, em que o empregador fornecer o transporte, será computado na jornada de
trabalho, desvinculando do salário os benefícios de educação, transporte, assistência
médica e odontológica, seguro de vida e de acidentes e previdência privada

38 3.532 2000

Altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, agravando a pena para quem presta
falso testemunho, falsa perícia ou erro de cálculo, como testemunha, perito, tradutor,
intérprete ou contador, possibilitando a interveniência de entidades públicas, como
assistentes do Ministério Público e conferindo à Advocacia-Geral da União e aos órgãos
jurídicos dos Estados e do DF competência para requisitar a autoridade policial e
instauração de inquérito nas infrações penais praticadas em detrimento de seus bens,
serviços ou interesses

39 3.590 2000 Dispõe sobre a transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade
Federal de Itajubá - UNIFEI

40 3.639 2000 Desvincula, parcialmente, nos exercícios de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos de que
trata os arts. 48, 49 e 50 da Lei 9478, de 1997, pertencentes à União

41 3.741 2000

 Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, define e estende
às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e publicação de
demonstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualificação de entidades de
estudo e divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e auditoria com
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

42 3.745 2000

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação. Cria a taxa de controle e fiscalização ambiental - TCFA, a ser cobrada pelo
IBAMA a pessoa física ou jurídica que exerça atividade poluidora e utilizadora de recursos
naturais

43 3.755 2000 Dispõe sobre a criação de empregos públicos no Hospital das Forças Armadas – HFA

44 3.756 2000 Permite que a Receita Federal utilize informações referentes à CPMF, para verificação da
existência de crédito tributário relativo à impostos e contribuições

45 3.804 2000 Dispõe sobre a criação de empregos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e na Agência Nacional de Águas – ANA

46 3.837 2000

Dispõe 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

47 3.846 2000 Dispõe sobre a Ordenação da Aviação Civil, cira a Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC
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48 3.989 2000

Inclui como segurado obrigatório da Previdência Social o ministro de confissão religiosa e o
membro de instituto da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; estabelece
que a inscrição do dependente será feita por ele próprio no momento do requerimento do
seu benefício e permite que o INSS utilize, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as
informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, sobre as
remunerações dos segurados

49 3.998 2001 Equipara a agroindustria à empresa rural

50 3.999 2001 Regulamenta parágrafo único do art. 98 da CF, alterado pela Emenda Constitucional 22, de
1999

51 4.014 2001 Concede pensão especial à Luiz Felippe Monteiro Dias

52 4.016 2001
Concede pensão especial a Mário Kozel e Terezinha Kozel, pais de Mario Kozel Filho,
morto no dia 26 de junho de 1968, em decorrência de explosão de um carro-bomba no
portão de entrada do quartel onde estava de sentinela

53 4.017 2001 Concede pensão especial a Orlando Lovecchio Filho, vítima de explosão de uma bomba
quando, em 1968, passava em frente ao consulado americano, em São Paulo

54 4.143 2001

Inclui no Código Penal o capítulo: "Dos Crimes Praticados por Particular contra a
Administração Pública Estrangeira", descreve as condutas e as penas cominadas; aplica a
Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais

55 4.203 2001

Altera dispositivos do Código de Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri. Estabelece
critérios para a organização do Tribunal do Júri quando a sua função, convocação e sorteio
dos jurados, visando a formação do Conselho de Sentença; dispõe sobre acusação,
instrução e preparação do processo para julgamento em Plenário. "Reforma Processual
Penal"

56 4.205 2001
Altera dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à prova. Define e proíbe a
produção de provas por meios ilícitos, inclui a prova ilícita por derivação; esclarece sobre as
provas antecipadas, pericial e testemunhal. "Reforma Processual Penal"

57 4.207 2001 Altera dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo,
emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos

58 4.210 2001

Acrescenta dispositivos ao Código de Processo Penal. Dispõe que a prisão especial
consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, podendo a
cela especial ser em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do
ambiente, o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Os
demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

59 4.838 2001 Cria a autarquia federal Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

60 4.908 2001 Amplia para 5 de outubro de 1988 o período para reconhecimento como mortas de pessoas
desaparecidas, acusadas e detidas por participação em atividades políticas

61 4.941 2001
Dispõe sobre a incidência das Contribuições para o PIS/Pasep  e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social nas operações de venda de gás natural e de carvão
mineral
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62 5.073 2001
Altera dispositivos do Código de Processo Penal. Inclui regime disciplinar diferenciado para
presos em regime fechado que cometam falta grave e determinando que o interrogatório do
réu preso seja no estabelecimento penal em que esteja recolhido

63 5.074 2001

Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos. Dispõe que o
Ministério da Justiça definirá os produtos químicos a serem controlados; cria a Taxa de
Controle e Fiscalização de Produtos Químicos e isenta da mesma os órgãos públicos, as
instituições públicas e as filantrópicas.

64 5.299 2001

Regulamenta dispositivo da CF, que dispõe sobre a revisão geral e anual das
remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais. Fixa o
índice de revisão geral das remunerações em 3,5 % para o exercício de 2002, a vigorar a
partir de janeiro

65 5.307 2001 Institui a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

66 5.484 2001

Institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA, para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Setor Aeronáutico, e para o Programa de Inovação para a Competitividade

67 5.493 2001 Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Administrativa – GDATA

68 5.526 2001
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Adequa a transferência ex officio, dos militares das
Forças Armadas, para a inatividade remunerada por decorrência do atingimento da idade -
limite de permanência no serviço ativo

69 5.569 2001 Dispõe sobre os vencimentos dos servidores que menciona das Instituições Federais de
Ensino vinculadas ao Ministério da Educação

70 5.622 2001 Dispõe sobre a transformação da Fundação de Ensino Superior de são João Del Rei em
Fundação Universidade Federal de São João Del Rei

71 5.761 2001 Dispõe sobre a criação da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, a partir do
desmembramento da Universidade Federal da Paraíba – UFPB

72 5.803 2001 Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a receber em dação em pagamento o
imóvel que especifica

73 5.805 2001

Altera as tabelas de vencimentos básicos dos professores do ensino de 3º grau e dos
professores de 1º e 2º graus, integrantes dos quadros de pessoal das instituições federais
de ensino. Amplia aos médicos residentes a Tabela do Plano Único e Classificação de
Cargos e Empregos; altera o valor da Gratificação de Incentivo à Docência – GID

74 5.876 2001
Dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária –
GDAP

75 5.907 2001
Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível (Cide- Combustíveis). Regulamenta art. 177 da CF, alterado pela EC 33/2001
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76 6.022 2001

Dispõe sobre a incidência das contribuições 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 hipóteses em que menciona. Inclui, no
setor automotivo, mecanismo de incidência monofásica, relativamente à contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, que será concentrada nas operaç~eos de venda praticadas pelos
fabricantes e importadores de veículos, desonerando das fases posteriores na cadeia de
comercializaçao de veículos, bem assim as auto peças, mediante adoção de alíquota zero;
estende a suspensão do IPI aos fabricantes de auto peças dos produtos autopropulsados

77 6.033 2002 Altera a denominação da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, passando a
denominar-se Faculdades Integradas de Diamantina – FAFEID

78 6.035 2002 Cria a Profissão de Agente Comunitário

79 6.036 2002 Altera a denominação da Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO, passando a denominar-
se Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

80 6.239 2002 Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências

81 6.425 2002
Dá nova redação a dispositivo do Código de Processo Penal, estabelecendo a simplificação
da lavratura do auto de prisão em flagrante para permitir ao policial condutor do preso e as
testemunhas serem liberadas tão logo sejam ouvidas, após a assinatura dos depoimentos.

82 6.490 2002 Dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carreias de Diplomata, de Oficial de
Chancelaria

83 6.492 2002 Dispõe sobre a criação de gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária

84 6.530 2002
Dispõe sobre a remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial e do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores - DAS, dos Cargos de Direção e das funções
gratificadas das Instituições Federais de Ensino, revogando artigo da MP 2229-43 de 2001.

85 6.546 2002
Dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes de cargos de carreira de
Especialista em Meio Ambiente na tabela de Vencimentos instituída pela Lei 10.410, de
2002.

86 6.603 2002 Dispõe sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária
Federal S.A - RFFSA, em liquidação,

87 6.632 2002
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação da Gratificação
de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-administrativo na Agu - GDAA, cria a
Procuradoria-Geral Federal

88 6.662 2002

Dispõe sobra a estruturação da Carreira de Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da
Administração Pública Federal. Estrutura a carreira dos servidores integrantes dos quadros
de pessoal dos Ministérios da Saúde, Previdência e Assistência Social, Trabalho e
Emprego, e da FUNASA; cria a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade
Social e do Trabalho – GDASST

89 7.015 2002

Institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, para atender dispositivo
constitucional. Cria o FCDF com a finalidade de prover recursos à organização e
manutenção da segurança pública do DF, bem como assistência financeira para a
execução de serviços públicos, prioritáriamente em saúde e educação

90 7.189 2002 Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à aquisição de veículos automotores
movidos a álcool etílico hidratado carburante
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91 7.209 2002

Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro -
TFPC e altera dispositivos do Decreto 24.602, de 1934, que dispõe sobre instalaçaõ e
fiscalização de fábricas e comércio de armas, munições, explosivos, produtos químicos
agressivos e matérias correlatas

92 7.212 2002 Autoriza o Poder Executivo a efetuar contribuições ao Grupo dos 24 9G-24)

93 7.214 2002 Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural

94 7.241 2002 Dispõe sobre a alienação por doação de uma Corveta da Marinha do Brasil. Trata-se da
Corveta Purus

95 7.262 2002 Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor

96 7.508 2002
Altera dispositivos da MP 2229-43, de 2001, que dispõe sobre a criação, a reestruturação e
organização de carreiras, cargos e funções comissionadas no âmbito da Administração
Pública Federal, aumentado percentual de gratificações

97 331 2003
Concede indenização ao Sr. José Pereira Ferreira por haver sido submetido à condição
análoga a de escravo e haver sofrido lesões corporais, na fazenda "Espírito Santo", no Sul
do Estado do Pará, em setembro de 1989

98 354 2003 Dispõe que a concessão e o pagamento do salário-maternidade devido á segurada
adotante será feito diretamente pela Previdência Social

99 1.083 2003

Dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos
federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e
fundações públicas federais, de que trata a Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 2001,
referente ao ano de 2003

100 1.084 2003 Dispõe sobra a instituição de vantagem pecuniária individual devida aos servidores públicos
civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional

101 1.152 2003 Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais
de internações

102 1.352 2003 Altera o valor da pensão especial concedida a Cleonice dos Santos

103 1.394 2003 Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE,
acrescenta dispositivo à Lei 9.608/1998,  e dá outras providências

104 1.410 2003 Altera o Estatuto dos Militares, tratando sobre licença para acompanhar cônjuge ou
companheiro (a)

105 1.628 2003 Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de
defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal

106 1.840 2003
Altera a legislação tributária federal. Dispõe que o valor do imposto de renda da pessoa
física ano-calendário de 2004 será calculado de acordo com as tabelas progressivas
mensal e anual de que trata a Lei 10.451/2002; mantém a alíquota de 27,5%
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107 1.858 2003

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Águas - ANA, e dá outras
providências. Cria cargos no quadro de Pessoal da ANA e do INSS; estabelecendo que o
auxílio financeiro para candidatos aprovados em concurso público que estiverem no
programa de formação será calculado com base no vencimento básico acrescido de
vantagens; alterando a composição da remuneração do  Agente Penitenciário Federal, que
terá direito à Gratificação de Atividade da Lei Delegada nº 13, Gratificação de Atividade
Penitenciária, Gratificação de Compensação Orgânica, Gratificação de Atividade de Risco e
Indenização de Habilitação de Custódia Prisional

108 1.936 2003
Concede indenização, a título de reparação de danos, às famílias das vítimas do acidente
ocorrido em 22 de agosto de 2003 na Base Aérea de Alcântara e do incidente ocorrido com
o subtenente do Exército Alcir José Tomasi

109 2.272 2003 Define as atividades de Mobilização e Desmobilização Nacional

110 2.399 2003 Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de
Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS, e dá outras providências.

111 2.401 2003

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da CF, estabelece normas de
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos
geneticamente modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de
Biossegurança - CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança - PNB, revoga a Lei nº
8.974/1995, e a MP 2.191-9/2001, e os arts. 5º, 6º 7º 8º 9º 10 e 16 da Lei 10.814/2003, e dá
outras providências. Nova Lei da Biossegurança

112 2.441 2003

Dispõe sobre o enquadramento dos servidores ocupantes de cargos da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente nas tabelas de vencimentos instituídas pela Lei
10.410/2002. Enquadra os servidores ocupantes dos cargos de Gestor Ambiental, Gestor
Administrativo, Analista Ambiental, Analista Administrativo, Técnico Ambiental e Técnico e
Auxiliar Administrativo

113 2.546 2003
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da
Administração Pública. Autoriza a União a integralizar recursos em Fundo Fiduciário de
Incentivo a contratos de Parceria Público-Privada – PPP

114 2.552 2003 Reajusta os valores da Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências

115 2.681 2003 Transforma a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM em Universidade
Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, e dá outras providências

116 7.511 2003 Dispõe que os atuais servidores do Plano de Classificação de Cargos do MRE poderão,
excepcionalmente, ser designados para missões transitórias e permanentes no exterior

117 7.514 2003 Concede um benefício adicional de 35% sobre o valor da pensão especial as vítimas da
Síndrome da Talidomida que comprovarem tempo de exercício de atividade remunerada

118 3.015 2004
Disciplina os benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da informação,
conforme determinação do art. 5º da Emenda Constitucional 42/2003 (Reforma Tributária),
que vigerão até 2019. Regulamenta a CF de 1988

119 3.063 2004
Concede auxílio especial e bolsa especial de educação aos dependentes dos servidores
Nelson José da Silva, João Batista Soares Lages, Eratóstenes de Almeida Gonçalves e
Ailton Pereira de Oliveira
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120 3.253 2004 Estabelece normas para cumprimento da execução da sentença quando se tratar de
obrigação por quantia certa. Reforma Processual Civil

121 3.303 2004

Altera o art. 4º da Lei 6.766/1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá
outras providências". Retira a obrigatoriedade da reserva de uma faixa não-edificável de 15
metros de cada lado das faixas de domínio público ao longo dos dutos de abastecimento de
água, gás e derivados de petróleo, desde que o licenciamento ambiental observe os
critérios já definidos em legislação específica

122 3.332 2004
Dispõe sobre a reestruturação das Carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, de
Advogado da União, de Procurador Federal, de Procurador do Banco Central do Brasil e de
Defensor Público da União, e dá outras providências

123 3.443 2004 Autoriza o Poder Executivo a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, e dá outras providências

124 3.476 2004

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, e dá outras providências. Cria a modalidade de licitação denominada "chamada
pública" a ser regulamentada; estabelece normas para estímulo ao inventor independente.
Regulamentas os artigos 218 e 219 da CF. Altera as Leis 8.66/1991 e 8.745/1993. Projeto
chamado de "Lei da Inovação"

125 3.501 2004

Reestrutura a remuneração dos cargos das Carreiras de Autoria da Receita Federal,
Auditoria-Fiscal da Previdênca Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, altera o pró-labore,
devido aos ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional,
e a Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, devida aos ocupantes dos
cargos efetivos das Carreiras de Advogados da União, de Procuradores Federais, de
Procuradores do Banco Central, de Defensores Públicos da União e aos integrantes dos
quadros suplementares de que trata o art. 46 da MP 2.229-43/2001, e dá outras
providências

126 3.584 2004
Autoriza a União Federal a criar novas unidades de ensino, visando a expansão da oferta
de educação profissional, preferencialmente, em parceria com entes da Federação, setor
produtivo e ONGs.

127 3.585 2004
Autoriza os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social do INSS a realizar
descontos em folha de pagamento referente a amortização de empréstimo, financiamento e
operação de arrendamento mercantil em instituição pagadora

128 3.626 2004

Reestrutura a remuneração e define as competências dos ocupantes dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário e dá outras providências. Estende a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA às aposentadorias e
pensões, limitando para 30% do valor máximo desta Gratificação.

129 3.728 2004 Institui a Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo da Advocacia-Geral da
União - GEATA, altera a Lei 10.480/2002, e dá outras providências

130 3.859 2004
Dispõe sobre a transformação da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas – Centro
Universitário Federal - EFOA/CEUPE em Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL - MG e
dá outras providências

131 3.860 2004 Autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE a alienar os
imóveis que especifica, localizados em Brasilia – DF
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132 3.866 2004 Institui Gratificação Específica de Apoio Técnico-Adminsitrativo e Técnico-Marítimo às
Instituições Federais de Ensino - GEAT, e dá outras providências

133 3.885 2004
Reorganiza o Quadro Especial de Terceiros-Sargentos do Exército, dispõe sobre a
promoção de soldados estabilizados do Exército à graduação de Cabo e dá outras
providências

134 3.962 2004 Institui a Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC e dá outras providências.

135 3.969 2004 Modifica os efetivos do Comando da Aeronáutica em tempo de paz e dá outras providências

136 4.042 2004 Autoriza o Poder Executivo a doar seis aeronaves T-25 à Força Boliviana e seis à Força
Aérea Paraguaia

137 4.142 2004 Dispõe sobre o ensino na Marinha

138 4.177 2004
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação, e dá outras providências

139 4.183 2004 Dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná em
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e dá outras providências.

140 4.186 2004 Altera os limites do Parque Nacional de Brasília. Objetiva instalar a Cidade Digital – parque
tecnológico na área de informática

141 4.282 2004 Altera o valor da pensão especial concedida a Mário Kozel e Terezinha Lana Kozel pela Lei
10.724, de 20 de agosto de 2003

142 4.300 2004 Transforma as Faculdades Federais Integradas de Diamantina em Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e dá outras providências.

143 4.309 2004 Autoriza o Poder Executivo a doar cinco aeronaves C-91A à Força Aérea Equatoriana.

144 4.497 2004
Altera dispositivos da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código Processo Civil, relativos
ao Processo de Execução e a outros assuntos. Altera dispositivos concernentes à execução
dos títulos extrajudiciais. “Reforma Processual Civil”

145 4.559 2004

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da CF, da Convenção para a Eliminação de todas as formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção de Belém do Pará; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera so Decretos-
Lei nºs 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal e 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1983; e dá outras
providências. Explicação da ementa: Propõe a instalação de Varas e Juizados Especiais da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a criação de Centro de Atendimento à
Mulher e a reabilitação ai acusado. Projeto de Lei Maria da Penha.

146 4.615 2004 Dispõe sobre a criação de Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM, e dá outras providências.

147 4.659 2004
Dispõe sobre a instituição da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD, por desmembramento da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul –
UFMS, e dá outras providências.

148 4.724 2004

Altera os arts. 504, 506, 515 e 518 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo civil, relativamente à forma de interposição de recursos, ao saneamento de
nulidades processuais, ao recebimento de recurso de apelação e a outras questões.
Reforma Processual Civil
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149 4.726 2004

Altera os art. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos à incompetência relativa, meios
eletrônicos, prescrição, distribuição por dependências, exceção de incompetência, revelia,
carta precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos, e revoga o art. 194 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. “Reforma Processual Civil”

150 4.727 2004

Altera a Lei nº 5.869/1973 – Código de Processo Civil, para conferir nova disciplina ao
cabimento dos agravos retido e de instrumento, e dá outras providências. Explicação:
Dispõe que nas decisões interlocutórias proferidas nas audiência de instrução e julgamento
o agravo será retido, tornando-se agravo de instrumento quando as decisões forem
suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. “Reforma Processual Civil”

151 4.728 2004

Acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de
Processo Civil. Explicação: Permite ao juiz, nos casos de processos repetitivos, em que a
matéria controvertida for unicamente de direito, e no juízo já houve sentença de total
improcedência em caso análogo, dispensar a citação e proferir sentença reproduzindo a
anteriormente prolatada. “Reforma Processual Civil”

152 4.733 2004
Explicação: Estabelece casos em que caberá embargos para o Tribunal Superior do
Trabalho. Eliminando a possibilidade de Seção de Dissídios Individuais examinar em
duplicidade a violação da lei federal - “Reforma Processual Trabalhista”

153 4.735 2004

Dá nova redação ao caput do art. 836 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943, a fim
de dispor sobre o depósito prévio em ação rescisória. Explicação: Obriga o depósito prévio
em valor equivalente a 20% do valor da causa para a propositura da ação rescisória,
ressalvando a prova da miserabilidade jurídica do autor -  “Reforma Processual Trabalhista”

154 4.744 2005 Altera o art. 6º da Lei 5.895/1973, para aumentar de 3 para 4 o número de Diretores da
Casa da Moeda do Brasil

155 4.746 2005
Institui o Registro Temporário Brasileiro para embarcações de pesca estrangeira
arrendadas ou afretadas, a casco nu, por empresas, armadores de pesca ou cooperativas
de pesca brasileiras

156 4.776 2005
Cria três formas de gestão direta de Florestas Nacionais, a destinação às comunidades
locais e a concessão florestal, a ser aplicada em florestas naturais ou plantas e nas
unidades de manejo das Florestas Nacionais

157 4.819 2005 Transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM em Universidade
Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA – RN

158 4.873 2005
Criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental - GDAEM e
da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente –
GDAMB

159 4.896 2005 Autoriza convênio entre União, Municípios e DF para realização de cobrança e fiscalização
do Imposto Territorial Rural. Regulamenta a CF de 1988.

160 4.955 2005 Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, por
desmembramento da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

161 4.957 2005 Plano Especial de Cargos do DNIT



119

162 5.030 2005 Criação de vantagem pecuniária para militares da PMDF e do Corpo de Bombeiros do DF.

163 5.290 2005 Autoriza o Poder Executivo a efetuar doação à República do Paraguai, no valor de vinte
milhões de reais

164 5.451 2005 Remuneração dos integrantes das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e
Assistente de Chancelaria

165 5.463 2005 Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de
formação inicial e continuada de professores para a educação básica

166 5.629 2005 Prorroga prazo para concessão de subvenções econômicas destinadas à manutenção da
Companhia de Navegação do São Francisco

167 5.821 2005 Altera os limites originais do Parque Nacional de Jericoacoara (Ceará)

168 5.919 2005 Cria 951 cargos no Executivo e extingue 2191 cargos

169 5.939 2005

Acrescenta o inciso XXIX ao caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o inciso XXI do caput art. 37 da CF, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências. Explicação:  dispensando da licitação a
aquisição de bens e serviços destinados aos militares das Forças Singulares em missão de
paz no exterior

170 6.031 2005 Aumenta o soldo dos militares em 13%, a partir de 1/11/2005

171 6.047 2005 Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar - SISAN com vistas a assegurar o direito
humano à alimentação adequada

172 6.272 2005 Dispõe sobre a Administração Tributária Federal

173 6.276 2005 Altera legislação de pessoal e cria cargos na ABIN, no DNPM, na CVM, na Polícia
Rodoviária Federal e nas Instituições Federais de Ensino

174 6.448 2005 Doação de helicóptero ao Uruguai

175 6.678 2006
Altera o art. 46 da Lei 6.015, de 1973 - Lei de Registros Públicos. Permite que o registro de
nascimento do maior de 12 e menor de 18 anos seja realizado pessoalmente perante o
Oficial de Registro, no Cartório de Registro Civil, sem a intervenção judicial

176 6.793 2006

Estabelece que os condenados por crime hediondo cumprirão a pena inicialmente em
regime fechado, concedendo o benefício da progressão de regime prisional, mediante o
cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, tornando mais rígido o benefício da progressão,
Pacote sobre Segurança Pública

177 7.028 2006 Autoriza o Poder Executivo a desapropriar, em favor do Ministério Público Federal, os
imóveis que especifica, de propriedade do Município do Rio de Janeiro

178 7.193 2006

Altera a destinação de receitas decorrentes da Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE, criada pela Medida Provisória
2.228/2001, visando o financiamento de programas e projetos voltados para o
desenvolvimento das atividades audiovisuais, altera a MP 2.228/2001, e a Lei 8.685/1993,
prorrogando a instituindo mecanismos de fomento á atividade audiovisual, e dá outras
providências
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179 7.203 2006
Dispõe sobre a transformação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre - FFFCMPA em Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre - FUFCSPA  e dá outras providências

180 7.204 2006 Institui a Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA e dá outras providências

181 7.215 2006 Cria cargos efetivos, cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito do Ministério
da Educação

182 7.268 2006 Dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá outras
providências

183 7.424 2006 Concede a título de indenização decorrente de responsabilidade civil da União, pensão
especial a dependente de Roberto Vicente da Silva

184 7.432 2006 Denomina "Rodovia Santos-Dumont" a Rodovia BR-116, do quilômetro 0 (zero) em
Fortaleza - CE até o entroncamento com a BR-040, no Rio de Janeiro

185 7.486 2006 Altera o valor do auxílio-invalidez devido aos militares das Forças Armadas

186 7.505 2006

Reconhece como trabalhador do garimpo apenas os que atuam em áreas tituladas pelo
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, incluindo na modalidade de trabalho,
o contrato de parceria entre o detentor da Permissão da Lavra Garimpeira. Cria o Dia
Nacional do Garimpeiro a ser comemorado em 21 de julho e intitula Patrono dos
Garimpeiros o Bandeirante Fernão Dias Paes Leme

187 7.514 2006
Estabelece incentivos fiscais para empresas que investirem em projetos de pesquisa
científica e tecnológica e de inovação tecnológica quando executados por Instituição
Científica e Tecnológica - ICT. Aplica dispositivos da Lei nº 10.973, de 2004

188 7.561 2006 Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobe as atividades do médico
residente, e revoga dispositivos da Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002

189 7.569 2006

Modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação CAPES, de que trata a
Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e altera a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006,
que autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas
de formação inicial e continuada de professores para a educação básica

190 7.570 2006 Dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça

191 7.708 2006 Altera a categoria da unidade de conservação Parque Nacional dos Pontões Capixabas,
nos Municípios de Pancas e Águia Branca, Estado do Espírito Santo


