


ISENÇÃO DE IPI

Projeto de Lei 3890/1989

Autor Max Rosenmann - PMDB/PR.

Ementa: Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na

aquisição de automóveis de passageiros que especifica e dá outras

providências

Situação: PLENÁRIO (PLEN) - Apresentação do REC 278/2006 nos termos dos

artigos 24, II e 132, § 2º do Regimento Interno contra a apreciação conclusiva

deste Projeto, por meio do REQ 3.838/2006, do Dep. Luiz Alberto.

MESA: Aguardando Deliberação de Recurso desde 05/04/2006.

Requerer ao Presidente da Câmara inclusão em pauta para apreciação do

referido recurso.



INCLUSÃO DO OFICIAS DE JUSTIÇA

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CFT

VI - oficiais de justiça que sejam obrigados a cumprir suas funções em veículo próprio.

desde que comprovadamente os utilizem em suas atividades específicas.

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje,

opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do

Projeto de Lei nº 3.890-8/1989 e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento

Econômico. Indústria e Comércio, nos ternos do Substitutivo da Comissão de Finanças e

Tributação, de acordo com o Parecer do Relator, Deputado Carlos Mota.



ISENÇÃO IPI

 Aprovado o Recurso n. 278/2006, em 23 de junho de 2015. A matéria irá à pauta do

Plenário oportunamente para votar o mérito.

 Aprovada a matéria pelo Plenário da Câmara dos Deputados, segue ao Senado

Federal.

 Os PLs 1032/2011, 1361/2011 e 3225/2012 , que versa do mesmo objeto, foram

arquivado nos termos do art. 54 combinado com o § 4º do art. 58 do RICD

(inadequação financeira e orçamentária).



PORTE DE ARMA

Projeto de Lei 3722/2012

Autor Rogério Peninha Mendonça - PMDB/SC
Ementa Disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e 

munições, cominando penalidades e dando providências correlatas.

Explicação da Ementa: Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga a Lei nº 10.826, 

de 2003. 
Situação A Comissão Especial destinada a apreciar o projeto, aprovou o parecer do relator

Laudivio Carvalho (PMDB/MG), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária; e, no mérito,

pela aprovação.

Matéria pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN). 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310697
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830484


INCLUSÃO DOS OFICIAS DE JUSTIÇA

Art. 41. O porte funcional de arma de fogo, representado pelo Certificado de
Porte de Arma de Fogo (CPAF) correspondente, é caracterizado pela
possibilidade de a autoridade portar arma institucional em razão do cargo ou
função que exerce.

Art. 42. O porte funcional de arma de fogo é prerrogativa das autoridades
mencionadas a seguir:

XI – oficiais de Justiça e oficiais do Ministério Público dos órgãos referidos,
respectivamente, nos arts. 92 e 128 da Constituição Federal;



PORTE DE ARMA

PLC 30/2007

Autor Nelson Pellegrino – PT/BA

Ementa Altera a redação do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

(Dispõe sobre o direito de agente público portar arma de fogo)

Situação Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Relator Senador Hélio José – PMDB/DF.

Devolvido pelo Relator, com minuta de Relatório pela aprovação do Projeto, 

nos termos do substitutivo.

Matéria pronta para pauta da Comissão.



SUBSTITUTIVO APRESENTADA PELO RELATOR

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do
Desarmamento), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º........................................................................

XII – os Oficiais de Justiça;

XIII – os Médicos Peritos da Previdência Social;

XIV – os Auditores Tributários dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V, VI, XII, XIII e XIV do caput deste
artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou
fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço,
nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional nos
casos dos incisos I, II, V e VI.



LIVRE ESTACIONAMENTO (ZONA AZUL)

Projeto de Lei 6971/2006

Autor Maurício Quintella Lessa – PDT/AL

Ementa Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito

Brasileiro”, para garantir livre estacionamento e parado aos veículos de Oficiais de

Justiça em diligência.

Situação Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSB-RJ), pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda; do PL 3335/2012,

apensado, com Substitutivo; do PL 3451/2012, apensado; e do Substitutivo

da Comissão de Viação e Transportes, com subemenda.

Matéria pronta para pauta da Comissão.



EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do projeto de lei em epígrafe a seguinte redação:

Art. 2º. O art. 29 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 29. ..........................................................

§ 3º Equiparam-se aos veículos prestadores de serviços de utilidade

pública, previstos no inciso VIII, os veículos particulares dos oficiais de

justiça, quando em diligência para o Poder Judiciário. ” (NR)

Sala da Comissão, em 03 de outubro de 2016.

Deputado HUGO LEAL



O QUE É UMA PROPOSIÇÃO CONCLUSIVA?

 A Constituição de 1988 adotou um mecanismo, denominado na Câmara dos

Deputados de poder de apreciação conclusiva das comissões, que permite

que as comissões discutam e votem projetos de lei dispensando a

competência do Plenário (Constituição Federal, art. 58, §2º, inciso I),

ressalvadas as exceções previstas no Regimento Interno (Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, art. 24, inciso II)

 Prazo para Recurso - no prazo de cinco sessões, contados do anúncio da

aprovação conclusiva do projeto pelas comissões, 10% ou 52 Deputados, no

caso da Câmara, poderão apresentar recurso para votação da matéria pelo

Plenário da Casa.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados


PEC 414/2014
PEC 414/2014

Autor Deputado Ademir Camilo - PROS/MG

Ementa Acrescenta o artigo 135-A e Seção IV ao Capítulo IV, Das Funções

Essenciais à Justiça.

Explicação da Ementa: Reconhece o Oficial de Justiça como função

essencial à Justiça.

Situação

Em 18/03/2015, foi designado Relator, Dep. Valtenir Pereira (PROS-MT), e 
esta aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC).

O Relator apresentou parecer, com substitutivo, ultrapassando com isso sua
competência que é de analisar a admissibilidade, sendo responsável pelo
mérito a comissão especial que será criada para analisar esta proposição.



PROJETO DE LEI Nº 1935/2013 - ALERJ

Autor: Robson Leite – PT/RJ

 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

AOS ANALISTAS JUDICIÁRIO –OFICIAL DE JUSTIÇA

AVALIADOR E ANALISTAS JUDICIÁRIOS EXECUTANTES

DE MANDADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE

JANEIRO.

 Arquivado nos termos do caput do art. 91 do Regimento Interno.



Obrigado

Alexandre Marques

assessoriaparlamentar@sisejufe.org.br

mailto:assessoriaparlamentar@sisejufe.org.br

