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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 57-A, DE 2015
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem nº 344/2014
Aviso nº 453/2014 - C. Civil
Aprova o texto do Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a
Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com
Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, concluído no
âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013; tendo parecer da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. AELTON FREITAS).
DESPACHO:
EM RAZÃO DA ESPECIFICIDADE DA MATÉRIA, A COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CRIADA
POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015, SUBSTITUIRÁ A COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA.
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
(*) Atualizado em 27/05/2015 em virtude de erros detectados na tradução para o
português
do
Tratado,
conforme
Ofício
nº
54/15
–
DAÍ/AFEPA/DIPI/DDH/DTS/PARL PAIN OMPI

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Marraqueche para
Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou
com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, concluído no âmbito da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), celebrado em
Marraqueche, em 28 de junho de 2013.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido tratado, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 30 de abril de 2015

Deputada JÔ MORAES
Presidente
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MENSAGEM N.º 344, DE 2014
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 453/2014 - C. Civil

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso
VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores, da
Cultura e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o texto do Tratado
de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com
Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, concluído
no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), celebrado em
Marraqueche, em 28 de junho de 2013.
Brasília, 3 de novembro de 2014.
EMI nº 00004/2014 MRE SDH MinC
Brasília, 16 de Janeiro de 2014

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao
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Congresso Nacional, o "Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas
às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Acessar o Texto
Impresso", concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e
celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013. O acordo já conta com a assinatura de
cinquenta e oito países, incluindo o Brasil, e demanda vinte ratificações para entrar em vigor.
2.
O presente Tratado visa a reparar a escassez de publicação de obras em formatos
acessíveis a pessoas com deficiência visual, problema que lhes impede o acesso à leitura, à
educação, ao desenvolvimento pessoal e ao trabalho em igualdade de oportunidades.
Atualmente, menos de 5% das obras publicadas estão disponíveis em formato acessível para o
uso daquelas pessoas. Nos países em desenvolvimento – onde, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS), residem mais de 90% das 314 milhões de pessoas com deficiência
visual –, este percentual não passa de 1%. Em razão dos índices alarmantes, a escassez de
obras em formato acessível ficou conhecida como a "fome de livros".
3.
Para cumprir seus objetivos primordiais, o novo instrumento estabelece duas
exceções aos direitos autorais que permitirão (a) a livre produção e distribuição de obras em
formato acessível no território das Partes Contratantes e (b) o intercâmbio transfronteiriço
desimpedido destes formatos. Este último dispositivo contribuirá para expandir, de forma
significativa, sobretudo nos países em desenvolvimento, o acesso das pessoas com deficiência
visual ao conhecimento, na medida em que permitirá o compartilhamento de formatos
acessíveis produzidos em uma Parte Contratante com beneficiários residentes de quaisquer
outras Partes.
4. O Tratado de Marraqueche foi resultado de grande esforço diplomático do País
no âmbito do Comitê Permanente de Direitos Autorais (SCCR, sigla em inglês) da
OMPI. Originou-se de proposta apresentada por Brasil, Equador e Paraguai, em maio de
2009, que visava a atender demanda concreta e histórica das pessoas com deficiência visual
por acesso a obras literárias em formatos acessíveis. Durante todo o processo negociador, o
Brasil atuou em estreita coordenaçãocom Delegações de países em desenvolvimento e
desenvolvidos visando à adoção de um acordo efetivo, que promovesse, na prática, o aumento
da produção e da distribuição de formatos acessíveis para os beneficiários do tratado.
Destaque-se que as tratativas contaram não só com o engajamento dos Membros da OMPI,
mas também de numerosos representantes da sociedade civil organizada na defesa de causas
de interesse público.
5.
O Tratado de Marraqueche alicerçou-se, dos pontos de vista político e jurídico, na
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi o
primeiro tratado de direitos humanos internalizado no sistema jurídico brasileiro com status
de norma constitucional, nos termos da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de
2004. O Artigo 30.3 da referida Convenção constituiu mandato claro para o processo
negociador que teve lugar na OMPI, ao prever que "os Estados Partes deverão tomar todas as
providências, em conformidade com o direito internacional, para assegurar que a legislação de
proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua uma barreira injustificável ou
discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a materiais culturais".
6.
Tendo em vista o que precede, os Ministérios que assinam esta Exposição de
Motivos recomendam que o Tratado de Marraqueche, por suas motivações e por basear-se em
mandato originado na Convenção das Nações Unidas, seja ratificado com status de norma
constitucional, nos termos da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. O
acordo não apenas prevê uma limitação aos direitos exclusivos dos autores, mas o faz com o
objetivo de favorecer a plena realização dos direitos das pessoas com deficiência, em
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5741

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC 57-A/2015

5

consonância com as normativas internacionais de direitos humanos. Vale destacar que esta
recomendação também conta com o respaldo das organizações da sociedade civil que
apoiaram a participação brasileira no processo negociador.
7. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do
Congresso Nacional, em conformidade com o Art. 84, inciso VIII, combinado com o Art. 49,
inciso I, da Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Luiz Alberto Figueiredo Machado , Marta Teresa Suplicy, Maria do
Rosario Nunes

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5741

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC 57-A/2015

6

DOCUMENTOS INTERNOS N.º 54, DE 2015
ATA 54/2015 MESA => PDC 57/2015
POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO
DIFERENTE DO WORD
Página 1 de 16
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO
A Excelentíssima Senhora Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 344, de 2014 instruída com exposição de motivos firmada pelos Senhores Ministros de Estado das
Relações Exteriores, da Cultura e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República - o texto do Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras
Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades
para ter acesso ao Texto Impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de
2013.
O Tratado em apreço constitui-se em avença multilateral
firmada no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, também
conhecida como OMPI, e tem como finalidade compensar a escassez de publicação
de obras em formatos acessíveis a pessoas com deficiência visual, problema que
lhes impede o acesso à leitura, à educação, ao desenvolvimento pessoal e ao
trabalho em igualdade de oportunidades. Para tanto, o Tratado estabelece exceções
aos direitos autorais, que permitirão a livre produção e distribuição de obras em
formato acessível no território das Partes Contratantes e o intercâmbio
transfronteiriço desimpedido destes formatos. O objetivo do instrumento
internacional é expandir, de forma significativa o acesso das pessoas com
deficiência visual ao conhecimento, sobretudo nos países em desenvolvimento, na
medida em que permitirá o compartilhamento de formatos acessíveis produzidos em
uma Parte Contratante com beneficiários residentes de quaisquer outras Partes
signatárias do Tratado.
O texto do Tratado é relativamente sucinto e conta com apenas
22 dispositivos. Nos Artigos 1º e 2º são preliminarmente abordadas as questões das
relações do Tratado com outros atos internacionais e os compromissos nesses
assumidos, bem como das definições das expressões técnicas e juridicas utilizadas
no texto do instrumento sob análise. O Artigo 3º identifica os beneficiários das
normas do Tratado, isto é, qualquer pessoa que seja cega, ou que tenha deficiência
visual ou qualquer outra deficiência perceptiva de leitura que não possa ser corrigida
para se obter um grau de visão similar ao de uma pessoa que não tenha deficiência;
ou ainda, que esteja impossibilitada, de qualquer outra maneira, devido a uma
deficiência física, de sustentar ou manipular um livro ou focar ou mover os olhos da
forma que normalmente seria apropriado para a leitura, independentemente de
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quaisquer outras deficiências.
O Artigo 4º regulamenta em detalhes o compromisso das
Partes Signatárias no sentido de estabelecer na legislação nacional limitações e
exceções aos direitos de reprodução, de distribuição, bem como de colocação à
disposição do público, tal como definido no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor,
de modo a facilitar a disponibilidade de obras em formatos acessíveis aos
beneficiários.
O Artigo 5º dispõe acerca do intercâmbio transfronteiriço de
exemplares em formato acessível. Segundo esse dispositivo, as Partes Contratantes
comprometem-se a estabelecer e permitir, segundo a sua legislação interna, a livre
circulação internacional das obras, ao amparo do Tratado. Isto significa que se um
exemplar em formato acessível de uma obra for produzido ao amparo de uma
limitação ou exceção ou de outros meios legais, este exemplar em formato acessível
poderá ser distribuído ou colocado à disposição por uma entidade autorizada a um
beneficiário ou a outra entidade autorizada em outra Parte Contratante. Este mesmo
dispositivo cria e regulamenta, portanto, o conceito de entidade autorizada, as quais
poderão, sem a autorização do titular do direito, distribuir ou colocar à disposição
para o uso exclusivo dos beneficiários, exemplares em formato acessível a uma
entidade autorizada em outra Parte Contratante
A importação de exemplares em formato acessível é
contemplada pelo Artigo 6º do Tratado, o qual prevê a extensão do direito à
importação, ou seja, na medida em que a legislação nacional de uma Parte
Contratante permita que um beneficiário, alguém agindo em seu nome, ou uma
entidade autorizada produza um exemplar em formato acessível de uma obra, a
legislação nacional deverá permitir que eles próprios possam importar um exemplar
em formato acessível para o proveito dos beneficiários, sem a autorização do titular
do direito.
O Artigo 7º estabelece a proibição de que medidas
tecnológicas de restrição que visem a preservar os direitos de autor possam vir a
impedir que os beneficiários desfrutem das limitações e exceções previstas no
Tratado. No Artigo 8º é garantido o direito à privacidade dos beneficiários no âmbito
de implementação das limitações e exceções previstas pelo Tratado.
A fim de facilitar o livre trânsito de exemplares, o ato
internacional sob consideração define, nos termos do Artigo 9º, o compromisso das
Partes Contratantes de promover o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em
formato acessível, incentivando o compartilhamento voluntário de informações para
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auxiliar as entidades autorizadas a se identificarem. Além disso, as Partes deverão
auxiliar as entidades autorizadas a disponibilizarem informações sobre suas
práticas, tanto no que se refere ao compartilhamento de informações entre entidades
autorizadas, como à disponibilização de informações sobre as suas políticas e
práticas - inclusive as relacionadas com o intercâmbio transfronteiriço de exemplares
em formato acessível - às partes interessadas e membros do público, conforme
apropriado.
Um compromisso adicional é assumido pelas Partes
Contratantes, nos termos do Artigo 10, quanto à adotação das medidas necessárias
para garantir a aplicação das normas do Tratado, internalizando seus princípios em
seus ordenamentos jurídicos nacionais. Nesse contexto, o dispositivo prevê que as
Partes Contratantes poderão exercer os seus direitos e cumprir com suas
obrigações por meio de limitações ou exceções específicas em favor dos
beneficiários, outras exceções ou limitações, ou uma combinação de ambas, no
âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais nacionais, inclusive por
meio de decisões judiciais, administrativas ou regulatórias.
O Tratado define, no Artigo 11, uma série de obrigações gerais
relativas às limitações e exceções aos direitos de reprodução, de distribuição, bem
como de colocação à disposição do público. O texto do ato internacional prevê
nesse dispositivo que uma Parte Contratante deverá - ao adotar as medidas
necessárias para assegurar a aplicação do Tratado - também cumprir com as
obrigações que haja assumido no âmbito da Convenção de Berna, do Acordo
Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio e do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, incluindo os acordos
interpretativos dos mesmos.
Por outro lado, o texto contém no Artigo 12 a previsão de
ampliação, pelas Partes Contratantes, das limitações e exceções ao direito de autor
para o proveito dos beneficiários, além das previstas pelo Tratado, tendo em vista a
situação econômica dessa Parte Contratante, suas necessidades sociais e culturais
e ainda, no caso de um país de menor desenvolvimento relativo, levando em
consideração suas necessidades especiais, seus direitos e obrigações particulares e
suas flexibilidades.
Seguindo os moldes que geralmente caracterizam os atos
multilaterais da espécie, o Tratado em apreço estabelece em seu Artigo 13 a criação
de uma Assembléia das Partes. Conforme este dispositivo, na Assembléia, cada
Parte será representada por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes,
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assessores ou especialistas. Além disso, o Artigo 13 regulamenta também a
competência, funções e processo decisório da Assembléia, bem como a forma e
periodicidade de suas reuniões.
O Artigo 14 estabelece a delegação da execução das tarefas
administrativas relativas á aplicação do Tratado atribuindo-as ao Escritório
Internacional da OMPI. Por sua vez, o Artigo 15, ao tratar da aquisição da condição
de membro do Tratado, assenta a possibilidade de admissão de outros Estados
nacionais e também de organizações intergovernamentais.
Os Artigos 16 a 22 contêm normas de natureza adjetiva e,
como tais, disciplinam as seguintes questões e procedimentos: titularidade dos
direitos e obrigações resultantes do Tratado por parte de todos os Estados
signatários, condições de sua assinatura, vigência, denúncia, idomas oficiais e
designação de depositário, no caso, o Diretor-Geral da OMPI.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR
O Tratado sob análise foi celebrado com o objetivo de facilitar
o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com
outras dificuldades para acessar o texto impresso. Nesse sentido o Tratado visa a
compensar a escassez de publicação de obras em formatos acessíveis a pessoas
com deficiência visual, problema que lhes impede o acesso à leitura, à educação, ao
desenvolvimento pessoal e ao trabalho em igualdade de oportunidades.
A fim de alcançar seus objetivos, o Tratado estabelece
compromissos a serem assumidos pelas Partes Contratantes, em especial, o que
consiste em estabelecer exceções aos direitos autorais, as quais permitirão a livre
produção e distribuição de obras em formato acessível no território das Partes
Contratantes e, também, o intercâmbio transfronteiriço desimpedido destes
formatos. Busca o Tratado, desta forma, expandir de forma significativa o acesso
das pessoas com deficiência visual ao conhecimento, na medida em que permitirá o
compartilhamento de formatos acessíveis produzidos em uma Parte Contratante
com beneficiários residentes de quaisquer outras Partes.
Os fundamentos em que se assenta a celebração do ato
internacional em apreço encontram-se no respeito a determinados princípios, tais
como o da não discriminação, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da
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participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, proclamados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência. As razões de fundo que informam a
conclusão do tratado residem na consciência geral quanto à existência de reais
dificuldades e desafios impostos às pessoas com deficiência visual ou com outras
dificuldades para ter acesso ao texto impresso, o que prejudica seu desenvolvimento
pleno, limitam a sua liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar,
receber e difundir informações e ideias de toda espécie, em condições de igualdade
com as demais pessoas, mediante todas as formas de comunicação de sua escolha,
assim como o gozo do seu direito à educação e à oportunidade de realizar
pesquisas. Nesse contexto, os Estados Signatários reconhecem, nos termos do
Tratado, a existência das barreiras que enfrentam as pessoas com deficiência visual
ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso para alcançarem
oportunidades iguais na sociedade, e da necessidade de ampliar o número de obras
em formatos acessíveis e de aperfeiçoar a circulação de tais obras.
Por outro lado, o Tratado também reconhece expressamente a
importância da proteção ao direito de autor como incentivo e recompensa para as
criações literárias e artísticas porém, destaca a necessidade de, concomitantemente,
incrementar as oportunidades para todas as pessoas, inclusive as pessoas com
deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, de
modo a permitir-lhes participar na vida cultural da comunidade, desfrutar das artes e
compartilhar o progresso científico e seus benefícios.
Além disso, conforme destaca o Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores em sua exposição de motivos, o Tratado de Marraqueche, que
ora consideramos, foi resultado de grande esforço diplomático do Brasil no âmbito
do Comitê Permanente de Direitos Autorais da OMPI. Seu texto originou-se de
proposta apresentada por Brasil, Equador e Paraguai, em maio de 2009, que visava
a atender demanda concreta e histórica das pessoas com deficiência visual por
acesso a obras literárias em formatos acessíveis. Durante todo o processo
negociador, o Brasil atuou em estreita coordenação com delegações de países em
desenvolvimento e desenvolvidos visando à adoção de um acordo efetivo, que
promovesse, na prática, o aumento da produção e da distribuição de formatos
acessíveis para os beneficiários do Tratado.
Vale destacar que a celebração do Tratado de Marraqueche
alicerçou-se juridicamente na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso Nacional e ratificada pelo Brasil,
a qual estabeleceu mandato específico para que fosse deflagrado processo
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negociador - que afinal teve lugar no âmbito da OMPI – mandato este que
determinava expressamente o seguinte: "os Estados Partes deverão tomar todas as
providências, em conformidade com o direito internacional, para assegurar que a
legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua uma
barreira injustificável ou discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a
materiais culturais".
O texto do Tratado, conforme salientamos, é relativamente
singelo e suas normas tratam de estabelecer mecanismos jurídicos e legais que se
destinem a expandir o acesso a textos impressos às pessoas cegas, com deficiência
visual ou com outras dificuldades de acesso. É interessante notar que, segundo a
sistemática adotada pelo Tratado, as Partes contratantes assumem o compromisso
de promover a adequação de suas legislações nacionais de sorte a atender os
objetivos do Tratado e, desta forma, deverão estabelecer, no âmbito da legislação
nacional sobre direitos autorais, uma limitação ou exceção aos direitos de
reprodução, de distribuição, bem como de colocação à disposição do público, tal
como definido no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, para facilitar a
disponibilidade de obras em formatos acessíveis aos beneficiários. Além disso, as
Partes Contratantes comprometem-se também estabelecer uma exceção ao direito
de representação ou execução pública para facilitar o acesso a obras para
beneficiários.
Além de uma política de liberalização e de estímulo à
produção, distribuição e ao intercâmbio de obras em formatos acessíveis aos
indivíduos portadores de deficiência, o Tratado prevê e regulamenta a atuação de
órgãos cuja função é promover, direta ou indiretamente, a aplicação de suas
normas, tais como as entidades autorizadas e a Assembléia das Partes. As
entidades autorizadas funcionarão como organismos autorizados ou reconhecidos
pelo governo para prover aos beneficiários, sem intuito de lucro, educação,
formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Entre elas, incluirse-ão, também, as instituiçaões governamentais ou organizações sem fins lucrativos
que prestem os mesmos serviços aos beneficiários como uma de suas atividades
principais ou obrigações institucionais.
Considerados estes elementos, o arcabouço jurídico instituído
pelo Tratado apresenta-se hábil e completo para a consecução de suas finalidades.
Portanto, tendo em conta os aspectos principais e específicos do Tratado, estamos
convencidos de que este comporta os requisitos formais e materiais necessários ao
alcance dos objetivos para os quais foi concebido e celebrado e sua ratificação
certamente contribuirá para a melhoria da qualidade e das condições gerais de vida
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das pessoas cegas, portadoras de deficiência visual ou com outras dificuldades, na
medida em que lhes facilitará significativamente o acesso a obras publicadas, ao
texto impresso, proporcionando-lhes, em última instância, a promoção e o
incremento de uma série de direitos e garantias, tais como: maior e melhor acesso à
informação; maior inclusão social e aproveitamento de oportunidades de trabalho;
melhor participação na vida cultural da comunidade; possibilidade de desfrutar das
artes e de compartilhar o avanço do conhecimento da humanidade em todas as
áreas, inclusive sobre o progresso científico e tecnológico; garantia dos direitos à
educação e à liberdade de expressão e, enfim, garantia de participação efetiva na
sociedade, em conformidade com as normas e princípios da Declaração Universal
dos Direitos Humanos e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Antes de concluir meu voto, desejo assinalar um aspecto
importante do Tratado de Marraqueche, igualmente destacado na exposição de
motivos, aspecto este referente à natureza do Tratado de Marraqueche de ato
internacional tendo por objeto a salvaguarda de direitos humanos. Tendo em vista
tal natureza, nos parece procedente e, portanto, que merece prosperar a sugestão
dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Cultura e da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que firmam a
exposição de motivos - bem como das organizações da sociedade civil que
apoiaram a participação brasileira no processo negociador - no sentido de que o
Tratado de Marraqueche, em apreço, seja apreciado pelo Plenário da Câmara dos
Deputados segundo rito próprio, em observância ao disposto na Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual acrescenta o § 3º ao Artigo
5º da Constituição, nestes termos:
"Art. 5º......................................................................
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.”
Considerando a natureza do Tratado de Marraqueche, haja
vista os direitos cujo exercício visa a garantir, bem como seus objetivos e
motivações e, ainda, por ser decorrente de mandato originado na Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a nós parece jurídica
e politicamente correto que o Tratado em epígrafe seja apreciado e aprovado com
quorum qualificado, em dois turnos de votação, em cada Casa do Congresso
Nacional. Isto permitirá atribuir ao Tratado posição equivalente à de Emenda
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Constitucional na hierarquia das leis e, consequentemente, proporcionar maior
garantia quanto à preservação de sua vigência integral e também relativa
perenidade das normas por ele estabelecidas, considerando que a equiparação ao
status de Emenda Constituição impede a modificação de suas regras por meio de lei
ordinária.
Nessa esfera, cumpre ressaltar que a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (da qual decorre o Tratado de
Marraqueche) e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de
março de 2007, foram aprovados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto
Legislativo n° 186, de 20 de agosto de 2008. Tal Decreto Legislativo foi aprovado
segundo o mencionado quorum qualificado, em dois turnos, em cada Casa do
Congresso Nacional, conforme a previsão da Carta Magna, o que lhes conferiu o
status de Emenda Consittucional a partir do momento da ratificação da Convenção e
do Protocolo (o depósito do instrumento de ratificação ocorrido em 1º de agosto de
2008), no plano internacional, e da respectiva edição do Decreto de promulgação
(Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009), no plano do direito interno, como atos
privativos do Presidente da República que conferiram vigência à Convenção e ao
Protocolo Facultativo nos âmbitos do direito internacional, para o Brasil e do
ordenamento jurídico pátrio, respectivamente.
Ante o exposto, VOTO pela aprovação o texto do Tratado de
Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com
Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso,
concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013, nos termos do projeto de
decreto legislativo que apresentamos anexo.
Sala da Comissão, em 23 de abril de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2014.

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Tratado de Marraqueche
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para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às
Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com
Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto
Impresso, concluído no âmbito da Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de
2013.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Marraqueche para
Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou
com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, concluído no âmbito da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), celebrado em
Marraqueche, em 28 de junho de 2013.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido tratado, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 2015.

Deputado EDUARDO BARBOSA
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação da Mensagem nº 344/14,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do
relator, Deputado Eduardo Barbosa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Jô Moraes - Presidente; Bruna Furlan e Carlos Zarattini - VicePresidentes; Antônio Jácome, César Halum, Chico Lopes, Claudio Cajado, Deley,
Eduardo Barbosa, Eduardo Cury, Ezequiel Fonseca, Heráclito Fortes, Jarbas
Vasconcelos, Jean Wyllys, Luiz Lauro Filho, Nelson Marquezelli, Pastor Eurico,
Rosangela Gomes, Rubens Bueno, Cabo Daciolo, Caetano, Daniel Coelho, Dilceu
Sperafico, Eduardo Bolsonaro, Goulart, Luiz Carlos Hauly, Major Olimpio, Moroni
Torgan, Raul Jungmann e William Woo.
Sala da Comissão, em 29 de abril de 2015.

Deputada JÔ MORAES
Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.....................................................................................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.....................................................................................................................................................................................

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
...................................................................................................................................................... ...............................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a
permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do
País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio,
ou suspender qualquer uma dessas medidas;
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V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar
os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de
rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos hectares.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada. (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos
com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

I – RELATÓRIO
Por meio da Mensagem nº 344, de 2014, a Excelentíssima
Senhora Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional o
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texto do Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às
Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para ter acesso
ao Texto Impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013.
O Tratado tem como objetivo compensar a escassez de
publicação de formatos acessíveis às pessoas que enfrentam dificuldades de acesso
à leitura, à educação, à pesquisa, ao conhecimento científico e à igualdade de
oportunidades na vida comunitária, quais sejam, as pessoas cegas, com deficiência
visual, aquelas que têm qualquer outra deficiência perceptiva de leitura que não
possa ser corrigida para se obter um grau de visão similar ao de uma pessoa sem
deficiência ou, ainda, as que estejam impossibilitadas, de qualquer outra maneira,
devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro ou focar ou
mover os olhos de forma que normalmente seria apropriado para a leitura. Nesse
sentido, são estabelecidas exceções aos direitos autorais, para permitir a livre
produção e distribuição de obras em formato acessível nos Países contratantes,
assim como o intercâmbio transfronteiriço desimpedido desses formatos.
Segundo a Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem nº 344, de 2014, o referido tratado originou-se de proposta do Brasil,
Equador e Paraguai, apresentada em maio de 2009 ao Comitê Permanente de
Direitos Autorais da OMPI, para atender demanda histórica e concreta das pessoas
com deficiência visual, relativamente ao acesso a obras literárias em formatos
acessíveis.
Ainda de acordo com a citada Exposição de Motivos, “o
Tratado de Marraqueche alicerçou-se, dos pontos de vista político e jurídico, na
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que
foi o primeiro tratado de direitos humanos internalizado no sistema jurídico brasileiro
com status de norma constitucional, nos termos da Emenda Constitucional nº 45, de
8 de dezembro de 2004. Tendo em vista que o Tratado de Marraqueche
fundamentou-se nos ditames da Convenção, os Ministérios que assinam a
Exposição de Motivos – Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – recomendam que o
Tratado em exame seja ratificado com o mesmo status de norma constitucional.
O artigo 1º do Tratado de Marraqueche estabelece que
nenhuma disposição nele contida derrogará quaisquer obrigações que as partes
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tenham entre si decorrentes de outros tratados, nem prejudicará quaisquer direitos
que uma parte possua em virtude de outros tratados.
O artigo 2º define o tipo de publicação que pode ser transcrita
ou distribuída nos termos do Tratado; define o termo ‘cópia em formato acessível’; e
define o termo ‘entidade autorizada’, porquanto o papel dessa entidade é
fundamental para o êxito do Tratado. Por ‘entidade autorizada’ entende-se uma
agência governamental ou sem fins lucrativos que forneça cópias acessíveis para os
beneficiários indicados no Tratado. Ressalte-se que essa definição abrange
entidades lucrativas que proveem serviços para beneficiários utilizando-se de
recursos públicos.
Acrescente-se que o Tratado deixa claro que os livros
acessíveis enviados sobre sua proteção destinam-se somente às pessoas
beneficiárias, além de solicitar que as entidades autorizadas tomem o devido
cuidado com o manuseio desses livros e desestimulem reprodução e distribuição de
cópias não autorizadas.
O artigo 3º define as pessoas beneficiárias das ações do
Tratado, que inclui, em síntese, qualquer deficiência que interfira na efetiva leitura de
material impresso. Nessa definição se enquadram as pessoas cegas, com
deficiência visual, com deficiência de percepção, de leitura, como dislexia, ou que
tenha uma deficiência física que de alguma forma impeça de sustentar ou manipular
um livro, ou focar em uma página.
O artigo 4º requer que os países que ratificarem o Tratado
aprovem normas que excepcionem as suas leis sobre direito autoral. Esse ato
permitirá que entidades autorizadas produzam cópias acessíveis de publicações
sem ter de pedir permissão aos detentores do direito autoral.
Os artigos 5º e 6º tratam da permissão para o intercâmbio
transfronteiriço de livros em formato acessível, tanto entre entidades autorizadas
quanto entre essas entidades e indivíduos de outros países.
O artigo 7º trata de ‘medidas de proteção tecnológica’, para
assegurar que deve ser considerada legal a quebra de medidas de proteção
tecnológica, para permitir que uma pessoa com uma deficiência que impeça a leitura
do texto impresso possa ter acesso a livros. Ressalte-se que a quebra somente é
admitida para essa finalidade específica.
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O artigo 8º garante o respeito à privacidade dos beneficiários,
quando do uso das limitações e exceções previstas no Tratado.
O artigo 9º trata da cooperação para facilitar o intercâmbio
transfronteiriço de publicações em formato acessível, pelo incentivo ao
compartilhamento voluntário de informações e à identificação dessas entidades.
Ademais, as Partes deverão auxiliar as entidades autorizadas a disponibilizarem
informações sobre suas políticas e práticas.
O artigo 10 trata de um compromisso adicional referente à
adoção de medidas necessárias para assegurar a aplicação das normas do Tratado,
pela internalização de seus princípios nos ordenamentos jurídicos nacionais.
O artigo 11 define uma série de obrigações gerais relativas às
limitações e exceções aos direitos de reprodução, de distribuição e de
disponibilização do texto em formato acessível ao público.
O artigo 12 contém previsão de ampliação, pelas Partes
contratantes, das limitações e exceções ao direito do autor em proveito aos
beneficiários, considerando-se a situação econômica dessa parte contratante e suas
necessidades sociais e culturais.
O artigo 13 estabelece a criação de uma Assembleia entre as
Partes, que serão representadas por um delegado, assim como regulamenta a
competência, funções e processo decisório da Assembleia, além da periodicidade
das reuniões.
O artigo 14 estabelece a delegação da execução de tarefas
administrativas relativas à aplicação do Tratado ao Escritório Internacional da
Organização Mundial da Propriedade Industrial – OMPI.
O artigo 15 trata da aquisição da condição de Membro do
Tratado, aventando a possibilidade de admissão de outros Estados nacionais e de
organizações intergovernamentais.
Os artigos 16 a 22 disciplinam questões e procedimentos, a
exemplo da titularidade dos direitos e obrigações resultantes do Tratado por parte
dos estados signatários; condições de assinatura; vigência; denúncia, idiomas
oficiais; designação de depositário, in casu, o Diretor–Geral da OMPI.
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A proposição tramita em regime de urgência e foi distribuída
para apreciação das Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania para, em seguida, sujeitar-se
à deliberação em Plenário.
É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR
Inquestionável o mérito do Tratado que ora examinamos, pois
permitirá eliminar discriminação histórica e perversa às pessoas cegas, com
deficiência visual e com deficiências que interfiram na leitura de material impresso,
que enfrentam imensas dificuldades para ter acesso a obras literárias e artísticas,
em virtude da escassez na produção e distribuição desses materiais em formato
acessível.
O objetivo do Tratado é contribuir para o fim da chamada “fome
de livros” imposta às pessoas que, em razão de deficiência, não conseguem ter
acesso a publicações impressas. Atualmente, existem cerca de duzentos e oitenta e
cinco milhões de pessoas cegas ou com deficiência visual em todo o mundo, e
menos de dez por cento dos livros são oferecidos em formato acessível, situação
causada, em grande medida, pelas barreiras de acesso previstas em leis nacionais
que tratam de direitos autorais. São essas barreiras que o “Tratado de Marraqueche
para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência
Visual ou com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso” busca
remover.
Em suma, o Tratado em análise estabelece padrões mínimos
para o estabelecimento de limitações e exceções, nas legislações nacionais, com
vistas a facilitar o acesso a publicações em formato acessível. As normas devem
prever a possibilidade de reprodução e distribuição desses materiais acessíveis sem
que seja necessária prévia autorização do autor ou editor, além da possibilidade de
compartilhamento dessas publicações, permitindo que os países evitem a
duplicação de esforços e de recursos na criação de publicações acessíveis.
Ademais, o Tratado facilita a importação de publicações em outras línguas. No
entanto, o Tratado provê garantias aos autores e editores que essa sistemática não
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exporá as publicações a uso abusivo ou distribuição para outros que não sejam
beneficiários do Tratado.
A importância da ratificação do Tratado de Marraqueche pelo
Brasil guarda estreita relação com princípios basilares da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência: os princípios da não-discriminação; do
respeito pela dignidade inerente; pela autonomia individual, inclusive a liberdade de
fazer as próprias escolhas, e pela independência das pessoas; da plena e efetiva
participação e inclusão na sociedade; da igualdade de oportunidades e da
acessibilidade.
Ao possibilitar a acessibilidade das pessoas cegas, com
deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso às
publicações em formato acessível, o Tratado põe fim à discriminação hedionda que
mantém essas pessoas alijadas do conhecimento que pode contribuir para melhoria
das suas condições de vida, além ampliar sua autonomia e o exercício de seu direito
de escolha sobre as publicações que deseja acessar. Ademais, o Tratado contribui
para a concretização do princípio da igualdade de oportunidades, porquanto a
pessoa terá mais condições de buscar o aprimoramento individual necessário para
galgar postos de trabalho mais qualificados e demandados pelo mundo do trabalho.
Importa destacar que o Tratado de Marraqueche representa o
cumprimento do disposto no artigo 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, que, ao tratar da participação da pessoa com deficiência na vida
cultural, dispõe que os “Estados Partes deverão tomar todas as providências, em
conformidade com o direito internacional, para assegurar que a legislação de
proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou
discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais”.
É preciso reafirmar que as pessoas com deficiência, quando
buscam a garantia da acessibilidade, não desejam ter privilégios ou um tratamento
diferenciado em razão de sua deficiência. O que as pessoas com deficiência
almejam, na verdade, é que a sociedade lhes proporcione condições para o
exercício de seus direitos de cidadania em igualdade de condições com as demais
pessoas. Medidas como as previstas no Tratado de Marraqueche se destinam a
assegurar sua plena participação na sociedade e a deixar para trás ações
discriminatórias e preconceituosas que colocavam o impedimento corporal da
pessoa com deficiência como um fator impeditivo e limitador de sua inclusão social.
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Alinhados ao Voto do Relator da matéria na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Deputado Eduardo Barbosa, também
consideramos que o Tratado de Marraqueche, por ser decorrente de mandato
originado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deva ser
apreciado e aprovado com quórum qualificado, em dois turnos de votação, em cada
Casa do Congresso nacional, a fim de que se atribua ao referido Tratado posição
equivalente a de Emenda Constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º da Constituição
Federal de 1988. Por essa razão, apresentamos proposta de Substitutivo em anexo,
com previsão de aprovação do referido Decreto nos termos do citado dispositivo
constitucional.
Isso posto, votamos pela aprovação do Decreto Legislativo nº
57, de 2015, na forma do Substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, em 25 de maio de 2015.
Deputado AELTON FREITAS
Relator
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 57, DE 2015

Aprova
o
texto
do
Tratado
de
Marraqueche, para Facilitar o Acesso a Obras
Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência
Visual ou com Outras Dificuldades para ter
acesso ao texto Impresso, concluído no âmbito
da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), celebrado em Marraqueche,
em 28 de junho de 2013.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da
Constituição Federal, o texto do Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a
Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras
Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, celebrado em Marraqueche, em 28
de junho de 2013.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido tratado, bem
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como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 25 de maio de 2015.

Deputado AELTON FREITAS
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 57/2015, com substitutivo, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Aelton Freitas.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aelton Freitas - Presidente, Zenaide Maia, Eduardo Barbosa e
Carmen Zanotto - Vice-Presidentes, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dulce
Miranda, Elizeu Dionizio , Jhonatan de Jesus, Maria do Rosário, Misael Varella,
Soraya Santos, Dr. Sinval Malheiros, Marx Beltrão , Paulo Foletto, Professora
Dorinha Seabra Rezende e Rubens Otoni.
Sala da Comissão, em 27 de maio de 2015.

Deputado AELTON FREITAS
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 57, DE 2015

Aprova o texto do Tratado de
Marraqueche, para Facilitar o Acesso a Obras
Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência
Visual ou com Outras Dificuldades para ter
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acesso ao texto Impresso, concluído no âmbito
da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), celebrado em Marraqueche,
em 28 de junho de 2013.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da
Constituição Federal, o texto do Tratado de Marraqueche para Facilitar o
Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou
com Outras Dificuldades para ter acesso ao Texto Impresso, celebrado em
Marraqueche, em 28 de junho de 2013.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, em 27 de maio de 2015.

Deputado AELTON FREITAS
PRESIDENTE

FIM DO DOCUMENTO
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