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Ao Sr, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . em _ _ 19 _ _

Ao Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . em _ _ 19_ _
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O Presidente da Comissão
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CAMÂRA DOS DEPUTADOS
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(Republíca-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)
ONDE SE LÊ:
PROJETO DE LEI N° 1,125, DE 1995
(DO PODER EXEOUTIVO)

MENSAGEM N° 1.093/95
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências,
(ÁS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART 24. li)
LEIA-SE.
PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N° 1 093/95
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências
( , COMISSÃO ESPECIAL (RI ART. 34, 11 E ART. 24, 11)
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Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

..

.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
Do Âmbito de Aplicação
Art. 10 Esta Lei se aplica:

I - aos annadores e embarcações brasileiros;
H - às embarcações estrangeiras afretadas por annadores brasileiros;
IH - aos annadores e embarcações estrangeiros, quando amparados por acordos
internacionais firmados pela União.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:

•

~

NOVO DESPACHO: Desapense-s e do PL 846 /
\
95(CF art.57,79). À comissão. Especial(RI I , .- 1art.34,II e art. 24,
t. ~ ubllqu e -se.
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I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em atividades
comerclélls;
H - as embarcações de esporte e recreio;
IH - as embarcações de turismo;

IV - as embarcações de pesca.
Capítulo 11
Das Definições
Art. 20 Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o
uso e o controle da embarcação, por tempo determinado. incluindo o direito de designar o
Comandante e a tripulação;

FI. 2 do projeto de lei que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências. "

rI - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armad e tripulada para operá-la por tempo determinado;

•

rII - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a
colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar
transporte em uma ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa ffsica residente e domiciliada no País ou empresa
brasileira, autorizadas pelo órgão competente;
V - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira brasileira;
VI - navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a embarcações e
instalações marítimas;
VII - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do litoral
brasileiro;
VIII - navegação interior: a realizada em hidrovia'i interiores, em percurso nacional
ou internacional;
IX - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros;

•

X - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da embarcação
suspende temporariamente o uso da bandeira de origem. a fim de que a embarcação seja inscrita
em registro de outro pafs.
Capítulo III
Da Bandeira das Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa física
residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por armador brasileiro, condicionado à
suspensão provisória de bandeira no país de origem.
Capítulo IV
Da Tripulação

FI. 3 do projeto de lei que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências. "

Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o
Comandante e o Chefe de Máquinas.
Capítulo V
Dos Regimes de Navegação
Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação de
longo curso é aberta aos armadores e embarcações de todos os pafses, observados os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso internacional é
aberta aos armadores e embarcações de todos os pafses, na forma dos acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras poderão participar do transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem e na navegação interior de percurso nacional, bem como
da navegação de apoio, quando afretadas por armadores brasileiros, observado o disposto nos
artigos 9° e 10 desta Lei.
Capftulo VI

•

Dos Afretamentos de Embarcações
Art. 8° O armador brasileiro poderá afretar embarcações brasileiras e estrangeiras
por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo, para
operar no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou na interior de percurso
nacional, bem como na navegação de apoio, depende de autorização do órgão competente e só
poderá ocorrer nos seguintes casos:
I - inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e
porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
11 - interesse público, devidamente justificado.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a navegação de longo
curso ou interior de percurso internacional;
11 - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior e de apoio;

-

FI. 4 do projeto de lei que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências. "

III - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a navegação de
cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio.
Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros, que se destinarem à
navegação de longo curso e interior de percurso internacional.
,

Parágrafo único. As embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro serão
aplicadas normas especiais de caráter fiscal, aduaneiro, previdenciário, trabalhista e securitário.
Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções
Art. 12. A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a multa de até
cem por cento do valor do frete, conforme definido em regulamento.
Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 13. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de
tensão, emergência ou guerra terá sua composição, organização administrativa e âmbito de
coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se os Decretos-leis nOs. 666, de 2 de julho de 1969, 687, de 16 de
julho de 1969, e 1.143, de 30 de dezem bro de 1970.
Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR
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DECREI'O-LEI N0 666 JULHO DE

IJE

'2

DE

1969

lmtítut a obngatonedad.) de tramporte em navio de b<lndeira brasileira e da outrC1.3 prOt;Záênc;as.

o

da República, no uso
da atr buiçào que lhe confere o ~ 19
do artigo 29 do Ato Institucional n 9 5,
de 13 de dezembro .Je 1968. dp.creta:
Presld~nte

Art. 19 A Sup~r ' ntendéncia Nac IOnal da Marinha Mercante - ...... .
SUNAMAN. no exerclclo de sua f;lOção reguladon do traus .Jorte marlUmo . cabe disciplinar e ,:ontrolar. median te resoluções que expenir, a ;:artlcipação da frota mercante naclt,nal
das linhas Internaciona.ts de 1I . Lv~a
ção.
Parágrafo único. Para os efelta.s
deste artIgo. deverão predom inar. no
tra fego entre o BraSIl e 0S oema:s
nac ionaIS do
palses a.s armadores
pais exporta<lol e Importador ~e mercadorias . a te we se ja OUI r a a IbUrudade d~ partiCIpação entre 'IS mesma.s armad or es preconizada ,J"!la ;>OI1tlca braslle ra de transporte n alltlmo 10 ternaclOnal.

•

Art. 29 ::erà feito. obrigatór!amente. em navios de bandel:' brasileira.
respeitado o prlOclplO da r~ lprocl
dade , o transrorte de merr.aOGnas
Importaoa"
por qualquer ')[6aO da
admlOlstração publ ca federa!. estadual e municipal. direta ou indireta
InclUSIve empresas pUbl1cas ~ ,cc'edaaes de economIa mLSta. bem como
as Importadas com quaIsquer favores governamentais e. a nda, a..~ adquiridas com f:nanciamento, tutal ou
parcial . de estabelecimento Jt'ic lal aa
crédlto. assIm tambtm com financiam~nto externos. concedidos a orgãos da admln stração publica lederal , dueta ou indireta .
~
la Estão 'gualmenta
RUj 21tl\S a.
nbrigator .edade prevISta neste artIgo
as mercadOrias naCIonaIs P.xportwas
COm qua isquer dos beneficias r.e le d~
felldos.
§ 20 A obri gatoriedade prevista neste art ig o sera extensovo às mercaaonas cUJO tran s porte esteja l· t:~UllWO
em acOrdos ou convenlos firmadOs ou
reconhecido. pelas autoridades brafi'leiras obedecidas as cond ; çõ~ n05
mesmos fixadas.
Art. 39 As cargas de Impor~çaa ou
exportação
vinculadas o/)riga tónamente ao transporte em navIOS de
bandeira brasIleIra . pod~rao ser lIberadas em
favor da oande:ra ao
paIs exportador ou importador. 1J0r::dpradamente are 50 % de seu total,
desde que a legiSlação ']n I a IS ~ om
praaor ou vendedor conce<!a. p )1 0
menos Igual tratamento em rel açao
80s navJOs de bandeira t;ra..sileira_
§ 19 Em caso de absoluta 11i,L:J. de
nav 00 de bandeira braslJeira proprios ou atretados . para o raIl.!>pOrt~
do Lotai ou de parte da perr.~a l aR~ m
que lhe couber. deverá a mesma ser
liberada em favor de navio oa bandeIra do paIs export.ador ou unP;f!'lador .

§ 2'1 Caso não h ~ ja n:lVIJ dp. bandeira DI as le lra ou aa banaetra dO
importador ou expOTtM or '·m pn.sl çãú para o embarque da car!;a, poaera a SuperIntendênCIa NacIOnal da
Marmha Mercan~ . a ~pu ; X":Jl51VO
critérIO liberar o tran sporte paI a navo de terc~lra bandeira ':!s per.tt1 '~ :\
mente deSIgnado,

Quanao a export.ação J U Importação tár feIta para ou l1 e plll~
que nao Seja servIdo por na7tOs nRc:onnts de ambas as oande ras :mportadora ou exportaaora Qp me rcador ia SUjeita a Ilberacao. a o:uo~rlll
tendênCIa NaC Ional d!l Marmna Mercantp tara a liberaçao
previa c1HS
cargas de que trata este Decretn-Iel.
designando o transportador.
§ 30

Art 40 Os atos do Poder !'..!:ecut vn,
que objetivem prot~ger e !'eg uln r o
transporte mantlmo de mer~aaOrtas
de e pa ra portos nacIonaIs . ~o ~ e aOl!cam a ConferéncH " . , ptes. a :.cordos, a rate ios de Iretes 'Ju !f C1 r gas
e a co ntratos. desde que destes atos
part clpe li Co mpanh ia de '1a'/ p.!acao
Lloyd B:asllelro . com ou se m a.madores a ela a..<soclados b, m corN, li
qua lquer armadol
braSIlei ro pre vlRmente
autorizado p el!l Supcnn t('ndéncia Nac ana l dn Marinha Mercante para trafego ~specltlco.

Art . 50 Para os f ins dêste DecretoLei. considera-se nav io d e hande lrl\
brasllelTa o navio afretado por empresa bra.s:leira devidamente autonzada a funcionar no trr.nsporte de
longo curso.
Art. 60 I':nt~nde-se como favor I!0vp.rnamental oualquer isençan ou redução tnblltàrla , tratamento til.~lra
rin orntec onlsta e benefICIO de qualquer natureza concedIdo pelo Governo Federal.
Art . 7° Para a perf~ l ta px ~ cuça.o
dé.He Decreto- Lei . a Superm t.!ndencla Nacional da Marinha Mer,ante _
SUN AMAM - podera e.tabPI"!cer os
mela.s e n ormas necessanos ao CODtr61~ de embarque bem como :eQUIsita r documentos. pap~ s . proc e.' ~ls e
informacõ~~ de quaISQuer ,)rrr aos da
admIDistracaC' pU blIca federal ps tadual e mu nici pal . d r eta ou ma'reta,
e emprf'Ms conceSS lonarias rle serviços publlcos .
Art. 8° O pres ~nte Decreta-VI pnem vIgor na da ta da <li a publlcacão revogadas as dLSp06lções
em
contrár·o.
tra~a

Brasl li a.
2 de
julho de 1969:
da Indep endência e 810 da
Repúblrca .
1480

A.

C OSTA E SILVA

Mario Da vid Andre<a=

DECRETo-LEI N9 687 JULHO DE 1969

011:

18

D~

Altera O Decreto-lei n 9 666, de 2 d/J
julho de 1969, que institui a obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasüelra, e a Lei
5 .025 . de 10 de junho de 1966, liua
dispõe sõbre
intercâmbio ,:omercial com o e::rterlor.

o Presidente da República, usnDdo da atrlbu!ção que lhe conferI! o
~ 19 do artIgo 29 do Ato Institucional n 9 5, de 13 de lezembro de 19tí8.
decreta :
Art. l° O § 19 do artigo 29 , o t 39
do artigo 39, e os artigos 60 e 7° do
Decreto-Lel nO 666, de 2 de Julho de
1969, pa-<;.~ m a vigorar com a segull .te redação:
, ,d
"Art. 2°

. ........... ... . . .... .

19 A Superintendência NacIOnal da Marinha Mercante SUNAMAN - podera. com 11
aprovação prevIa
do -:;o!!~clho
Nacional de
Comercio Exten':1r
- CONCEX, estender a obrlgatoned ade prevIsta neste artlgu a
mercaaorias
nacIOnaIS exporta.das".
I ;
§

.. Art. 39

.. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . •

§ 39

Quando a importação de
mercadonas sujeitas a libe ração
fõr feita de p Is ~âo serVIdo r,or
navio de sua bandeira 1em por
na VlO de bandeira brasileira, a
Superln tendência N:lcional da
Mann l1a Mercan te fa rá d. Lberaçáo previa das cargas".

•

u Art. 69 Entendem-se por lavores governamentaIs os oent!lIcios de ordem !lscal, cambiai Oll
!inancelra cn ncedldos
pelO Govêrno Federal.
Par agi a,u unlco. As dúvld - s de
In terpretação -;ôbre o concelv) de
fa vares gov ernamf!n tai.! serau dlrlm ·... "~ pelo Ministério da Fazenda".
Ir
.. Art. 7° Os órgáos da "Idmllllstr ção publica federal, estadual e
mUnicipal, direta ou indireta e
as empresas concessionar .as
de
se rvIços
públicos . prest .ráo
à
SUNAMAN
LÓda a wiaburd.çao
necessaria para a execução d as
med idas previstas nesLtI Decleto lel".
Art. 2Q No § 39 do artigo 69 da
Lei n 9 5 .025, de 10 de junho de 1966,
com a redação que a êste tol dada
pelo Decret<rlel 487, de 3 de março
de 1969, fica
Incluldo, 'omo lotegrante da ComlasAo Executiva
do
Conselho Nacional do Comércio Exterior lCONCEX) - o SUperintendente da Superintendência Nacional
da Marinha Mercante.
Art. 3~ !:ate Decret~lel entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as dispOSições
em contrá-

rio .
•

. Brasília. 18 de julho de 1969;
1489 da Independência e 81 9 da
kepúbllca.

(,
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A. COSTA

E

Sn.VA

J08t de Magalhde" Pinto
Ant6nio Del/im Netto ·
Mario David Andreazia
RUII Correa Lope,
Edmundo lU Macedo Soares
AntonIO Duu Leiu Júnior

DEC!-Zr,-cO -LEI ~ o 1 . H3 UC,: UlI1RO DE la~O
Dispõe

-,') ure a
,(

::zarinha

COn,\ lruçao

De

30

/lze rcan te

'l!:

o

llaZ'a l

o

Presid ente d a Rep ublica. 110 W'J
u a atnbUl c5 0 que lhe confere o art :,:; o 55, Item I, c a ConstI tUiç ão, de c,e ta :
AI t. I " Co mp ete a Admi:üs t raç;, ')
F ~' d~ral

:

I - COllceder e cancela r aut orizações para o funcIOnamento das em presas r'1clOnais de navegação inrp1!Or, de cabct:lI~e m e lon go curso, organizar o seu caaas tro fzsico e financeiro e fi~::ll' normas paz a a padra n zzação dos sc us r l'~ l s tros contabeis;

TI - Executar á polltica r.acional
lT lacionada co m a co ncessã o p ca ncela mento d2.s li I1l1as de na vegaçao inte rior' d2 cabctagem e longo curso, ~
auto rizar a rpa lI zação de \'iagens extraordlll an a s par:J. portos r'J.C lO nalS ?
e_, trangeiros;

Es tabrlrcer as cO:ldições pa ra
e o exerclcio de quai ~ quer car!lOS da admilllstracão de e mpr esas rie
l1aver:a ç:i o pUblicas ou privadas. J. SsIm co mo para o C' xerCICIO de quai'quer 11ll1ções pm QZbaoS co nsult!\ 0,
fL'icai 'i (' sp m clhantes;
IrI -

a

po~se

IV - Deliberar sõ bre a transferênci a dr [l'cu rsos. prla s e mpre ~ as de na·:('['a ,· l o . 1 :~1: a i I1 '>l~sti m e ntos !lO e xte ~·;o r

:

F i:,a r os tetos t a :'if,üios para 3m r:·can t e. interior e de ca 1;01:\': " 1'1. (' . .. ' '1: d~l1a r :\ :Ja:·t'clp aç :'Vl
('a~ l'm . JI-c s a~ naClOrl3.l S nas con fere nelas Ink:l1aCI J !la IS de fre t e ;
V -

l~a\' e'!aç:'o

VI - Fixar os percentuais de aumento ou reaJustamento salarial para
os trabalhadores das categorias de
operadores ie carr:a e descarga. vi g ia~
por tuari os e de mais traba lhadores da
orla marrtima, ouvido. previamente, ()
Conselho Nacional de Politica Sahria!. de acõrdo com a Lei n 9 5 , 617 , de
15 de outubro de 1970;
VII - Fixar os ternos de trabalhadores das cate~orias de operadores c:?
ca rga e de~carg a c \'igias pOltua rios :
VIII - Executar e COJi t :'o:ar os at ~· .;
decorrentes dos acorcos fil mad os pelo
BraSIl por fÓ:'ça de cOI1\'encõcs int ernacior:.a1s de t: an., porte e direito 111 :1I ·ti m o:
IX - Au tori zar a venG a de em bar cações naCIOnaiS empre'!adas na 11'1 \·l'!.!açao II1tc n or . ele cabo ta ~e m I' Cle
I, 11~'O curso ;
X - Au torizar o fr ~':lr.lrnt ~ d(' .'!l\IJa:'cacucs por l lllJl rr~aS n:1C lO:1 aIS d ,'
~!~VCL!a{~~lO:

Xl - P romover a fusã o ou a inc orpcra cã o de e mprésa s de n a \'E>'ac"o.
qualltio n ecessa no à ObLCl1C:-lO rie ec '110mia de cscala.
Art. ~o S::o pass iveis de mul ta:
I ce 100 Ice m l a 1. 000 Imil'
lIr,ldade:;-padrão de capita l I ai t igo )~
el a Lei !l o 4 . 380, de ::1 de agosto 1,'
1964), a emp r esa de nav egaç:i.o ou es taleiro qu '. po r si, se us a~entes Q\l
p repostos . infringir qualquer disDO, 'ti\'o d és te Decreto-lei ou de re so luç:l 'l
do 0r~ão ou entidade da Admllli s tracio Fede :'a l co mp etellte :
Il de 10 t dez I a :200 rd uzenta'i'
unicades-paàrão dc capita!. aqu eles
que de qualquer forma co ntribl!lrem
paI a praticar, er.coonr ou dl sslmlll ::1J
a infraç.lo.
.\rt. 3° A:. multas que niio forp fTl
paQas 1 ~0 p ra zo de 30 ' tnr,ta I dIa.;
co ntados da data da notificação. ,c r Zi o couradas m eà ia:ltc execu tiv o fl 'i ca I.
i\rt . 4° O presente Decreto-lei en trar" e m viC:::Jr na riata de su a pllh i.
ração. revo p::da s a s di sposiç ões "111
l't. ntr ~d io.
Bra!' l!ia. 20 de dezembro d"
149° ria I:ldependencl3 e 8~o
R epúl;llca.
E!\!lLI O G.

:\lÉDlCI

,'fen() Dal:zd ,1J!drca:.:a
J o ão Paula cios

j,c:s

Vdl oso

Mensagem n° 1 . O9 3

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
Indústria do Comércio e do Turismo, da Marinha e dos Transportes, o texto do projeto de lei que
"Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências".

Brasília,

18

de

outubro

de 1995.

E.M. MICT!MMIMT N° OO5
Brasília, 13 de outubro de 1995.

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto
de Lei, que estipula normas regedoras da ordenação do transporte aquaviário de mercadorias, dando
cumprimento ao mandamento constitucional preconizado no artigo 178, com a nova redação dada
pelo artigo 1° da Emenda Constitucional n° 7, de 15 de agosto de 1995.
Trata-se de iniciativa da maior significação. no sentido de obter a redução do custo
do transporte aquaviário, uma vez que proporcionará substancial aumento da competitividade no
setor, sem. contudo. expor a frota nacional a uma concorrência desequilibrada com as empresas
estrangeiras. Ao abrir a exploração da navegação marítima e fluvial às embarcações de outros
países, a norma proposta as submete às mesmas exigências estabelecidas para as brasileiras,
ensejando o direcionamento dos esforços para a busca da eficiência, já que esta. no caso, passará a
ser a determinante do sucesso nos empreendimentos do setor.
Na elaboração do mencionado Projeto de Lei. observaram-se, como pontos básicos.
objetivos consentâneos com os do Governo de Vossa Excelência. tais como :
a) o ajuste das exigência\) imposta\) internamente aos armadores nacionais às
condições do mercado internacional;
b) a remoção ou desburocrauzação de regras que limitam os ajustes operacionais em
função de tráfegos específicos. deixando os empresários livres para proverem suas necessidades
sem interferênci a do G overn o. tant o na navegação de longo curso. quanto na navegação interior e
na de cabotagem;
c) a ampliação da concorrência entre armadores nacionai s, dando-lhes melhores
conul<;oc~
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d) o aumento do transporte doméstico de cargas por VIa marítima ou fluvial,
buscando melhor equilíbrio entre as diferentes modalidades na matriz brasileira de transporte.
Senhor Presidente, em tudo isto está presente a necessidade de resguardar os
interesses nacionais e de não degradar a armação brasileira, fundamental para a dinamização do
comércio, tanto interno quanto externo, e, por via de consequência, para o próprio desenvolvimento
do País.
Colhemos o ensejo para significar a Vossa Excelência os nossos mais sinceros votos
de respeito e consideração.
Respei tosamen te,

•

Aviso n° 2.197 - SUPAR/C. Civil.
Brasília, 18

de

outubro

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá
outras providências".

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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RELATORIO DE PROPOSIÇOES
Protocolo = 4835
---------------------------------------------------------------------------------

Proposiçao: PL. 1125/95
Data Entrada Câmara: 19/10/95
Número Origem: MSC 1093/95

Autor: PODER EXECUTIVO
Aviso: 2.197 SUP/CIVIL

Ementa: Dispoe sobre a ordenacao do transporte aquaviario e da outras
providencias.
Despacho: As Comissoes: Art. 24,11
Viacao e Transportes
Consto e Justica e de Redacao(Art.54,RI)
NOVO DESPACHO (EM 31/01/96)
Desapense-se do PL. 846/95 (CF
art.57,7º). A Comissao Especial (RI art.
34, 11 e art. 24, 11). Publique-se.

.. ........ ... .. . . .. . .. .. ............. ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. ... .. . . . . ... ...
Recebi em 01/02/96
Assinatura: ----------------------------

Ponto: ___________

-------------------------------------------------------------------------------SGM/NucLeo de lnformat i ca

Defiro a apensaçAo dos PL.'s nos 907/95 e .1 . 125/~5
ao PL. no 846/95, esclarecendo que a proposIção maIs
antiga tem precedência sobre a mais recente, nos
.

termos do art . 143, Inciso 11, ali ea "b· , do RICD .
c A M A R A _o o S o E P U T ~ o o S Oflcle-se ao Requerente e, após,
-~ ( ,/'

L-f

COMISSAO DE VIAÇAO E . Em 31/10 I 95

Of. P-145/95

Bras íi ia , 26 de outubro de 1995

Senhor Presidente,

Em atend imento a dispos itivo regimenta l, so li cito a V. Exa proceder

à apensação dos Projetos de Lei nOs 846/95 - da Deputada Socorro Gomes, e
907/95 - do Deputado Laprovita Vieira , ao de nO 1.125/95 - do Poder Executivo , por
versarem todos sobre a regulamentação da navegação de cabotagem .

Atenciosamente ,

H~~

o MOREIRA FRANCO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EDUARDO
Presidente da Câmara dos Deputados

GER 3. 17. 23.004- 2 - (JUN/95)

SGM/P nO

1J b:l /95

Bras íli a.

,

J

!

_._ ' .4.

Senhor Pres idente.

Reporto-me ao Ofício nO P-145/95, de 26 de outubro de
1995. dessa Comissão, a propósito do pedido de apensação dos Projetos de
Lei nOs 846/95, que "Regulamenta o Parágrafo Único do ArtiÇlO 178 da
Constituição Federal" e 907/95 , que "Reg ulamenta o Art igo 178 da Co nstituiç.ão
Federa l e seu Parágrafo Único, no que diz respe ito a ordena çãc do Tra nSDorte
Aquático" ao Projeto de Lei n° 1.1 25/95, que "Dispõe sobre a :);cjendçào do
Transporte Aquaviário e dá outras prov idências",
Comunico-l he que, com reiação ao as sunte , exare i o
seguinte despacho:
"Defiro a apensação dos PL .' s nOs 907í95 e 1.125í95 ao PL
n° 846/95 , esclarecendo que a propOSição mais antiga tem
precedência sobre a ma is recente , nos termos do art. 143,
inciso 11 , alínea "b", do RICD . Oficie-se ao Requerente e,
após , publique-se".
Colho o ensejo para re novar a Vossa EXC8!enc:a protestos
de alta estima e distinta consideração.

À Sua Excelência o Senhor

Deputado MOREIRA FRANCO
Presidente da Comissão de Viação e Transportes
NESTA

,

r
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CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Brasília, 1° de novembro de 1995.

Ofício nO 403/95

Defiro Audiência à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço PulJlico, do PL n9 846/95 (apensa
do o PL n9 1.125/95), para e manifestar antes da
Com~são de Viação e Tr s
/J J / / '
Em
jl/9 5.
)Vl l-1

l1l!

Senhor Presidente

Nos termos dos arts. 141 e 32, XII, do Regimento Interno, solicito a V.
Exa. inclusão desta Comissão no despacho ao Projeto de Lei nO 1.125/95
- do Poder
- -Executivo (MSG nO 1.093/95) - que "dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências", conforme requerimento anexo apresentado pelo
Deputado José Carlos Aleluia.
..

Atenciosamente,

JOSÉ P/MENTE
Vi e-Presidente no exercíc
da Presidência

•
•

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EDUARDO
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

·'

CAMARA DOS DEPUTADOS

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Desapense-se o Projeto de Lei' nO 1.125, de 1995, do Projeto
de Lei nO 846 , de 1995, tendo em vista o disposto no art . 57 , §7°, da
Constituição Federal.
Reconsidero o despacho de distribuição do Projeto de Lei nO
1.125, de 1995, do Poder Executivo , que dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá outras providências , uma vez que a matéria
nele contida tem pertinência com a competência das Comissões de
Economia Indústria e Comércio , de Defesa Nacional e de Trabalho ,
Administração e Serviço Público , além da Comissão de Viação e
Transportes.
Assim , determino , nos termos do art . 34 , inciso 11 , do
Reg imento , a criação de Comissão Especial para emitir parecer
conclusivo sobre a matéria (art . 24 , 11) .

•

Publique-se .

Brasília ,

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

3.1

de janeiro de 1996.

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECISÃO DO PRESIDENTE
EM QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELA
SOCORRO GOMES NA SESSÃO DO DIA 01/02/96

DEPUTADA

A Sra. Deputada Socorro Gomes, em Sessão do último
dia 1°, levanta questão de ordem acerca da desapensação do Projeto de
lei nO 1.125, de 1995, do Poder Executivo, do Projeto de Lei nO 846 , de
1995, de autoria de Sua Excelência, ambos dispondo sobre a
regulamentação do transporte aquaviário.
Com efeito, o Projeto de Lei nO 1.125, de 1995, foi
inicialmente distribuído por dependência, nos termos regimentais, para
ser apensado ao de nO 846, de 1995, por tratarem as proposições de
matérias análogas.
Todavia, com o advento da convocação do Congresso
Nacional para a presente sessão legislativa extraordinária, tornou-se
imperativa a desapensação em virtude da regra contida no art. 57, §7°,
da Constituição Federal, que determina que
"Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso
Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi
convocado. "

A Mensagem do Senhor Presidente da República que
determinou o atual período legislativo extraordinário incluiu entre as
matérias a serem examinadas o Projeto de Lei nO 1.125, de 1995, não
fazendo constar, no entanto, as demais proposições sobre o mesmo
tema .

,.

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Presidência entende , à vista dessas disposições , que
a regra regimental que determina a apensação de matérias análogas não
tem como prevalecer diante do ditame constitucional que limita os
trabalhos do Congresso , no caso de convocação extraordinária , à
matéria para qual foi especificamente convocado .
Mantida a apensação , a Câmara teria necessariamente
que deliberar sobre projeto não constante da pauta da convocação
extraordinária , o que feriria a disposição constitucional mencionada .

Por tais razões , indefiro a questão de ordem formu lada .

Sala das Sessões , em {i b de fevereiro de 1996.

Luis

/

CÁMARA DOS DEPUTADOS
,o.L
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~~'..~éOORDENAÇÂO DE COMISSÕES PERMANENTES

Memorando nO 31/96

Brasilia, 08 de fevereiro de 1996.

Da Diretora da Coordenação de Comissões Pennanentes
À Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

Senhora Secretária

Tendo em vista decisão do Sr. Presidente da Câmara, em anexo, solicito a
devolução do Projeto de Lei nO 1.125/95, apensado ao Projeto de Lei nO 846/95 .

Atenciosamente,

•
-

*'

CAMÂRA DOS DEPUTADOS

_

E R Rô.. T A

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)
ONDE SE LÊ :
PROJETO DE LEI N D 1.125, DE í 995
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N° 1,093/95
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências,
(AS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART . 24. 11)
LEIA-SE :
PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N° 1,093/95
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências.
(À COMISSÃO ESPECIAL (RI ART. 34, 11 E ART. 24, 11)

--'- -

--

~
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•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
(da Deputada Socorro Gomes)

Senhor Presidente,

Defiro a apensação do PL. n9 846 / 95 ao
PL . n? 1 . 125/95, para que ambos ~2 jam
ap~eclados pela Comissão Especial consti
t~lda p~ra dar parecer ao segundo . Ofi =
Cle-se a Requerente e, a U9~ i
Em 13 / 03 / 96
t-1
.-DENTL

Em virtude da regra contida no art. 57, § 7°, da Constituição F deral, que deternlina que na Sessão Legislativa Extraordinária, o Congresso Nacional somente
deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado, houve a desapensação do
Projeto-de-Lei nO. 1.125, de 1995, do Poder Executivo, do Projeto-de-Lei nO846, de
1995, de minha autoria, ambos dispondo sobre a regulamentação do transporte
.,

.

aquavlano.
Agora, em Sessão Ordinária, Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta dos referidos projetos
acima citados e que regulamenta o Artigo 178 da Constituição Federal, considerando que as matérias ora em tramitação são análogas.

Sala das Sessões, em 28 / 02 / 96.

GER 20.01 .0050 .5 - (AGO / 90)
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SGM/P n°

Brasília,

de 1996.

Senhora Deputada,

Em atenção ao Requerimento de sua autoria, datado de 28 de
fevereiro de 1996, a propósito do pedido de tramitação conjunta dos
Projetos de Lei nOs 1.125, de

199!~,

que "dispõe sobre a ordenação do

transporte aquaviário e dá outras provrdências", ao Projeto de Lei n° 846,
de 1995, que "regulamenta o parágrafo único do artigo 178 da Constituição
Federal", comunico a Vossa Excelência que determinei a apensação do
segundo ao primeiro, tendo em vista haver sido instalada Comissão
Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei nO 1.125, de
1995, em 31 de janeiro do corrente ano.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelênda protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
"

~-frrf7t-;t~f~
i ( (, /
Luí
A Sua Senhoria a Senhora
Deputada SOCORRO GOMES
Anexo IV, Gabinete 404
NESTA
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Emenda ao Art. 4° do PL 1.125/95 (apensado ao PL 846/95)

Emend~

o

. CO

"

Modificativa

Art. 4° - Nas embarcações de bandeira brasileira serão obrigatoriamente brasileiros o comandante, chefe de máquinas 'e pelo menos dois terços dos demais
tripulantes.

L&J

~

Justificativa

O
Z
CO

W

10
U.
~

~~
00
Z

Possibilita o desenvolvimento e ascensão hierárquica do marítimo nacionaL manutenção de mão-de-obra nacionaL qualificada controle operacional
das embarcações mercantes de bandeira nacional. preservação de postos de
trabalho para marítimos brasileiros, equidade de princípio no que concerne a
nacionalidade dos tripulantes com as demais nações possuidoras de frota própria e não estimular a imigração de tripulantes estrangeiros_ estão os motivos
geradores da presente emenda.
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Emenda ao Art. 10° do PL 1.125/95 (apensado ao PL 846/95)

Emenda Modificativa

o
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~

O

Art. 10° - Independe de autorização o afretamento de embarcaç~o de bandeira
brasileira para a navegação de longo curso, cabotagem, interior e de apoio.

Z

CO

W

~O
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e~Pcn
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Justificativa

Possibilitar o afretamento de embarcações estrangeiras implica em remeter divisas para o exterior. Permitir que tais afretamentos sejam realizados sem
autorização de órgão competente é possibilitar afretamentos com preços artificialmente majorados objetivando remessa de dinheiro à margem da lei. viabilizando a utilização desta atividade. entre outros tíns. para a lavagem de dinheiro obtido ilegalmente.
Desta fonna o acompanhamento dos valores pactuados no contrato de
afretamento faz-se indispensável para que os mesmos estejam dentro da realidade de mercado.

PMlJiDTM
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências.

EMENDA

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei nO 1.125, de 1995, a seguinte
redação :
"Art. 12 As infrações a esta Lei serão passíveis das seguintes
sanções:
I - multa, no valor de 10,00 (dez reais) por tonelada de arqueação bruta da embarcação infratora;
II - suspensão da autorização para operar, por prazo de até
seis meses."
JUSTIFICATIVA

•

A tipificação das sanções procura eliminar fonte de conflito de
competências entre os Poderes Legislativo e Judiciário. O valor pecuniário aplica-se sobre a tonelagem bruta de arqueação da embarcação infratora por atingi-Ia em qualquer caso, independentemente do volume
do frete que tenha transportado , que esteja transportando ou que venha
a transportar.
A previsão da pena de suspensão visa conferir flexibilidade ao
executante da Lei .

Sala das Comissões , 18 de Janeiro de 1996
/i2~
Deputado ARNJ(LDO MADEIRA

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências.

EMENDA

Dê-se ao art. 4° do Projeto de Lei nO 1.125, de 1995, a seguinte
redação :

"Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e uma parcela
da tripulação a ser estabelecida pelo Poder Executivo."

JUSTIFICATIVA

A inclusão da expressão "e uma parcela da tripulação a ser estabelecida pelo Poder Executivo" visa introduzir mecanismo que possibilite privilegiar os marítimos brasileiros em épocas de eventual excesso de
mão-de-obra especializada no mercado mundial.

Sala das Comissões , 18 de Janeiro de 1996

j/:- .2 .. ").'--

Deputado ARNALDO MADEIRA

( :cc:; 3. 17. :::3 .004 - 2 - rJLJ 'J '95 )

EMENDA

-.

05

....• .'LI ,. JII.
;... ..... - '-(.

--

~,
t ~ ... .... ,

CÂMARA

lo?

DOS

DEPUTADOS

afSS'f"G

~. ~

#. .•

NQ

~

PIOIJt 11 LEI
846

TRABALHO, DE

aIIlSSl11I

~

!..

( l UIDSlVA
95

ADMINISTRAÇ~O

[ ) aa.mJlTIVA

( l 111 TlVt DE

( l 1UiSII1Utlvt
[ lllllfDIlVA

E SERVIÇO PUBLICO

AUJOI

PHI LEMON RODRIGUES
TEXTO!JlSI If ICAClO

Acrecente-se ao Artigo 4º do Projeto de Lei nº 846/95, o seguinte
parágrafo .
§ ONICO

Na navegação portuária,aquela realizada em áreas portuárias nacl~
nal

e

adjacências, em apOlO a embarcações e dS atividade nos po ~

tos e terminais, não será permitido o uso de embarcações

estran-

gelras, mesmo na condição de afretados por armador nacional.

o
CO

ex

J USTIFICAÇAO

lIJ
~

A navegação portuária, que é aquela realizada, principalmente, no

O
Z

int erior dos portos

do a segurança n a c i o n a 1 e p o r e s t a r a z ã o não p o d e s e r o p e r a d a p o r em

CO

w
ro

b a rcações estrangeiras.

u.

Ca s o isto ocorressse, aguas e caminhos de segurança nacional,como

;:j

po r exemplo, o ace s so a Usinas Nucleares , a palOlS de munição

~

.~

...Z

brasileiros,

é uma navegação estratégica,c omp0..c!..

/

da

Ma rinha e outras instalações estratégicas, passariam a ser do co nh ecimento indiscriminado dos estrangeiros .
/

Al iás, esta é a razão que os países, inclusive o Brasil, so permi
te que seres nacionais e x erçam a profissão de prátic o s.
Um outro aspecto a ser considerado é que não há, nem nunca
no Brasil, carê ncla de rebocadores,

houve

barcas d'água, etc . para

ate~

de r ao apolo logístico das embarcações que frequentam nossos po r to s e às necessidades de apolo das instalações portuárias.
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

COM ISS ÃO DE TRA BAL HO, DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER
ViÇ O PÚB LIC O

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 846/95

Nos termos do art. 119 , cap ut, I, do Reg imento Interno da
Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divu
lgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de eme
ndas , a part ir de
11/01/96 , por cinco sessões. Esgotado o prazo , foram recebida
s 22 (vinte e duas )
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão , em 19 de janeiro de 1996.

Talita Veda de Almeida

PI
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Secretária

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontram-se em tramitação na Casa os Projetos de Lei

nOs

846/95, da Deputada Socorro Gomes, que regulamenta o parágrafo único
do artigo 178 da Constituição Federal; 907/95, do Deputado Laprovita

Vieira , que regulamenta o artigo 178 e seu parágrafo único, no que diz
respeito à ordenação do transporte aquaviário; 1.125/95, do Poder

Executivo, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá
outras providências; 1.302/95, do Deputado Miro Teixeira, que regulamenta

o transporte

de mercadorias na navegação de cabotagem e interior de que

trata o artigo 178 da Constituição Federal; e 1.392/95, do Deputado José

Santana Vasconcellos, que regulamenta o artigo 178 da Constituição
Federal, no que diz respeito

ao transporte aquaviário.

Em virtude de decisão desta Presidência, datada de 31 de
janeiro de 1996, quando o Congresso Nacional estava reunido em
convocação extraordinária, o Projeto de Lei nO 1.125/95 foi desapensado do
Projeto de Lei nO 846/95, tendo em vista o disposto no artigo 57 , § 7°, da
Constituição Federal. Na mesma oportunidade, foi constituída Comissão
Especial para emitir parecer conclusivo sobre a matéria, nos termos do
artigo 34, inciso li, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Finda a convocação extraordinária, a Deputada Socorro
Gomes requereu à Presidência a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
nOs 1.125/95 e 846/95, haja vista não mais prevalecer, na sessão legislativa
ordinária, a regra prevista no artigo 57 , § 7°, da Constituição Federal. Foi
deferida a solicitação, e ambos os Projetos passaram a ser examinados pela
Comissão Especial criada.

Observa-se, no entanto, que a apensação solicitada foi
deferida, dando-se precedência ao Projeto de Lei nO 1.125/95, já que a
Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre ele. Dessa
forma, o Projeto de Lei nO 846/95, que outrora fora o principal, passara a ser
o apensado e encaminhado ao exame daquele Órgão Técnico. Revendo
essa apensação, verifica-se que ela contrariou o dispositivo regimental
pertinente, que determina a precedência das proposições mais antigas (art.
143, 11, "b").
Nesse

sentido,

revejo

o

despacho

que

determinou

a

apensação do Projeto de Lei nO 846/95 ao Projeto de Lei n° 1.125/95, para
inverter a ordem, passando a ser o principal o Projeto de Lei n° 846/95,
tendo em vista ser a proposição mais antiga e ter a precedência regimental.
Esclareço, ainda, que a Comissão Especial permanece com o mesmo
objetivo dantes configurado, qual seja o de apreciar os Projetos de Lei nOs
846/95, 1.125/95, 907/95, 1.302/95 e 1.392/95, encabeçando a apreciação o
Projeto de Lei nO 846/95.
Publique-se.

Em <2)/ o5 /96.

•

A

ATO DA PRESIDENCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso lI, do artigo 34 do
Regimento Interno,

DECIDE
alterar o Ato que constituiu a Comissão Especial
destinada a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.125, de 1995,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário
e dá outras providências", para determinar que a Comissão Especial em
apreço passará, doravante, a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei n°
846, de 1995, da Senhora Deputada Socorro Gomes, que "regulamenta o
parágrafo único do artigo 178 da Constituição Federal" e a seus apensados,
confonne decisão desta Presidência, de 23.05.96 .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITU.çÃr A r qUI v e - se.
S.
(TRANSPORTE
AQUAVIARIO)

Of. n° 26/96 - PF
Em

.-J3 /

(9

~ / 96

~-~

ia, 04 de julho de 1996

Presl ~e

Senhor Presidente,

Em razão do disposto no art. 57, § 7° da Constituição Federal, que prevê
a deliberação pelo Congresso Nacional somente de matéria incluída na pauta da
convocação da sessão legislativa extraordinária, solicito a Vossa Excelência a
desapensação do Projeto de Lei n° 1.125/95, do Poder Executivo, (Mensagem n°
1.093/95), do Projeto de Lei n° 846/95, da Deputada Socorro Gomes, ambos dispondo
sobre a regulamentação do transporte aquaviário.

Por oportuno, sugiro a Vossa Excelência a alteração do Ato que
constituiu a Comissão Especial para apreciar os projetos em tela, excetuando-se do
referido Ato o PL de nO 846/95.

Atenciosamente,

~~~
Deputado ALBERTO SILVA
Presidente

Excelentíssimo, Senhor
Deputado LUIS EDUARDO
Presidente da Câmara

GER 3. 17.23.004-2 - (NOV/95)
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ATO DA PRESIDENCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II, do artigo 34 do
Regimento Interno,

DECIDE
alterar o Ato que constituiu a Comissão Especial
destinada a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei nO l.125, de 1995,
do Poder Executivo, que" dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário
e dá outras providências", para deternrinar que a Comissão Especial em
apreço passará, doravante, a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei n°
846, de 1995, da Senhora Deputada Socorro Gomes, que "regulamenta o
parágrafo único do artigo 178 da Constituição Federal" e a seus apensados,
confonne decisão desta Presidência, de 23.05.96.

ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, decide, nos termos do artigo 34, inciso lI, do Regimento
Interno, constituir Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer
sobre o Projeto de Lei n° l.125 , de 1995, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências", e
RE S OL V E:
I - designar para compô-la, na forma indicada pelas

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II - convocar os membros ora designados para a

reunião de instalação e eleição de seus Presidente e Vice-Presidentes a
, no Plenário n° 12
realizar-se no dia07 . 05 . <16 , 3i? feira, às 14h30rnin
Anexo n.
Brasília, 06 de

maio

de 1996

LUÍS EDU RDO

•
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Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de
Lei n° 1.125, de 1995 , do Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação
do transporte aquaviário e dá outras providências"

Bloco Parlamentar PFL/PTB (7)
Titulares:
Chico da Princesa, José Carlos Aleluia, José Carlos Coutinho,
José Carlos Vieira, Lael Varella, Philemon Rodrigues e Sérgio
Barcellos
Suplentes : Eliseu Moura, Hugo Lagranha, João Iensen, Magno
Bacelar, Mauro Fecury, Mauro Lopes e Rubem Medina
Bloco Parlamentar PMDB/PSDIPSL/PSC (6)
Titulares:
Alberto Silva, Genésio Bernardino, João Thomé Mestrinho,
José Pinotti, Noel de Oliveira e Paulo Titan
Suplentes: Antônio Brasil, Oscar Andrade, Zaire Rezende, 3 vagas
Bloco Parlamentar PPB/PL (6)
Titulares:
Benedito Guimarães, Fausto Mru1ello, Fetter Júnior, Jair
Bolsonaro, Pauderney Avelino e José Egydio
Suplentes: Cunha Lima, João Pizzolatti, Laprovita Vieira, Ushitaro Kamia,
Eujácio Simões, 1 vaga
PSDB (5 )
Titulares:
Suplentes:

PT (3)
Titular:
Suplente:
PDT
Titular:
Suplente:
PSB
Titular:
Suplente:

Eduardo Mascarenhas, Leônidas Cristino, Márcio Fortes, Mário
Negromonte e Yeda Crusius
Jorge Anders, Koyu Iha, Luiz Carlos Hauly, Roberto Rocha, 1
vaga
Carlos Santana, João Coser e TeIma de Souza

Miro Teixeira
José Mawicio
Gervásio Oliveira
Pedro Valadares

PCDOB

Titular:
Suplente:

Socorro Gomes
Jandira Feghali

ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, decide, nos termos do artigo 34, inciso lI, do Regimento
Interno, constituir Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer
sobre o Projeto de Lei nO l.125, de 1995, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências" , e
RE S OL V E:

I - designar para compô-la, na forma indicada pelas
Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação e eleição de seus Presidente e Vice-Presidentes a
realizar-se no dia07 . 05. c)6 , 3i? feira, às 14h3Omin
, no Plenário n° 12
Anexo rI.

Brasília, 06 de

maio

de 1996

LUÍS EDU RDO

- - -------_.-------------

,

.

•

Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de
Lei n° 1.125, de 1995, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação
do transporte aquaviário e dá outras providências"
Bloco Parlamentar PFLIPTB (7)
Titulares:
Chico da Princesa, José Carlos Aleluia, José Carlos Coutinho,
José Carlos Vieira, Lael Varella, Philemon Rodrigues e Sérgio
Barcellos
Suplentes: Eliseu Moura, Hugo Lagranha, João Iensen, Magno
Bacelar, Mauro Fecury, Mauro Lopes e Rubem Medina

Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSLIPSC (6)
Titulares:
Alberto Silva, Genésio Bernardino, João Thomé Mestrinho,
José Pinotti, Noel de Oliveira e Paulo Titan
Suplentes: Antônio Brasil, Oscar Andrade, Zaire Rezende, 3 vagas
Bloco Parlamentar PPBIPL (6)
Titulares:
Benedito Guimarães, Fausto Martello, Fetter Júnior, Jair
Bolsonaro, Pauderney Avelino e José Egydio
Suplentes: Cunha Lima, João Pizzolatti, Laprovita Vieira, Ushitaro Kamia,
Eujácio Simões, 1 vaga

•

PSDB (5)
Titulares:
Suplentes:

PT (3)
Titular:
Suplente:
PDT
Titular:
Suplente:
PSB
Titular:
Suplente:

Eduardo Mascarenhas, Leônidas Cristina, Márcio Fortes, Mário
Negromonte e Yeda Crusius
Jorge Anders, Koyu Tha, Luiz Carlos Hauly, Roberto Rocha, 1
vaga
Carlos Santana, João Coser e TeIma de Souza

Miro Teixeira
José Mauricio
Gervásio Oliveira
Pedro Valadares

PCDOB

Titular:
Suplente:

Socorro Gomes
Jandira Feghali
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.125/95
,

INDICE DE AUTOR

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
031
emendas

GER 3.1723004-2 (J UN/96)

EDUARDO MASCARENHAS/MÁRCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHAS/MARCIO FORTES
EDUARDO MASCARENHASIMÁRCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
EDUARDO MASCARENHAS/MÁRCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
EDUARDO MASCARENHAS/MÁRCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHAS/MARCIO FORTES
,

EDU ARDO MASCARENHAS/MARCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHAS/MARCIO FORTES
,

EDUARDO MASCARENHASIMARCIO FORTES
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
,

SERGIO BARCELLOS
JANDlRA FEGHALI
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEl N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.125/95
,

INDICE DE AUTOR

032
033
034
035
036

emendas

GER 3.1723004-2 (JUN/961

SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
SOCORRO GOMES
CARLOS SANTANA

037
038

CARLOS SANTANA

039
040
041
042
043

CARLOS SANTANA

044
045
046
047

JAIR BOLSONARO

048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061

JAIR BOLSONARO

CARLOS SANTANA
CARLOS SANTANA
CARLOS SANTANA
CARLOS SANTANA
CARLOS SANTANA
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
,

JOSE CARLOS VIEIRA
TELMA DE SOUZA
,

GERVASIO OLIVEIRA
,

GERV ASIO OLIVEIRA
,

GERVASIO OLIVEIRA
,

GERV ASIO OLIVEIRA
,

GERVASIO OLIVEIRA
,

GERV ASIO OLIVEIRA
TELMA DE SOUZA

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS .

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.125/95
,

INDICE DE AUTOR

•

emendas

GER 3.17.23 .004-2 (JU N/96)

062
063

RUBEM MEDINA

064

RUBEM MEDINA

065
066

RUBEM MEDINA

RUBEM MEDINA

EDUARDO MASCARENHAS

067
068
069
070

EDUARDO MASCARENHAS

071
072
073

JOÃO COSER

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

JOÃO COSER

JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
JOÃO COSER
CARLOS SANTANA
MARCELO BARBIERl
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS .

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.125/95
,

INDICE DE AUTOR

092
093
094
095
096
097
098
099
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
11 9
120
121
122
123
124
em endas

GER 3.1723004-2 (JU N/96)

YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
YEDA CRUSIUS
ROBERTO CAMPOS
ROBER TO CAMPOS
ROBERTO CAMPOS
PlllLEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
PHILEMON RODRIGUES
,

MARIO NEGROMONTE
,

MARIO NEGROMONTE
,

MARIO NEGRO MONTE
,

MARIO NEGROMONTE
,

MARIO NEGROMONTE
YEDA CRUSIUS
EL TON ROHNELT
ELTON ROHNEL T
ELTON ROHNEL T

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.125/95
,

INDICE DE AUTOR
125

ELTON ROHNEL T

126

EL TON ROHNEL T

127

ELTON ROHNEL T

128

AYRTON XEREZ

129

AYRTON XEREZ

130

AYRTON XEREZ

131

AYRTON XEREZ

132

AYRTON XEREZ

133

AYRTON XEREZ

134

JANDIRA FEGHALI

135

SOCORRO GOMES

136

MOREIRA FRANCO

137

MOREIRA FRANCO

138

MOREIRA FRANCO

139

MOREIRA FRANCO

140

MOREIRA FRANCO

141

MOREIRA FRANCO

142

MOREIRA FRANCO

143

MOREIRA FRANCO

144

MOREIRA FRANCO

145

MOREIRA FRANCO

146
147

MOREIRA FRANCO
MOREIRA FRANCO

148

MOREIRA FRANCO

149

MOREIRA FRANCO
MOREIRA FRANCO

150

~ m e n da.i

GER 3.17.23 004- 2 (JUN /96)

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS .

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 846/95
,

INDICE DE AUTOR

023
100
101
105

l!m endas
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PillLEMON RODRIGUES
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

Artigo 15 - CANCELAR

JUSTIFICA TIVA:
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Pelo princípio da reciprocidade, explicitado na redação do novo artigo 178 da
Constituição Federal, não se pode revogar os Decretos Leis 666 e 678/69 sem que os
parceiros comerciais do Brasil, notadamente Estados Unidos e Comunidade Européia,
façam o mesmo .
O Brasil ficará em situação de inferioridade para, inclusive, negociar a
revogação dos mecanismos semelhantes existentes nestes países.
É importante ressaltar a posição da Organização Mundial do Comércio OMC, de que os países mantenham inalterada sua legislação sobre cargas
preferenciais, até que as negociações sejam completadas pela Organização .
Fazer a revogação unilateral, sem negociar a reciprocidade é absolutamente
extemporâneo e só beneficiará as multinacionais de transportes .
Já no que se refere à revogação do DL 1143/70, como proposto no artigo,
parece-nos, uma vez que sua simples revogação, sem que haja sua substituição
concomitante, por outro instrumento legal, de mesma hierarquia, criará um vazio
jurídico em relação a questões da competência da Administração Federal, algumas até
de caráter constitucional, como por exemplo a concessão e cancelamento de
autorizações para o funcionamento de empresas de navegação . Desta forma o mais
correto será deixar o DL 1143/70 em vigor, até que o Legislativo o substitua,
atualizando-o, como se fizer necessário .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapr~
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
M

~
~
~

~

u~

cn
cn

~

~~
--N~
~

~

o

~z

i~

~~

.

"

'/
'-"'"
"'!'/'

~

•.
.'. ,"

.,:
../~

Et1END ~-:\

.

.' .

....

......

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

I~.
.•". ...oi
...
r. ...
. . . !....
~

NQ

...""

'IW~ITJW:

L~1SSl1

( ) !lPIESSI~
( ) MiUTI*TI~

( ) USTITUTI~
( ) DIFlCATI~

~ ~ITI~

Dt

ESPECIAL - Pl 1.125/95 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

MmI
DEPUTADOS EDUARDO MASCARENHAS E MÁRCIO FORTES

~"TIOO

PSDB

~

IJ

RJ 11

IN~

Dl ! Dl

EMENDA AO PROJETO DE lEI Nº 1.125/95

CAPíTULO VII -

Acrescentar o novo ARTIGO 13, com a seguinte

redação, remunerando as demais.

TEXTO PROPOSTO:

o
O')
~

ARTIGO 13 - Os navios construídos no Brasil e exportados

:>

ou transferidos para empresas domiciliadas no exterior, subsi-

O

z

diárias integrais de empresa brasileira de navegação, terão a-

cn

cesso aos incentivos previstos na legislação brasileira refe-

w

1U

tO
O

rentes à exportação de bens.

::I
~

JUSTIFICATIVA:

~

U)

A competitividade da Marinha Mercante -brasileira frente

Z
~

aos concorrentes estrangeiros é altamente prejudicada pela im
posição do chamado "CUSTO BRASIL".
Tais encargos oneram tanto o custo operacional das

em-

barcações quanto o custo de capital, que é o de maior peso, posto que se constitui do preço final de aquisição da embarcação.
A forma de se igualar o custo de capital dos navios brasileiros, construídos no país, ao dos navios estrangeiros

também

aquí construídos, é aplicar a construção dos navios brasileiros
o mesmo regime de incentivo aplicado aos navios estrangeiros construídos por es
~nais.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
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1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1. 125/95

Capítulo VII - acrescentar o novo artigo 12, com a seguinte redação e renumerar
os demais:
Texto Proposto
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Art. 12. Os navios de bandeira estrangeira, construídos no Brasil, bem como
aqueles construídos no exterior que estiverem registrados no Brasil por ocasião da
entrada em vigor desta lei e que tenham na sua tripulação o Comandante e pelo menos
2/3 dos tripulantes de nacionalidade brasileira, pertencentes a empresas subsidiárias
integrais, domiciliadas no exterior, de empresa brasileira de navegação, gozarão,
juntamente com a empresa brasileira, de todos os direitos concedidos em lei aos navios
de bandeira brasileira, especialmente aqueles referentes ao Fundo de Marinha Mercante,
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante e acesso a cargas, desde que
observem, no relacionamento trabalhista com as respectivas tripulações requisitos
mínimos estabelecidos por organismos internacionais devidamente reconhecidos e:
I - aqueles construídos no Brasil tenham sido ou sejam financiados pelo FMM ou
FINAME, à empresa brasileira de navegação e exportados ou transferidos para a
subsidiária de acordo com a legislação nacional;
11 - a empresa subsidiária domiciliada no exterior reconheça formalmente as
hipotecas de tais navios, em favor do agente financeiro brasileiro.

z...

JUSTIFICATIVA:
A competitividade da Marinha Mercante Brasileira é grandemente afetada pelo
chamado "CUSTO BRASIL", que não incide nem onera seus concorrentes estrangeiros .
A introdução da possibilidade do navio originalmente brasileiro (construído no Brasil)
vir a ser exportado, de acordo com a legislação brasileira de incentivos à exportação - que já
beneficia os navios estrangeiros construídos no Brasil - para uma empresa internacional,
totalmente controlada por armador brasileiro, aumentará a oferta de navios em nossos tráfegos
e o número de encomendas nos estaleiros brasileiros . Além disso, preservará e criará
empregos para metalúrgicos e marítimos e fortalecerá a capacidade de competição
internacional das empresas brasileiras de navegação .
Este instrumento constituirá uma alternativa para o Registro Especial Brasileiro,
previsto no artigo 11 do PL 11 25/95 , tendo sobre ele a vantagem de ser posto em
funcionamento sem ônus para o erário nacional e de forma imediata .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciada pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.125/95

ARTIGO 10 - Suprimir o

.

.

lnC1SO

I I I.

JUSTIFICATIVA:

O instituto da suspensão de bandeira, como já demonstrado

O

Z

na alteração nº 04 é prejudicial a economia nacional, sendo ne-

~

fasto pIDr promover uma concorrência predatória às indústrias d e

1.U

tO

o~
et:
~

construção naval estabelecidas no país, indústrias que realizaram pesados investimentos e que vão ter que desempregar

grande

contingente de pessoas, gerando significativa crise social.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um disposit i vo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que i dentificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/ 91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas .
4 . COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapr~
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8 . PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇ ÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cl a
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO ) . Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capí tu l o, seção, subseção ou artigo, caput / parágrafo, inciso, alínea, número ).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.125/95

ARTIGO 3º - Suprimir o inciso 11.

JUSTIFICATIVA:
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Com a supressão da definição da suspensão provlsorla de
bandeira (alteração nº 04), este dispositivo

torna-se

automaticamente sem efeito.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cl a
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO ) . Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capít ul o, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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- Alterar o artigo 4°:

Texto Original:

o
(t)
~

Art . 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o
Comandante e o Chefe de Máquinas .

W
j

O
Z

cn

Texto Proposto:

Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros
o Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) dos demais tripulantes.

~

tO

JUST IFICATIVA:

(J
;:j
~

~

cn

z
~

A legislação trabalhista brasileira impõe um mínimo de 2/3 de brasileiros em qualquer
atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos navios,
que passam a maior parte do tempo fora do território nacional e que desempenham ou podem,
a qualquer momento, ser chamados a desempenhar atividades de segurança nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e registro brasileiros
ser formada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navios de pesca, de utilizar apenas o Comandante brasileiro tem
propiciado fraudes , uma vez que as empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros
para exercerem o cargo de Comandante apenas de direito e não de fato , ficando essas pessoas,
na realidade, como meros passageiros a bordo .
Ademais, sem embarcar como 20 Piloto, 10 Piloto e Capitão de Cabotagem, ninguém
poderá chegar a Capitão de Longo Curso .
.
Na verdade, sendo uma atividade cuja ascensão profissional se faz baseada no
encarreiramento, prática e experiência , se a lei só garantir empregos para o último nível de
carreira (Comandante e Chefe de Máquinas), a profissão de marítimo estará fadada à
extinção.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1. 245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Oeverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL OE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).

M

~

~
~

~

u~

cn
cn

T-

---

~ ~

~~
T-

vO
~Z

~~
~~

EHEND ,.-:,

• I, ...•
_.
... " .

NQ

. t'.
~

CÂMARA

., ,'-'

~/,

DOS

DEPUTADOS
IFICA(iO

~.'..·S
~~J•
.. a . • !!.,

.

'

-'"

~ IPIESSI~

I

( ) aQ.UTIMTI~

( ) USTITUTI~
( ) IDDIFlCATI~

( ) "' ITI ~ DE

~ l ~ ESPECIAL - PL 1.125/95 - TRANSPORTE AQUAVIÁRI O
~UT~

'Mnoo

,

PSDB

EDUARDO MASCARENHAS E MARCIO FORTES

IJ

~

RJ \ \

,

~U !

EM EN DA AO PROJETO DE LE I N° 1.125/95

Artigo

r - suprimir o atual inciso X.

JUSTIFICATIVA:

o

o artificio da suspensão provisória de bandeira é incipiente no

to

mundo, sendo
basicamente adotado somente por alguns países de pequeno porte que se
caracterizam, na sua maioria, pela atuação internacional como paraísos fiscais .Daí a
razão desta prática não ser bem recebida pela comunidade internacional ,
Para o caso brasileiro, se por um lado a adoção de tal mecanismo pode trazer,
no curto prazo uma oferta maior de navios, aparentemente registrados no país, por
outro lado acobertará a importação disfarçada de navios de idade avançada com
estado de conservação duvidoso, sem que ocorra o recolhimento por parte do erário
público dos impostos devidos nas operações de importação de bens .
Todavia, o maior inconveniente que esta prática, se implementada, trará para o
país será: a paralisação seguida do extermínio de nossos estaleiros, uma vez que a
concorrência predatória que se instalará no país, com a contratação de navios a serem
construídos no Brasil.
Deve-se notar que as indústrias brasileiras mantém' alguma proteção
alfandegária (um exemplo significativo, por exemplo, a indústria multi nacional de
veículos) . Não parece, portanto, razoável permitir a lei importação de navios sem
pagamento de direitos fiscais .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Seoes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMEN DA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

Artigo

r - acrescentar o inciso XI, com a redação abaixo:

Texto Proposto:

o
CJ)

XI - navegação do Mercosul ou médio curso: a realizada entre portos brasileiros
e portos dos países membros dos Mercosul;

~

W
j

JUSTIFICA TIVA:

O
Z

(t)

1.U

tO

(J
~
~

~

tn
Z
~

A posição geográfica, política e econômica do Brasil na América do Sul consagrou
historicamente a existência de três classes de navegação marítima : a de longo curso, realizada
entre o Brasil e outros contimentes; a de cabotagem, navegação entre os cabos extremos do
país, sendo portanto de âmbito doméstico (entre portos brasileiros) e a de grande cabotagem,
realizada entre portos brasileiros e de países da América do Sul.
Esta conceituação leva em conta aspectos da segurança da navegação, a existência ou
não de alternativas terrestres e, sobretudo, as peculiaridades do relacionamento com os países
limítrofes ao Brasil.
Tais peculiaridades assumem no presente e assumirão no futuro peso muito maior e
crescente, dado o advento do Mercosul , cujo acordo, aborda , especificamente a questão dos
transportes entre os países membros . A Lei deve permitir reconhecer que a navegação
realizada entre os países membros do Mercosul é diferente, devendo, por via de consequência,
ser tratada diferentemente da navegação realizada entre o Brasil e os outros continentes .
Esta diferenciação é primordial no contexto do Mercosul, uma vez que permitirá ao
Brasil se adequar, de forma expedita, às evoluções naturais do acordo, sem que seja
necessário alterar toda sua legislação sobre navegação.
A diferenciação da grande cabotagem permitirá compatibilizar de maneira simples, a
futura lei, com o Mercosul.
Deve-se notar que o Mercosul Comum Europeu criou . também uma disposição
especial para estes tráfegos . Pelo princípio da reciprocidade devemos fazer a mesma distinção
que o Mercado Comum fez .

lSSIIMT1IA
,...

GEFI 20 . 01 .0050 . 5 - (ABM 1)

_ _o
_...-.~

.'

.. ....
,

...

....

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Cons ti tuição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Oeputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO ) . Se o es
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Oeputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capít ulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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Artigo r - acrescentar um novo
remunerando-se os demais:

InCISO

IV, com a redação que se segue,

Texto Proposto:

o
tn

IV - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do intercâmbio
comercial internacional, produzida por embarcação;

~

W

:>

JUSTIFICA TIVA:

O

z
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As transações comerciais internacionais abrangiam, inicialmente, apenas a exportação
e a importação de mercadorias . Com a evolução deste intercâmbio passaram a existir, cada
vez com maior expressão e com o mesmo tipo de impacto no balanço de pagamentos das
nações, as exportações e importações de serviços .
Entretanto, dados o paralelo existente entre o comércio de mercadorias - as
mercadorias visíveis - e o comércio de fretes , a teoria econômica passou a designar estes
como mercadorias invisíveis .
O transporte aquaviário (fretes), além de ser o principal item da pauta de serviços do
nosso balanço de pagamento é também, e principalmente, uma · atividade industrial
desenvolvida pela verdadeira fábrica itinerante que é o navio . Servindo-se de diversos insumos
inerentes à atividade industrial - maquinário, energia elétrica, pessoal, etc . - o navio produz o
frete, mercadoria invisível .
A caracterização fom1al do frete aquaviário internacional , como mercadoria invisível ,
é importantíssima no contexto desta legislação, posto que permite estabelecer, a partir dela , o
tratamento fiscal e os incentivos concedidos aos fretes , que devem ser idênticos àqueles
aplicáveis ao comércio exterior das mercadorias tradicionais .
Esta caracterização está consagrada, por exemplo, no "Merchant Act", dos EUA,
para que seja estendida ao transporte aquaviário a jurisdição da legislação americana de
combate a práticas desleais e ilegais no comércio internacional.
A partir deste fundamento, poderão estão ser aplicados os chamados direitos
compensatórios .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº OA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

Artigo

r, inciso ll:

Texto Original:

o
(t)

,
~

li - afretamento por tempo : contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada para operá-la por tempo determinado ;

W
O
Z

Texto Proposto :
li - afretamento por tempo : contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada, ou parte dela , para operá-la por tempo determnado;

cn

-tU
tO

JUSTIFICATIVA:

O
:I
~
~

cn

Z

1-4

O acréscimo da expressão "ou parte dela" institucionaliza a prática
consagrada internacionalmente, do afretamento de espaço .
Aliás, na definição de afretamento por viagem (inciso IH deste mesmo artigo),
tal mecanismo é previsto. como ele se aplica, tanto nos afretametos por viagem
quanto nos afretamentos por tempo, acredita-se que tenha sido um lapso do autor do
PL 1125/95 a não inclusão da expressão em tela na definição de afretamento por
tempo .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art . 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/ JUSTI FICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2 . PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/ 91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4 . COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda .
6 . PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8 . PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGI NA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1 ;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a terce i
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e ,
a critério do autor, da justificação. O início da j ustificação deverá estar cl a
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Se oes
paço for insuf i ciente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositi vo a ser emendado (t ítul o , capí tul o, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

Alterar o Artigo 11 e seu Parágrafo Unico, como se segue:

Texto Original:

Artigo 11 - Fica instituído o Registro Especial Brasileiro, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros, que se destinarem à
navegação de longo curso e interior de percurso internacional

o

to

Q!:

LiJ

:>

Parágrafo Único - Às embarcações registradas no Registro Especial
Brasileiro serão aplicadas normas especiais de caráter fiscal, aduaneiro, previdenciário,
trabalhista e securitário.

O
Z

Ul
1.U

ta

(J
~
~

Texto Proposto:

Artigo 11 - Fica instituído o Registro Especial Brasileiro, no qual poderão
ser registradas embarcações brasileiras, de propriedade de empresas brasileiras de navegação .

~

•

CJj

z
~

Parágrafo Único - As embarcações registradas no Registro Especial
Brasileiro serão aplicadas normas especiais de caráter fiscal , aduaneiro, previdenciário,
trabalhista e securitário, devendo o Poder Executivo submeter ao Congresso Nacional , no
prazo de 120 (Centro e vinte) dias, propostas de alterações da legislação vigente, de modo a
garantir à Marinha Mercante brasileira capacidade de competição.

JUSTIFICATIVA:
A alteração visa proporcionar maior apoio à navegação brasileira de modo
geral , dando-lhe melhores condições de competitividade
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

~o

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pel o autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSrçAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGI NA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~áestar cl~
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capít ulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

Capítulo VII - acrescentar o novo artigo 14, com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:

Texto Proposto :

o

Ul
rt

W

:>

Art. 14°. O frete aquaviário internacional, produzido por
embarcação brasileira construída no Brasil ou de bandeira estrangeira,
transferida ou exportada para subsidiária integral de empresa brasileira de
navegação , como previsto nesta lei, não integra a base de cálculo para os
tributos incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.

O

z

JUSTIFICATIV A:

Ul
i,U

tO

Quando da importação de mercadorias os tributos são calculados
sobre o seu valor original e sobre o frete pago na importação . O legislador não
percebeu entretanto que quando o frete é pago no Brasil a uma empresa brasileira,
não existe importação do serviço de transporte e não existe saída de divisas. O frete
produzido por navio brasileiro é uma mercadoria já nacionalizada -na sua origem, não
podendo, por isto, ser considerada como mercadoria ou serviço importado .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário , no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO , completando-se os demais campos que i dent i ficam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/ 91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4 . COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapr~
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3 .
9 . TEXTO/JUSTI FICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e ,
a critério do au t or, da j ustificação. O início da justificação deverá estar cl a
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Se oes
paço for insufic i ente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer re ferência clara ao dispos i ti vo a ser emendado (t ítul o, capí tul o, seção, subseção ou artigo, caput / parágrafo, lnC1SO, alínea, número ) .
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EM ENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95

- Artigo 9° - alterar o "caput":

Texto Original:

(fJ

Art . 9° O afretamento de embarcação estrangeira, por viagem e por tempo para operar
no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou na interior de percurso nacional ,
bem como na navegação de apoio, depende de autorização do órgão competente e só poderá

~

ocorrer nos seguintes casos:

O
LiJ

:>
Texto Proposto:
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira para operar no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem ou na navegação de apoio marítimo, depende de
autorização do órgão competente que a concederá somente nos seguintes casos:

JUSTIFICATIVA:

A supressão das expressões "por viagem"e "por tempo"torna,"na realidade o artigo
mais abrangente, incluindo todos os tipos de afretamento, o que fica coerente com o propósito
da lei, no que se refere à cabotagem e a navegação de apoio marítimo .
O cancelamento da expressão "interior de percurso nacional" se deve ao fato de
outras emendas apresentadas sugerirem que tal navegação, pelas suas implicações até de
segurança nacional, e por empregar, na sua maioria , marinheiros regionais, ou seja , pessoas
com conhecimentos da geografia local, e que são trabalhadores de baixa renda, não deve ser
incluída no rol das classes de navegação que podem ser exercidas por embarcações
estrangeiras. Tal raciocínio também se aplica à navegação de apoio portuário, que por seu
turno e por suas
especificidades está sendo sugerida ter sua defmição e, consequentemente, sua regulamentação
futura desmembrada da navegação de apoio marítimo .
Por outro lado, a substituição da expressão "só poderá ocorrer nos seguintes
casos"pela expressão "que a concederá somente nos seguintes casos"visa simplificar o tramite
burocrático do processo de autorização, agilizando-o e compatibilizando-o com o dinamismo
necessário do mercado de afretamentos .
/
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um disposit i vo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2 . PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1. 245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91 .
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Seoes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capít ulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.125/95
Artigo 10 - substituir os incisos I e 11, como se seguem:

Texto Proposto:

oU)
~

liJ
j

O
Z

Art . 10. lndepende de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e das embarcações estrangeiras, exportadas ou transferidas
para subsidiária integral de empresas brasileiras de navegação como previsto nesta lei ;
11 - em substituição a embarcações em construção, com contrato em eficácia, até
o limite da tonelagem de porte bruto contratada, no caso de embarcações de carga e até o
limite da arqueação bruta contratada, no caso de embarcações destinadas ao apoio
marítimo e ao apoio portuário, enquanto durar a construção, limitado a um período
máximo de 36 (trinta e seis) meses;
Parágrafo único. As embarcações enquadradas no inciso 11 deste artigo gozarão
de todos os direitos concedidos por lei às embarcações de bandeira brasileira.
JUSTIFICA TIVA:
O afretamento de embarcações estrangeiras implica num dispêndio de divisas, que não
deve ocorrer, principalmente quando se consideram os valores globais que tais afretamentos
podem alcançar, sem o conhecimento prévio e a devida autorização do Governo, de modo a
pem1ití-Io avaliar e controlar o impacto sobre o balanço de pagamentos .
Entretanto, o afretamento das embarcações estrangeiras, enquadradas no novo artigo
12 (alteração n° 11) que, em última análise, são de propriedade de empresas brasileiras de
navegação, pode ocorrer sem autorização prévia do Governo que exercerá seu controle sobre
essas empresas e seus afretamentos através de outros mecanismos legais (Declaração de
Imposto de Renda, etc.).
Além disso, é necessário o estabelecimento nesta Lei do mecanismo tradicional da
legislação brasileira, de estímulo à indústria naval, que é a permissão de quem contrata
efetivamente a construção de um navio poder a freta r um navio de mesmo porte, enquanto
durar a construção, de modo a viabilizar o funcionamento da empresa contratante, que já
arcará com despesas no período da construção, necessitando, por via de consequência, de
auferir receitas operacionais neste período.
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao Capítulo V do projeto o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Art.
. A operação ou exploração da navegação de apoio portuário é privativa de
embarcações brasileiras.

mSTIFICAÇÃO

A navegação de apoio portuário, por seus caracteres estratégicos e de segurança
nacional não deve ser aberta a embarcações estrangeiras, principalmente quando se leva em conta
que há oferta suficiente e até mesmo excessiva de embarcações destinadas a tal navegação, no
mercado nacional, não havendo, portanto, razão para aumentar o número de embarcações ociosas,
desempregando seus tripulantes, na maioria trabalhadores de baixa renda.
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TEXTo/mSTIFICAçAO

Acrescente-se ao Capítulo V do projeto o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Art.
. A navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação Amazônica
obedecerão as regras definidas nos respectivos tratados:

JUSTIFICAÇÃO

A navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação Amazônica possuem
características e regulamentações próprias e específicas, emanadas dos respectivos tratados.
Desta forma, cabe a esta lei ratificar previamente tais regulamentações e eventuais
mudanças futuras, de modo a mantê-la consentânea e atualizada com as evoluções dos tratados, sem
criar a necessidade de modificá-Ia.
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao art. 20 do projeto o seguinte inciso :
- navegação de travessia - aquela efetuada entre pontos localizados na mesma baía,
enseada ou angra, ou entre margens de rios ou lagos no território nacional, para apoio à integração
de modais, transporte de passageiros e transporte de cargas
.
•

JUSTIFICAÇÃO

A navegação de travessia é um importante e específico segmento da navegação
interior, apresentando entretanto, caracteristicas operacionais peculiares, exigindo desta forma
regulamentação própria, necessitando, por via de conseqüência, ser definida no texto da presente lei.
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TEXTO/nJSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao Capítulo V do projeto o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

Art.
. A operação ou exploração do transporte de passageiros, ao longo da costa
brasileira, ilhas oceânicas e águas interiores, com exceção das realizadas a título de cruzeiro turistico,
são privativas de embarcações brasileiras.

JUSTIFICAÇÃO

O novo texto constitucional, ao permitir o liVTe emprego de embarcações estrangeiras
na cabotagem, no transporte de passageiros, visa, obviamente, e com toda razão, ao incremento e ao
incentivo das atividades turisticas no país.
Entretanto, valer-se desta idéia para permitir que embarcações estrangeiras venham a
operar no tráfego de passageiros entre, por exemplo, Rio de Janeiro - Niterói, Santos - Guarujá,
Salvador - Itaparica, Manaus - Careiro e outras travessias que se caracterizam por ser um serviço
público concedido, se constitui num exagero e numa exportação de empregos de marinheiros
regionais - trabalhadores tipicamente de baixa renda, para trabalhadores de outros países.
Cabe, portanto, ao legislador responsável e preocupado com o nível de emprego no
país e com o bem estar de nossa po pulação de baixa renda preservar para embarcações e tripulantes
brasileiros estas atividades de travessia.
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao art. 2° do projeto o seguinte inciso:
" - navegação do Tratado de Cooperação Amazônica: a realizada entre pontos dos
territórios dos Países signatários deste Tratado."

mSTIFICAÇÃO

O Tratado de Cooperação Amazônica criou regras específicas para a navegação entre
pontos dos territórios dos países dele signatários. Daí a necessidade de se definir nesta lei tal
navegação, de modo a caracterizar sua especificidade e possibilitar sua futura regulamentação .
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao art. 4° do projeto o seguinte parágrafo único :
"Parágrafo único. Serão brasileiros os Oficiais de Radiocomunicações, quando houver
obrigatoriedade de embarque nas embarcações brasileiras."
JUSTIFICAÇÃO
A categoria dos Oficiais de Radiocomunicações e regulada pela Convenção
Internacional de Telecomunicações, da União Internacional de Telecomunicações (UlT), cujo
regulamento de radiocomunicações, no seu artigo 55, estabelece que toda estação rádio-telegráfica
de bordo deverá ser operada por portador de certificado expedido ou reconhecido pelo Governo ao
qual a estação esteja subordinada.
Na legislação que regulamenta a permanência de pessoas estrangeiras no Brasil é
vedada a operação de equipamentos de radio-comunicações por estrangeiros.
Os Oficiais de Radiocomunicações formados pelas Escolas de Formação de Oficiais
da Marinha Mercante são também Oficiais da Reserva Não Remunerada da Marinha do Brasil, a par
de suas atribuições como Oficiais da Marinha Mercante.
O sigilo das comunicações a bordo é questão fundamental, ficando o Oficial de
Radiocomunicações subordinado diretamente ao Comandante do navio . Esta situação se toma mais
evidente e clara nas ocasiões de estado de beligerância e crises internacionais.
O caráter estratégico das radiocomunicações ficou ainda bem registrado no
Decreto-Lei n° 4.318, de 21 de maio de 1942, que em seus artigos 1° e 2° estabeleceu o seguinte:
Art. jO enqual110 perdurar a atual situação internacional, só poderão servir como
Operadores de Rádio nas estações dos navios mercantes brasileiros profissionais cujos nomes
tenham sido prel'iamente apromdos pelas autoridades, que poderão determinar a substituição e o
desemharq/le de q/lalq/ler operador já em sen'iço.
Art. r será negado o passe de saída aos navios mercantes nacionais cujas estações
de rádio não estejam a cargo de operadores julgados aceitáveis pelas Autoridades Navais.
Ademais, a Marinha Mercante está diretamente relacionada com a segurança nacional,
sendo considerada para efeitos de mobilização e emprego, reserva das Forças Armadas, como
previsto no artigo 4° da Lei n° 6.880, de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) .
Preservar assim a nacionalidade brasileira do único Oficial de Radiocomunicações
normalmente existente a bordo é fator que possibilitará enfim, harmonizar o complexo legislativo
interno e externo regulador desta importante matéria.
-

~

RE'! C'J\';, .':1 ~
:

--

-g~
---

J9 6 /3ç
DATA

ASSINATIJRA

,

CLASSIFICAÇ O

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N°

1.125/95

[ ) SUPRESSIVA

[ Xl SUBSTITUTIVA

[) AGUJIlNATIVA

[) MODmCATIVA

[)ADTIlVA

ICOMISSÃO ESPECIAL
AurOR
DEPurADO

SÉRGIO BARCELLOS

PARTIDO

UF

PFL

AP

PÁGINA

01/01

TEXTo/mSTIFICAçAO

Substitua-se o atual inciso VI, do art . 2° do projeto, pelos seguintes novos incisos VI
e VII, renumerando-se os demais:

"VI - navegação de apoio maIÍtimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações
e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem nas
atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbone~os;
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos portos e terminais
aquaviários para atendimento a embarcações e instalações portuárias."

JUSTIFICAÇÃO

As navegações de apOlO marítimo e apOlO portuário possuem caracteIÍsticas e
especificidade próprias que as tomam razoavelmente diferentes, a ponto de ficar inadequado
defini-Ias conjuntamente, sob o título de navegação de apoio, como consta no texto original do
projeto.
Faz-se necessário portanto estabelecer as duas definições em separado, de modo a
permitir que a legislação e regulamentação desses regimes de navegação se realizem, respeitando
essas diferenças .
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.ARTIGO 13° - A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de tensão, emergência ou guerra, terá sua composição, organização administrativa e âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
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TEXTO PROPOSTO:
ARTIGO 13°: A ordenação da direção civil do transporte
aquaviários em situação de tensão, emergência ou guerra, terá sua composição, organização administrativa e âmbito de coordenação nacional definidos
pelo Ministério da Marinha.
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JUSTIFICATIVA:
O transporte aquaviário é a atividade fim da Mari nha Mercante,
~
que por sua vez, engloba os setores de construção naval, empresas de navegação,
cn sistema portuário, exploração petrol ífera sob a água, frota mercante, órgãos de forZ
mação profissional e pessoal marítimo, etc ...
Joo4
Já em tempo de paz ou normalidade, cabe ao Ministério da Marinha as funções regu lamentares de controle de tráfego marítimo e aquaviário, inscrição e reg istro de embarcações , formação e cadastramento da carreira do pessoal
marítimo, fluviário, pescadores, trabalhadores portuários , etc ... , através da Diretoria
de Portos e Costas com a respectiva rede nacional de Capitan ias dos Portos , Delegacias, Agência
Escolas de Formação de Oficiais e Subalternos, bem como ainda , através do Tri bu. na l Marítimo e do Comando Naval do controle do Tráfego marítimo.
Tal ocorre , historicamente e também porque, a Marinha Mercante embora sendo o braço desarmado da marinha de guerra, está sempre vInculada diretamente à Segurança Nacional, sendo considerada para efeitos de mobilização e emprego, reserva das forças armadas, conforme se encontra previsto no
artigo 4° da lei nO 6.880 de 09 de dezembro de 1980 (estatuto dos Militares), sendo
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ARTIGO 13°: EMEN DA MODIFICATIVA

TEXTO ORIGINAL:
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser preenchido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imen t o Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
r arem out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O i níci o da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda . A
08SERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp os i tivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).

Lote : 74

Caixa : 53
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ainda os oficiais formados pelas Escolas das Formação de Oficiais da Marin ha Mercante, Oficiais da Reserva não Remunerada do Brasil, além de suas funções regularmente exercidas na Marinha Mercante.
Assim sendo, o texto do Projeto de Lei que relega à definição
futura da organização do transporte aquaviário em época de tensão, guerra ou
emergência, se torna inócuo, inconsistente e ineficiente em fase de toda infraestrutura de pessoal, material, militar e legal, Já consolidada e comprovada Inclusive
no curso da 2a Guerra Mundial.
Com efeito , também por tais razões , a emenda ora proposta,
propugna por preservar e manter atualizadas as condições que devem ser sempre
permanentes e já existentes no âmbito do Ministério da Mari nha, evitando-se desta
forma , criar qualquer hiato ou descontinuidade entre o que hoje se pratica no país e
o que poderíamos no futuro , se fosse aprovado dispositivo legal eivado de indefini- .
ção pragmática , e sem nenhuma eficácia imediata.
Adema is, por Lei Complementar, cabe ao Ministério da Mari nha,
as atribuições ligadas a Segurança Nacional e pertinentes a área de Navegação Marítima.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda .
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo . Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas .
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6 . PARTIDO - Esc reve r â sig la par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda .
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io . 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (t ítul o, cap ítunúmero).
Lote: 74
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ARTIGO 3° - O afretamento de embarcação estrangeira para operar na navegação de cabotagem e na navegação de apoio marítimo, depende
da autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos.
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I - Afretada por armador brasileiro, em número e tonelada de porte bruto igualou inferior às embarcações brasileiras de sua propriedade, para
suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação brasileira adequada
para o transporte da carga a ser transportada;
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11 - Afretada por armador brasileiro, com tripulação e comandante
brasileiro, para suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação brasileira, adequada para o transporte da carga a ser transportada ;
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111 - Afretada por armador brasileiro, em substituição a embarcações em construção, com contrato em eficácia, até o limite de tonelagem de
arqueação bruta contratada, enquanto perdurar a construção e limitado a um
período máximo de 36 (trinta e seis) meses;
IV - Afretada por armador brasileiro, em caso de decretação de estado de calamidade pública, enquanto perdurar a necessidade emergenc ia,1 de
transporte de pessoal, combustível, medicamentos e gênero alimentícios ;
V - Afretada por armador brasileiro, para operar na navegação de
, apoio marítimo, para suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação
brasileira com característica semelhante de desempenho e que seja tripulada
por, pelo menos, 2/3 (dois terços) de brasileiros, entre os quais um mínimo de
2 (dois) ofic ·iais.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sigl a do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda .
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
Lote: 74
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As nações tem historicamente protegido sua navegação doméstica, mais conhecida como
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cabotagem e interior, reservando aos nacionais o transporte de mercadorias neste tráfego.
Alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, chegam a eXigir que toda embarcação
na navegação de cabotagem e interior, não só seja tripulada em sua totalidade por americanos, como exigem que as mesmas sejam construídas e reparadas em estaleiros americanos. No Brasil, muito embora tenhamos abraçado este princípio ao longo de nossa história, o mecanismo de afretamento (aluguel) indiscriminado de embarcações estrangeiras
para suprir inexistência de embarcação nacional permitiu que se confundisse o princípio de
ser "privativo de embarcações de registro e bandeira brasileira" o transporte de mercadorias
em nossa Navegação de Cabotagem e interior, com o princípio de ser "privativo de empresas de navegação brasileira". Se permitirmos a manutenção deste mecanismo na forma
em que se dá, estaremos apenas possibilitando o lucro fácil da "venda de bandeira", ou
seja, as empresas autorizadas a operar nesta atividade, limitar-se-ão apenas a negociar
comissões sobre a tonelagem transportada. Os dois primeiros incisos acima eliminam a
possibilidade de que, estabelecida uma empresa de navegação, mantenha-se a mesma
limitada ao espaço físico de seu escritório e ao conhecimento de mercado de seu(s) proprietário(s), vindo a operar de forma nociva. Partimos do princípio de que todo armador deve
ter navios, para que possa utilizar-se de afretamentos apenas para satisfazer eventuais
aumentos de carga a ser transportada, ou na pior das hipóteses demonstre esta intenção
construindo uma embarcação, possibilidade esta contida no inciso 111. Entendemos que,
desta forma , estaremos estimulando a construção de embarcações próprias pelos verdadeiros armadores, com reflexos positivos em toda a indústria naval, possibilitando o soerguimento e manutenção de uma frota própria nacional, atendendo nossas preocupações
com a auto-suficiência do país em seu transporte marítimo, eliminando a exportação de
empregos e evasão de divisas como pagamento pelo serviço de frete. Porém, na condição
especialíssima de calamidade pública, justificam-se facilidades excepcionais para agilização
de afretamentos de embarcações estrangeiras, as quais estão previstas no inciso IV. Há
que se considerar também que, a atividade de apoio marítimo às plataformas marítimas
possui especificidades que necessitam ser respeitadas, sob pena de causarmos prejuízos
, à produção nacional de petróleo e gás natural. Contudo, a preservação do "know-how" na
operação destas embarcações, entre os nacionais, necessita ser resguardada para mantermo-nos em condições operacionais, no que se refere ao material humano capacitado e
dispon ível. A formação profissional nesta área é difícil e demorada e o aperfeiçoamento
profissional deve acompanhar de perto o aperfeiçoamento tecnológico que mantém-se em
constante e rápida evolução.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r ô sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
do text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fi cação . O iníc io da jus ti fica
ção deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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TEXTO ORIGINAL:
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ARTIGO 9°: O afretamento de embarcações brasileiras e estrangeiras
por viagem e por tempo, para operar no transporte de mercadorias na navegação de
cabotagem ou na interior de percurso nacional, bem como na navegação de apoio,
depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seg uintes casos:
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I - Inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequado para o transporte ou apoio pretendido;
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li - Interesse público, devidamente justificado.
TEXTO PROPOSTO:
ARTIGO 9° - O afretamento de embarcação estrangeira para operar na navegação de cabotagem e na navegação de apoio marítimo, depende
da autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos.
I - Afretada por armador brasileiro, em número e tonelada de porte bruto igualou inferior às embarcações brasileiras de sua propriedade, para
suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação brasileira adequada
para o transporte da carga a ser transportada;
11 - Afretada por armador brasileiro, com tripulação e comandante
, brasileiro, para suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação brasileira, adequada para o transporte da carga a ser transportada ;
111 - Afretada por armador brasileiro, em substituição a embarcações em construção, com contrato em eficácia, até o limite de tonelagem de
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda à
Con sti tuiç ão) ,
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra F-SPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deve~áestar cl~
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇAO). Se o e~
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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arqueação bruta contratada, enquanto perdurar a construção e limitado a um
período máximo de 36 (trinta e seis) meses;
IV - Afretada por armador brasileiro, em caso de decretação de estado de calamidade pública, enquanto perdurar a necessidade emergencial de
transporte de pessoal , combustível, medicamentos e gênero alimentícios;

v - Afretada
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por armador brasileiro, para operar na navegação de
apoio marítimo, para suprir inexistência ou indisponibilidade de embarcação
brasileira com característica semelhante de desempenho e que seja tripulada
por, pelo menos, 2/3 (dois terços) de brasileiros, entre os quais um mínimo de
2 (dois) oficiais.
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historicamente protegido sua naveç a-ç-ãó êTomésticã;-màis "conh écida -~i-
JUSTIFICATIVA:

As nações tem
como cabotagem e interior, reservando aos nacionais o transporte de mercadorias
neste tráfego. Alguns países , como é o caso dos Estados Unidos, chegam a exigir
que toda embarcação na navegação de cabotagem e interior, não só seja tripulada
em sua totalidade por americanos , como exigem que as mesmas sejam construídas
e reparadas em estaleiros americanos. No Brasil, muito embora tenhamos abraçado
este princípio ao longo de nossa história, o mecanismo de afretamento (aluguel) indiscriminado de embarcações estrangeiras para suprir inexistência de emba rcação
nacional permitiu que se confundisse o princípio de ser "privativo de embarcações de
registro e bandeira brasileira" o transporte de mercadorias em nossa Navegação de
Cabotagem e Interior, com o princípio de ser "privativo. de empresas de navegação
brasileira". Se perm itirmos a manutenção deste mecan ismo na forma em que se dá,
estaremos apenas possibilitando o iucro fácil da "venda de bandeira", ou seja , as
empresas autorizadas a operar nesta atividade, limitar-se-ão apenas a negociar comissões sobre a tonelagem transportada. Os dois primeiros incisos acima elimi[1am a
possibilidade de que, estabelecida uma empresa de navegação, mantenha-se a
mesma limitada ao espaço físico de seu escritóriQ e ao conhecimento de mercado de
seu(s) proprietário(s) , vindo a operar de forma nociva. Partimos do princípio de que
todo armador deve ter navios, para que possa utilizar-se de afretamentos apenas
para satisfazer eventuais aumentos de carga a ser transportada, ou na pior das hipóteses demonstre esta intenção construindo uma embarcação, possibilidade esta
contida no inciso lI! . Entendemos que, desta forma , estaremos estimulando a cons'MLNDTM .
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trução de embarcações próprias pelos verdadeiros armadores , com reflexos positivos
em toda a indústria naval, possibilitando o soerguimento e manutenção de uma frota
própria nacional, atendendo nossas preocupações com a auto-suficiência do pa ís em
seu transporte marítimo, eliminando a exportação de empregos e evasão de divisas
como pagamento pelo serviço de frete. Porém , na condição especialíssima de calamidade pública, justificam-se faci lidades excepcionais para agilização de afretarnentos de embarcações estrangeiras, as quais estão previstas no inciso IV. Há que se
considerar também que, a atividade de apoio marítimo às plataformas marítimas
possui especificidades que necessitam ser respeitadas, sob pena de causarmos
prejuízos à produção nacional de petróleo e gás natural. Contudo , a preservação do
"know-how" na operação destas embarcações, entre os nacionais, necessita ser
resguardada para mantermo-nos em condições operacionais, no que se refere ao
material humano capacitado e dispon ível. A formação profissional nesta área é difícil
e demorada e o aperfeiçoamento profissional deve acompanhar de perto o aperfeiçoamento tecnológico que mantém-se em constante e rápida evolução.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher ~ste campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPDSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
do tex t o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da jus ti fica
ção deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osi ti vo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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Artigo 4°, acrescentar parágrafo único, com a seguinte redação:
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- Parágrafo único.
Serão brasileiros os Oficiais de Radiocomunicações, quando houver obrigatoriedade de embarque nas embarcações brasileiras.
JUSTIFICATIVA:
A categoria dos Oficiais de Rad iocomunicações é regu lada pela convenção
Internacional de Telecomunicações, da União internaciona! de Telecomunicações
(UIT), cujo regu lamento de radiocomunicações , no seu artigo 55 , estabelece que
toda estação rádio-telegráfica de bordo, deverá ser operada por portador de certificado expedido ou reconhecido pelo Governo ao qual a estação esteja subord inada .
Na leg islação que regulamenta a permanência de pessoas estrangeiras no
Brasil é vedada a operação de equipamentos de radiocomun icações por estrangelros.
Os oficiais de Radiocomunicações formados pelas Escolas de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante, são também Oficiais da Reserva Não Remuneradas
da Marinha do Brasil, a par de suas contribuições como Oficiais da Marinha Mercante.
O sigilo das comunicações a bordo é questão fundamental, ficando o Oficiai
de Radiocomunicação subordinado diretamente ao Comandante do navio. Esta situação se torna mais evidente e clara nas ocasiões de beligerância e crises intern acionais.
O caráter estratégico da radiocomunicação ficou ainda bem registrado no Decreto-Lei nO 4,318 , de 21 de maio de 1942 , que em seus artigos 1° e 2° estabeleceu
o seguinte:
"Art. 1° - enquanto perdurar a atual situação internacional, só poderão servir
como Operador de Rádio nas estações dos navios mercantes brasileiros, profi ssionais cujos nomes tenham sido previamente aprovados pelas autoridades , que poderão determinar a substituição e o desembarque de qualquer operador já em serviço.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
r arem out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4 . COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a
Emenda
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a será
pala vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
tex t o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo ti tulo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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Art. 2° - Será negado o passe de sa ída aos navios mercantes nacionais cujas
estações de Rádio não estejam a cargo de operadores julgados aceitáveis pelas
Autoridades Navais. "
Adema is, a Mari nha Mercante está diretamente relacionada com a segu rança
nacional, sendo considerada para efeito de mobilização e emprego , reserva das Forças Armadas, como previsto no artigo 4° da Lei nO 6.880 , de 09 de dezembro de
1980 (Estatuto dos Militares) .
Preservar assim a nacionalidade brasileira do único Oficial de rad iocomunicações normalmente eXistente a bordo é fator que possibilitará enfim, harmonizar o
complexo leg islativo interno e externo regulador desta importante matéria.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imen t o Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
tex t o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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AO PL 1.125/96

Artigo 7°, substituir o texto original:
Texto Original:

o
cn

Art. 7° As emba rcações estrangeiras poderão participar do transporte de mercadori a na navegação de cabotagem e na navegação interior de percurso nacional,
bem como da navegação de apoio, quando afretadas por armadores brasileiros, ob- ,
servado o dispositivo nos artigos 9° e 10° desta Lei.
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Texto Proposto:

cn

Art. 7° As embarcações estrangeiras poderão participar da navegação de
cabotagem e navegação de apoio marítimo, quando afretadas por armador
brasileiro, observado o disposto nesta lei, concernente a afretamentos de
embarcações estrangeiras.
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Parágrafo único: as embarcações estrangeiras utilizadas exclus ivamente a título de cruzeiro turístico poderão pat1ícipar da navegação de cabotagem
e navegação interior de percurso nacional, afretadas ou não, por armadores
brasileiros.
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JUSTIFICATIVA:

._cu..
u

Com a separação das definições de navegação de apoio marítim o e navegação de apoio portuário, fruto de suas diferenças intrín secas, há que se adequar a
redação deste artigo às novas defin ições .
Além disso, as navegações interior de percurso nacional, de apoio portuário, e
de travessia, por seus caracteres estratég icos e de segurança nacional não devem
ser abertas indiscriminadamente a embarcações estrangeiras, pri ncipalmente quando se leva em conta que há oferta suficiente de embarcações destinadas a tais navegação no mercado nacional, não havendo, portanto, razão para au mentar o número de embarcações ociosas, desempregando seus tripulantes.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
l ativ ame nte a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPDSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchidO da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
tex t o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
DBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulO
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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Artigo 1°, acrescentar inciso IV:
Texto Proposto:
IV - às embarcações usadas para transporte de passageiros, excetuando
as utilizadas a título de cruzeiro turístico.

o
cn

JUSTIFICATiVA:

~
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novo texto constituciona l, ao permitir o iivre emprego de embarcações estrangeiras na cabotagem , no transporte de passageiros , visa , obviamente, e com
toda razão, o incremento e o incentivo às atividades turísticas no pa ís.
Entretanto, valer-se desta idéia para permitir que emba rcações estrangeiras
venham a operar no tráfico de passageiros entre , por exemplo, Rio de Janeiro - NIteróI , Santos - Guarujá, Salvador - Itaparica , Manaus - Careiro e outras travessias
que se caracterizam por ser um serviço público concedido, se constitui num exagero
e numa exportação de empregos de marinheiros regiona is - trabalhadores tipicamente de baixa renda, para trabalhadores de outros países.
Cabe , portanto, ao iegislador responsáve l e preocupado com o nível de emprego no pais e com o bem esta r de nossa população de ba ixa renda, preservar para
embarcações e tripulantes brasileiros estas atividades de travessia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sigl a do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
do text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fica
ção deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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Capítulo V - acrescentar novo artigo, com a seguinte redação:
Texto Proposto:

Art.

o
cn

- A operação ou exploração da navegação interior de percurso

nacíonal, de apoio portuário e de travessia, são privativas de embarcações
brasileiras.

~

llJ

:>

JUSTIFICATIVA:

O
Z

As navegações interior de percurso nacional, de apoio portuário e de travessia, por seus caracteres estratégicos e de segurança nacional não devem ser abertas a embarcações estrangeiras , principalmente quando se leva em conta que há
oferta suficiente e até mesmo excessiva de embarcações destinadas a ta is navegações no mercado nacional, não havendo, portanto, razão para aumentar o número
de embarcações ociosas, desempregando seus tripu lantes , na maioria traba lhadores
de baixa renda .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comiss~o.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº
DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quan

do a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .

9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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Artigo 2° , acrescentar inciso com a seguinte redação:
Texto Proposto:

o
cn

- embarcação - qualquer construção capaz de transportar pessoas, objetos ou mercadorias, ou capaz de viabilizar a operação de equipamentos ,
suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não.
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l1J

JUSTIFICATIVA:

~

O
Z

cn

-YJ
tO
U

Ao longo de todo o PL há a menção frequen te e contin uada da expressão
"embarcação". Portanto, em razão da clareza e do aperfeiçoamento desta lei, faz-se
mister defi nir-se tal expressão.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo .
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do
Regimento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91 .
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Paraapr~
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6 . PARTIDO - Esc reve r ô sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8 . PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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Capítulo V - acrescentar novo artigo, com a seguinte redação:

Texto Proposto:

o
cn
~

LU

Art.
- A operação ou exploração do transporte de passageiros, ao
longo da costa brasileira, ilhas oceânicas e águas interiores, com exceção
das realizadas a título de cruzeiro turístico, são privativas de embarcações
brasileiras.
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JUSTIFICATIVA:

o

novo texto constitucional, ao permitir o livre emprego de embarcações estrangeiras na cabotagem, no transporte de passageiros, visa , obviamente, e com
toda razão, o Incremento e o incentivo às atividades turísticas no país.
Entretanto valer-se desta idéia para permitir que embarcações estrangeiras
venham a operar no tráfico de passageiros entre , por exemplo , Rio de
Janeiro-N iterói, Santos-Guarujá, Salvador-Itaparica , Manaus-Careiro e outras travessias, que se caracterizam por ser um serviço público concedido, se constitu i num
exagero e numa exportação de empregos de marinheiros reg ionais - traba lhadores
tipicamente de baixa renda , para trabalhadores de outros pa íses.
Cabe, portanto, ao legislador responsável e preocupado com o nível de emprego no pais e com o bem estar de nossa popu lação de baixa renda , preservar para
embarcações e tripulantes brasileiros estas atividades de travessia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado , serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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AO PL 1.125/96

Capítulo V - acrescentar novo artigo, com a seguinte redação:

o
cn

Texto Proposto:

UJ

Art.
- A navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação
Amazônica obedecerão regras especificas nos respectivos tratados:

O

z

JUSTIFICATIVA:

cn

A navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação Amazônica possuem características e regulamentações próprias e específicas , emanadas dos respectivos tratados.
Desta forma, cabe a esta lei ratificar previamente tais regulamentações e
eventuais mudanças futuras, de modo a mantê-Ia consentânea e atualizada com as
evoluções dos tratados, sem criar a necessidade de modificá-Ia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sig la par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº
DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando

a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Seo es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).

Caixa: 53

p~ ~o

'\ '\ 251 '\ 995

99

- - EMENDA

N~

--..,

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CUSSlflCAtlO
, . - - - - - - PlrrosJ~ - - - - PL 1.125

!

II"DSJTJVO:
( ) UlESSlVA

95

( ) aUTJIlATIVA

( ) UsnTUTIVA
( ) DJFICATJ~

aMISSIl ESPECI';L SOBRE ;:, ORDE f~~. Ç{.;O DO TRANSPOR!:: ,.:jQUhVlhRIO

' 'INA

'MTIOO -,.... tf

PCd oB

DEPUTADO SOCORRO CDr-1ES

EMENDA N°

PA

01
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Artigo 2°, acrescentar novo inciso com a seguinte redação:
Texto Proposto:

o
cn
~

LU

- navegação de travessia - aquela efetuada entre pontos localizados na
mesma baía, enseada ou angra, ou entre margens de rios ou lagos no território nacional, para apoio à integração de modais, transporte de passageiros e
transporte de cargas.
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JUSTIFICATIVA:

O

z
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A navegação de travessia é um importante e específico segmento da navegação interior, apresentando entretanto, características operacionais peculiares , exigindo desta forma regu lamentação própria, necessitando, por via de consequência
ser definido no texto da presente lei.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se
a rece
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão. ber o número da Emenda,
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r ô sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo t ítul o pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Seo es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda . A
08SERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).

r----

EMENDA

N~

CÂMARA DOS DEPUTADOS
~---

PlIrOSICIl - - - - - - ,

P L 1 . 125

SOBRE

aMI~ ESPECI~L

DEPUTADO SOCORRO

( ) UlESSIVA
( ) MitUTIMTIUA

/ 95

n

ORDEN~ÇAO

IIW~ITIVO:

DO

( ) USTITUTIVA
( ) IIlIFICATIVA

TRANSPORT~ AQU~VI~R!O

CDr'lES

EMENDA N°

AO PL 1.125/95

Artigo 2°, acrescentar novo inciso com a seguinte redação:
Texto Proposto:
- navegação do Tratado de Cooperação Amazônica: a realizada entre
pontos dos territórios dos Países signatáríos deste Tratado.

o
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JUSTIFICATIVA:

Q:

LU

o Tratado de Cooperação Amazôn ica criou regras específicas para a nave-

O
Z

gação entre pontos dos territórios dos países dele signatários. Daí a necessidade
de se definir nesta lei tal navegação, de modo a caracterizar sua especificidade e
possibilitar sua futura regu lamentação.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deve~áestar cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇAO). Se o e~
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulO , cap ítunúmer o).
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Artigo 2°, inciso VI: cancelar o inciso, acrescentar 2 (dois) outros em seu lugar, renumerando-se os demais :
Texto Origina!:

o
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Q:

VI navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações marítimas
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Texto Proposto:
Vi - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio log ístico a
embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e
hidrocarbunetos;
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários para atendimento a embarcações e instalações
portuárias.
JUSTIFiCATIVA:
As navegações de apoio ma rítimo e apoio portuário possuem características e
especificidade próprias que as tornam significativamente diferentes , a ponto de ficar
inadequado, defini -Ias co njuntamente, sob o título de navegação de apoio, como
consta no texto ori ginal do projeto.
Faz-se necessário, portanto, estabelecer as duas definições em separado, de
modo a perm itir que a legislação e regulamentação desses regimes de navegação
se realizem, respeitando essas diferenças.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se
a rece ber o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24- A/9 l.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Paraapr~
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.

8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
do text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fica
ção deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo tí tulo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo dev erá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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AO PL 1.125/95

Artigo 2 0, acrescentar novo inciso com a seguinte redação:
Texto Proposto:

o
cn

Q!

- cruzeiro turístico: transporte de pessoas em excursões de lazer para
pontos de interesse turístico na costa brasileira e ilhas oceânicas, e entre estes e outros pontos localizados em águas interiores brasileiras.
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JUSTIFICATIVA:

O

É necessário definir-se cruzeiro turístico, para maior clareza desta le! e para
compatibihzá-Ia com a emenda proposta ao artigo 1°.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ivo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fi cação . O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo tí tulo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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I IEMADO CARLOS S ANTANA
ACRESCENTAR INCISO IV :

IV - As EMBARCAÇOES USADAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
EXCETUANDO AS UTILIZADAS A TITULO DE CRUZEIRO TURIsTICO.
JUSTIFICATIVA :
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O NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL, AO PERMITIR O LIVRE EMPREGO
DE EMBARCAÇOES ESTRANGEIRAS NA CABOTAGEM, NO TRANSPORTE DE PASSA
GEIROS, VISA, OBVIAMENTE, E COM TODA RAZAO, O INCREMENTO E O INCEN
TIVO As ATIVIDADES TURIsTICAS NO PAIs.
ENTRETANTO VALER - SE DESTA IDEIA PARA PERMITIR QUE EMBAR
CAÇOES ESTRANGEIRAS VENHAM A OPERAR NO TRAFEGO DE PASSAGEIROS ENTRE,
POR EXEMPLO, RIO DE JANEIRO - NITEROI , SANTOS - GUARUJA, SALVADOR _
ITAPARICA, MANAUS - CAREIRO E OUTRAS TRAVESSIAS QUE AS CARACTER I
ZAM POR SER UM SERVIÇO POBLICO CONCEDIDO, SE CONSTITUI NUM EXAGERO
E NUMA EXPORTAÇAO DE EMPREGOS DE MARINHEIROS REGIONAIS - TRABALHA
DORES TIPICAMENTE DE BAIXA RENDA, PARA TRABALHADORES DE OUTROS
PAIsES •
CABE, PORTANTO, AO LEGISLADOR RESPONSAVEL E PREOCUPADO COM
O NIvEL DE EMPREGO NO PAIs E COM O BEM ESTAR DE NOSSA . POPULAÇAO DE
BAIXA RENDA PRESER\/AR PARA EMBARCAÇOES E TRIPULANTES BRASILEIROS
ESTAS ATIVIDADES DE TRAVESSIA .
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CARLOS SANTANA

ART . 2º, ACRESCENTAR INCISO COM A

S~GUINTE

REDAÇAO:

EMBARCAÇAO - QUALQUER CONSTRUÇAO CAPAZ DE TRANSPORTAR
PESSOAS, OBJETOS OU MERCADORIAS, OU CAPAZ DE VIABILIZAR A
OPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS, SUSCETIvEL DE SE LOCOMOVER NA AGUA,
POR MEIOS PROPRIOS OU NAO .
J US'T I FI CAT I VA:
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AO LONGO DE TODO O PL HA A MENÇAO FREQUENTE E CONTINU~
DA DA EXPRESSA0 "EMBARCAÇAO". PORTANTO EM RAZAO DA CLAREZA E
DO APERFEIÇOAMENTO DESTA LEI, FAZ - SE MISTER DEFINIR-SE TAL
EXPRESSA0 .
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1

/ 1

ARTIGO 2º, INCISO VI:·CANCELAR O INCISO, ACRESCENTANDO DOIS (2)
OUTROS EM SEU LUGAR, RENUMERANDO - SE OS DEMAIS:
VI - NAVEGAÇAO DE APOIO MARITIMO : A REALIZADA PARA O APOIO
LOGISTICO AEMBARCAÇOES E INSTALAÇOES EM AGUAS TERRITORIAIS
NACIONAIS E NA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA, QUE ATUEM NAS ATIVIDA
DES · DE PESQUISA E LAVRA DE MINERAIS E HIDROCARBONETOS;

o
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VII - NAVEGAÇAO DE APOIO PORTUARIO : A REALIZADA EXCLUSIVAME NTE
NOS PORTOS E TERMINAIS AQUAVIARIOS PARA ATENDIMENTO A EMBARCA
ÇOES E INSTALAÇOES PORTUARIAS .

O

z
cn

e

"W
to

u
~

It

...Ul
Z
...

JUSTIFICATIVA :
AS NAVEGAÇOES DE APOIO MARITIMO E APOIO PORTUARIO POS
SUEM CARACTERIsTICAS E ESPECIFIC I DADE PROPRIAS QUE AS TOR NAM
RAZOAVELMENTE DIFERENTES, A PONTO DE FICAR INADE QUADO, DE FI
NI - LAS CONJUNTAMENTE, SOB O TITULO DE NAVEGA ÇAO DE APOIO, CO MO
CONSTA NO TEXTO ORIGINAL DO PROJETO .
FAZ - SE NECESSA RI O PORTANTO ESTABELECER AS DUAS DEFI NI
ÇOE S EM SEPARADO, DE MODO A PERMITIR QUE A LEGISLAÇAO E RE G UL~
MENTAÇAo DESSES REGIMES DE NAVEGAÇAO SE REALIZEM, RESPEITA NDO
ESSAS DIFERENÇAS .
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CARLOS S ANTANA

ARTIGO 2º, ACRESCENTAR NOVO INCISO ÇOM A SEGUINTE

REDAÇAO~

_ CRUZEIRO TURISTICO : TRANSPORTE DE PESSOAS EM EXCURSOES DE
LAZER PARA PONTOS DE INTERESSE TURIsTICO NA COSTA BRASILEIRA
E ILHAS OCE ANICAS, E ENTRE ESTES E OUTROS PONTOS LOCALIZADOS
EM AGUAS INTERIORES BRASILEIRAS .
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JUSTIFICATIVA:
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t NECEssARIO DEFINIR - SE CRUZEIRO TURISTICO, PARA

MAIOR

CLAREZA DESTA LEI E PARA COMPATIBILIZA - LA COM EMENDA

PROPOSTA AO ARTIGO 8º .

cn

1ú

to

O
:l
~

...tI'l
Z
...

hIUIOTlI ,

Q.g / 0 5/96
lATA

~ .. --.,.-!

_..

,',

•

I

~.

."

• . .•
.
.
'.. ,

'.

r

f.

IIr

~.

CAM ARA DOS DE' UT ADOS

" . ~_ lI .,.'

...

~O=~=O=-=CC-=-â).9.Sij'iilr==--____

••••••

1 • 125

mnSSll

/

95

.mun-

()

e)

e ) RmIlTn.

e ) .IflCATJ\IA

ESPECIAL TRANSPORTE AQUAVIARIo PL 1.125/95
CARLOS SANTANA

I

2

ARTIGO 4º, ACRESCENTAR PARAGRAFo ONICo, COM A SEGUINTE
REDAÇAo:
PARAGRAFo ONICo - SERAo BRASILEIROS OS OFICIAIS DE RADIoCoMU
NICAÇOES, QUANDO Ho~VER OBRIGATORIEDADE DE EMBARQUE NAS EMBAR
CAÇOES BRASILEIRAS .
JUSTIFICATIVA :
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A CATEGORIA DOS OFICIAIS DE RAoIoCoMUNICAÇOES E REGg.
LAoA PELA CoNVENÇAo INTERNACIONAL DE TELECoMUNICAÇOES, DA
UNIAo INTERNACIONAL DE TELECoMUNICAÇOES (UIT), CUJO REGULAME~
TO DE RAoIoCoMUNICAÇOES, NO SEU ARTIGO 55, ESTABELECE QUE TODA
ESTAÇAo RADIo-TELEGRAFICA DE BORDO DEVERA SER OPERADA POR
PORTADOR DE CERTIFICADO EXPEDIDO OU RECONHECIDO PELO GOVERNO
AO QUAL A ESTAÇAo ESTEJA SUBORDINADA.
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NA LEGISLAÇAo QUE REGULAMENTA A PERMANENCIA DE PESSOAS
ESTRANGEIRAS NO BRASIL E VEDADA A oPERAÇAo DE EQUIPAMENTOS DE
RADIo-CoMUNICAÇOES POR ESTRANGEIROS.
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OS OFI CI AI S OE RAOI OCOMUNI CAç o ES Fi] RMAOOS P ELAS ESCQ
LAS DE FoRMAÇAo DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE, SAo TAMBEM
OFICIAIS DA RESERVA NAo REMUNERADA DA MARINHA DO BRASIL, A PAR
DE SUAS ATRIBUIÇOES COMO OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE.
O SIGILO DAS CoMUNICAÇOES A BORDO E QUESTAo FUNDAME~
TAL,
FICANDO O OFICIAL DE RADIoCoMUNICAÇOES SUBORDINADO DIRE
TAMENTE AO COMANDANTE DO NAVIO. ESTA SITUAÇAo SE TORNA MAIS
EVIDENTE E CLARA NAS oCASIOES DE ESTADO DE BELIGERANCIA E CRISES
INTERNACIONAIS.
O CARATER ESTRATEGICo DA RADIoCoMUNICAÇOES FICOU AINDA
BEM REGISTRADO NO DECRETO-LEI Nº 4 .
,
10 DE 1942,
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QUE EM SEUS ARTIGOS 1º E '2º ESTABELECEU O SEGUINTE:
ART. 1º - ENQUANTO PERDURAR A ATUAL SITUAÇAO INTERNACIO
NAL, sO PODERAO SERVIR COMO OPERADORES RADIO NAS ESTAÇOES DOSN~
VIOS MERCANTES BRASILEIROS PROFISSIONAIS CUJOS NOMES TE NHAM SIDO
PREVIAMENTE APROVADOS PE,LAS AUTORIDADES, QUE PODERAO DETERMINAR A
SUBSTITUIÇAO E O DESEMBARQUE DE QUALQUER OPERADOR JA EM SERVI ÇO.
ART . 2º - SERA NEGADO O PASSE DE SArDA AOS NAVIOS MERCA N
TES NACIONAIS CUJAS ESTAÇOES RADIO NAO ESTEJAM A CARGO DE OPERADO
RES JULGADOS ACEITAVEIS PELAS AUTORIDADES NAVAIS.
ADEMAIS, A MARINHA MERCANTE ESTA DIRETAMENTE RELACI ONADA ,
COM A SEGURANÇA NACIONAL, SENDO CONSIDERADA PARA EFEITOS DE MOBI
LIZA ÇAO E EMPREGO, RESERVA DAS FORÇAS ARMADAS, COMO PREVISTO NO
ARTIGO 4º DA LEI Nº 6 . 880, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1980 ( ESTATUTO
DOS MILITARES ) .
PRESERVAR ASSIM A NACIONALIDADE BRA SILE IR A DO ONIC O
OFICIAL DE RADIOCOMUNICAÇOES NORMALMENTE EXISTEN TE A BORDO E FATO R
QUE POSSIBILITARA ENFIM, HARMONIZAR O COMPLEXO LEGI S LATIVO I NTER NO
E EXTERNO REGULADOR DESTA IMPORTANTE MATERIA •
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CARLOS SANTANA
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ARTIGO 7º, SUBSTITUIR O ~EXTO ORIGINAL
ART, 7 º - ASEM BARCAç OES ES TR-ANGEI RAS P OOERAO P ART 1"C I P AR
DA NAVEGAÇAO DE CABOTAGEM E NAVEGAÇAO DE APOIO MARITIMO, QUANDO
AFRETADA A ARMADOR BRASILEIRO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTIGOS
DESTA LEI, CONCERNENTES A AFRETAMENTO DE EMBARCA ÇOES ESTRANGEIRAS,
PARAGRAFO ONICO - AS EMBARCAÇOES ESTRANGEIRAS UTILIZADAS
EXCLUSIVAMENTE A TITULO DE CRUZEIRO TURISTICO PODERAO PARTICIPAR
DA NAVEGAÇAO DE CABOTAGEM E NAVEGAÇAO INTERIOR DE PERCURSO NACIONAL,
AFRETADAS OU NAO, POR ARMADORES BRASILEIROS,
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JUSTIFICATIVA :
COM A SEPARAÇAO DAS DEFINIÇOES DE NAVEGAÇAO DE APOIO
MARITIMO E NAVEGAÇAO DE APOIO PORTUARIO, FRUTO DE SUAS DIFEREN
ÇAS INTRINSECAS, HA QUE SE ADEQUAR A REDAÇAO DESTE ARTIGO AS NOVAS
DEFINIÇOES,
ALEM DISSO, AS NAVEGAÇOES INTERIOR DE PERCURSO NACIONAL,
DE APOIO PORTUARIO E DE TRAVESSIA, POR SEUS CARACTERES ESTRATEGI
COS E DE SEGURANÇA NACIONAL NAO DEVEM SER ABERTAS A EMBARCAÇOES
ESTRANGEIRAS, PRINCIPALMENTE QUANDO SE LEVA EM CONTA QUE HA OFERTA
SUFICIENTE E ATE MESMO RECESSIVA DE EMBARCAÇOES DESTINADAS A TAIS
NAVEGAÇOES NO MERCADO NACIONAL, NAO HAVENDO, PORTANTO, RAZAO PARA
AUMENTAR O NOMERO DE EMBARCAÇOES OCIOSAS, DESEMPREGANDO SEUS TRIPU
LANTES, NA MAIORIA TRABALHADORES DE BAIXA RENDA,
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CAPITULO V - ACRESCENTAR NOVO ARTIGO, COM A SEGUINTE REDAÇAo:

ART.
- A oPERAÇAo OU EXPLoRAÇAo DA NAVEGAÇAo INTERIOR DE PERCURSO NACIONAL, DE APOIO PoRTUARIo E DE TRAVESSIA, SAo PRIVATIVAS
DE EMBARCAÇOES BRASILEIRAS.
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JUSTIFICATIVA:
AS NAVEGAÇOES INTERIOR DE PERCURSO NACIONAL, DE APOIO
PoRTUARIo E DE TRAVESSIA, POR SEUS CARACTERES ESTRATEGICoS E DE
SEGURANÇA NACIONAL NAo DEVEM SER ABERTAS A EMBARCAÇOES ESTRANGEI
RAS, PRINCIPALMENTE QUANDO SE LEVA EM CONTA QUE HA OFERTA SUFI
CIENTE E ATE MESMO EXCESSIVA DE EMBARCAÇOES DESTINADAS A TAIS
NAVEGAÇOES NO MERCADO NACIONAL, NAo HAVENDO, PORTA NTO, RAZ Ao PARA
AUMENTAR O NOMERo DE EMBARCAÇOES OCIOSAS, DE SEMPREG ANDO SEU S
TRIPULANTES, NA MAIORIA TRABALHADORES DE BAIXA RE NDA .
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F'CJMJlÁRIO PARA APRESENTAÇAo tE Et-Et{)A
INSTRuçÕES PARA PREEtOilMENTO

INSTRuçOES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pre enc hid o a máquina, assinado pelo
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina l aut or da Emenda
e três c6p ias,
uma das qua is serv irá como rec ibo .
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Regime
nto Inte rno , cada
Emenda deverá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit ivo
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que da pro pos ição ,
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a necessidade de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros . 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif
icad as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folha des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
ide ntif icam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda
à Con stit uiç ão) ,
as ass ina tura s, também ide ntif ica das pelo nome e número do gab
inet e do Deputad o, poderão ser apostas em folh a de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a receber
o número da Emenda,
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da proposição
. Exemplos:
Pl Nº 1.245/88, Pl Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a
ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSA-O - Escrever o nome da Com.lssa-o em que a Emenda sera,
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Escrever a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma única página, esta será
Se a Emenda tive r três páginas: a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação do
tex to da Emenda e,
a cri tér io do aut or, da jus ti fi cação . O iníc io da jus tifi caç ão
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFIdeverá esta r ela
paço for ins ufic ien te, deverá ser usada out ra folha des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. . 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
dat a ser á aquela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia cla ra ao dis pos itiv o a ser emendado (tit ula ,
cap ítulo, seç ão, subseção ou arti go, cap ut/p ará gra fo, inc iso, alín ea,
número).
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CAPITULO V - ACRESCENTAR NOVO ARTIGO, COM A SEGUINTE REOAÇAO:

ART.
- A OPERAÇAO OU EXPLORAÇAO 00 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
AO LONGO DA COSTA BRASI,LEIRA, ILHAS OCEANICAS E AGUAS INTERIORES,
COM EXCEÇAO DAS REALIZADAS A TITULO DE CRUZEIRO TURISTICO, SAO
PRIVATIVAS DE EMBARCAÇOES BRASILEIRAS .
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JUSTIFICATIVA:
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O NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL, AO PERMITIR O LIVRE EMPREGO
DE EMBARCAÇOES ESTRANGEIRAS NA CABOTAGEM, NO TRANSPORTE DE PASSA
GEIROS, VISA, OBVIAMENTE, E COM TODA RAZAO, O INCREMENTO E O INCE~
TIVO As ATIVIDADES TURIsTICAS NO PAIs .
ENTRETANTO VALER - SE DESTA IDtIA PARA PERMITIR QUE EMBAR
CAÇOES ESTRANGEIRAS VENHAM A OPERAR NO TRAFEGO DE PASSAGEIROS ENTRE,
POR EXEMPLO, RIO DE JANEIRO - NITEROI, SANTOS - GUARUJA, SALVADOR
ITAPARICA, MANAUS - CARREIRO E OUTRAS TRAVESSIAS QUE A CARACTERIZAM
POR SER UM SERVIÇO POBLICO CONCEDIDO, SE CONSTITUI NUM EXAGERO E
NUMA EXPORTAÇAO DE EMPREGOS DE MARINHEIROS REGIONAIS - TRABALHADORES
TIPICAMENTE DE BAIXA RENDA, PARA TRABALHADORES DE OUTROS PAIsES.
CABE, PORTANTO, AO LEGISLADOR RESPONSAvEL E PREOCUPADO
COM O NIVEL DE EMPREGO NO PAIS E COM O BEM ESTAR DE NOSSA POPULA
ÇAO DE BAIXA RENDA PRESERVAR PARA EMBARCAÇOES E TRIPULANTES BRASI
LEIROS ESTAS ATIVIDADES DE TRAVESSIA .
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FCJM.JLAAIO PARA APRESENTAÇAo c:E 8oEt-DA
INSTRuçÕES PARA PREEf'CHIMENTO
INSTRuçOES GERAIS

,. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assinado pelo
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em Quatro via s: orig ina l aut or da Emenda
e três c6p ias,
uma das Quais serv irá como rec ibo .
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art . 138 do Regime
nto Inte rno , cada
Emenda deverá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit ivo
a não ser Que se trat e de modificações cor rela tas, de sor te Que da pro pos ição ,
a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a necessidade de se alte rare
m out ros . 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folha des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos Que
ide ntif icam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda
à Con stit uiç ão) ,
as ass ina tura s, também ide ntif ica das pelo nome e número do gab
inet e do Deputado , poderão ser apostas em folh a de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a receber
o número da Emenda,
o Que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da proposição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pel a Comissão ·
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em Que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever â sig la par tidá ria do Deputado
auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo Qual foi ele ito o
Deputado aut or da Emen'da.
"
8. PAG
INA - Devera ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PAG
"
INA/Nº TOTAL DE PAGINAS. Assim, Quando a Emenda tive r uma única página, esta será
Se a Emenda , tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação do
tex to da Emenda e,
a cri tér io do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fica ção
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFIdeverá esta r ela
paço for ins ufic ien te, deverá ser usada out ra folha des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. . 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
dat a ser á aquela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A

OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia cla ra ao dis pos itiv o a ser emendad
lo, seç ão, subseção ou arti go, cap ut/p ará gra fo, inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
Cail<a: 53

Lote: 74
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TEXTO/JUSTIFICAC10

Suprima-se o inciso III do art. lOdo projeto.

o

(1)

JUSTIFICATIVA:

et:

UJ
j

o
z

o instituto da suspensão de bandeira, como já demonstrado na alteração n° 4 é prejudicial

(1)

a economia nacional, sendo nefasto por promover uma concorrência predatória às indústrias de

UJ

~o

rJ

_I~

a::

construção naval estabelecidas no país, indústrias que realizaram pesados investimentos e que
vão ter que desempregar grande contingente de pessoas, gerando significativa crise social.

(1)
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PARI..A/IOO AR

09/05/ 96
DATA

ASSIMTtlA

FrnM.l..ARIO PARA APRESENTAÇAO DE EJ.EN)A
INSTRlJ;OES PARA PREfl.O-IlterrO
I - INSTRu;OES GERAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina! assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vi as: original
e
três cóp~as, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
11 - INSTRLÇOES PARA PRE90Ht-ENT0 DOS CAt-POS:

1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comi ssão.
2. PROJETO DE LEI NQ - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PAGlNA/NQ TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer ceferência clara ao dispositivo a ser emendado (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/pará~rafo, inciso,
alínea, ntínero).
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Suprima-se o inciso X do art. 2° do projeto.
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o artiftcio da suspensão provisória de bandeira é incipiente no mundo, sendo basicamente
adotado somente por alguns paises de pequeno porte que se caracterizam, na sua maioria, pel a
atuação internacional como paraísos fiscais . Daí a razão desta prática não ser bem recebida pela
comunidade internacional.
Para o caso brasileiro, se por um lado a adoção de tal mecanismo pode trazer, no curto
prazo uma oferta maior de navios, aparentemente registrados no paí s, por outro lado acobertará a
importação disfarçada de navios de idade avançada com estado de conservação duvidoso, sem
que ocorra o recolhimento por parte do erário público dos impostos devidos nas operações de
importação de bens.
Todavia, o maior inconveniente que esta prática, se implementada, trará para o país será:
a parai isação seguida do extenninio de nossos estaleiros, uma vez que a concorrência predatóri a
que se instalará no país, com a importação "branca" de navios usados inviabilizará a contratação
de navios a serem construídos no Brasil.
Deve-se notar que as indústrias brasileiras mantém alguma proteção alfandegária (um
exemplo significativo, por exemplo, a indústria multinacional de veículos). Não parece, portanto.
razoável pennitir a lei a importação de navios sem pagamento de direitos fi scai s.
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FrnM.l..AAIO PARA APRESENTAÇAO DE Ef.eI)A
INSTRLÇOES PARA PRffi.CHIt-ENTO

I - INSTRlÇOES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRLÇOES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

PARA PREDCHlt-ENTO OOS CAWOS:

EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseçao ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, minero).
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Dê-se ao caput do art. 9° do projeto a seguinte redação:

"Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira para operar no transporte de

O

(JJ

mercadorias na navegação de cabotagem ou na navegação de apoio marítimo, depende de

o:UJ

autorização do órgão competente que a concederá somente nos seguintes casos:"
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A supressão das expressões "por viagem" e "por tempo" torna, na realidade o artigo mais
abrangente, incluindo todos os tipos de afretamento, o que fica coerente com o propósito da lei ,
no que se refere à cabotagem e a navegação de apoio marítimo .
O cancelamento da expressão "interior de percurso nacional" se deve ao fato de outras
emendas apresentadas sugerirem que tal navegação, pelas suas implicações até de segurança
nacional. e por empregar, na sua malOna, marinheiros regionais, ou seJa, pessoas com
conhecimentos da geObYfafia local, e que são trabalhadores de baixa renda, não deve ser incluída
no rol das classes de navegação que podem ser exercidas por embarcações estrangeiras. Tal
raciocínio também se aplica à navegação de apoIo portuário, que por seu turno e por
embarcações estrangeiras. Tal raciocínio também se aplica à navegação de apoio portuário, que
por seu turno e por suas especifícidades está sendo sugerida ter sua definição e,
consequentemente, sua regulamentação futura desmembrada da navegação de apoio marítimo.
Por outro lado, a substituição da expressão "só poderá ocorrer nos seguintes casos" pela
expressão " que a concederá somente nos s~guintes casos" visa simplificar o tramite burocrático
do processo de autorização, agilizando-o e compatibilizando-o
com o din_
,-.. ~..,...,...- amislJ:lo necessário do-~
mercado de afretamentos.
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FCJM.LARIO PARA APRESENTAÇAO DE 8fl.I)A
INSTRLÇOES PARA PREeOilt-ENTO
I - INSTRlÇOES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em Quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRLÇOES PARA PREEt-O-fltwENTO DOS CJU.FOS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

EMENDA Nº - Não preenCher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o Que será providenciada pela Secretaria da Comissão.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.24S-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenChido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, Quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OOS.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser e1l1endado (título,

pítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
nea, minero).
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Dê-se ao inciso I do art. lOdo projeto a seguinte redação:

"Art. 1O....... .......... ... .... ... ....... ......... ........ ....... ........ ...... ... ... .. ...... .. .. .. .... ....... .... ............. .. ........ .

o

rtJ

a:
w

:>

o

I - de bandeira brasileira e das embarcações estrangeiras, enquadradas no artigo 12
desta Lei, para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacionaL"
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Jl.JSTIFICATIVA:
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o afretamento

de embarcações estrangeiras implica num dispêndio de divisas, que não
deve ocorrer, principalmente quando se consideram os valores globais que tais afretamentos
podem alcançar, sem o conhecimento prévio e a devida autorização do Governo, de modo a
permiti-lo avaliar e controlar o impacto sobre o balanço de pagamentos.
Entretanto, o afretamento das embarcações estrangeiras, enquadradas no novo artigo 12
(alteração nO 11) que, em última análise, são de propriedade de empresas brasileiras de
navegação, pode ocorrer sem autorização prévia do Governo que exercerá seu controle sobre
essas empresas e seus afretamentos através de outros mecanismos legais (Declaração de Imposto
de Renda, etc. ).

.
R

' ' ,'"

f· r.
~.';:"
... . ,' 1· ~.
~ .. U

-~~-_

...........

_.......... .....---... ......"-"_....... .

PARI.NOTAR

09 /05/96

DATA

;..- ..'

==isiKÃTlIA

,

,

.,..,. . _~---

i

Caixa: 53

Lote : 74

PL N° 1125/1995
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FrnKLAAIO PARA APRESENTAÇAO DE 8eVA
INSTRtJ;OES PARA PREEJ-.CHIt-ENTO
I - INSTRu;oES GERAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRLÇOES PARA PREEl'D-flt-ENTO 005 CAWOS:
1. EMENDA Nº - Não preenCher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: l.24S-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
s. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendada (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paTá~rafo, inciso,
alínea, nÚ11ero).
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Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte redação :

'-Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessanamente brasileiros o
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Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) dos demais tripulantes .-'
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JllSTIFICA TIVA:

A legislação trabalhista brasileira impõe um mínimo de 2/3 de brasileiros em qualquer
atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos navios. que
passam a maior parte do tempo fora do território nacional e que desempenham ou podem , a
qualquer momento, ser chamados a desempenhar atividades de segurança nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e registro brasileiro ser
fonnada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navios de pesca, de utilizar apenas o Comandante brasileiro tem
propiciado fraudes , uma vez que as empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros para
exercerem o cargo de Comandante apenas de direito e não de fato, tícando essas pessoas, na
realidade, como meros passageiros a bordo.
Ademais, sem embarcar como 2° Piloto, 1° Pi loto e Capitão de Cabotagem , ninguém
poderá chegar a Capitão de Longo Cur o.
Na verdade, sendo uma atividade cUJa ascensão profissional se faz baseada no
encarreiramento, prática e experiência, se a lei só garantir empregos para o último nível de
carreira (Comandante e Chefe de Máquinas ), a protíssão de marítimo estará fadada à extinção.
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FrnM.l..ARIO PARA APRESENTAÇAO DE EJ.ENJA
INSTRU;OES PARA PREEl'OHtoENTO
I - INSTRtx;OES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchida a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cóp~as, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
I I - INSTRLÇOES PARA PREDOHt-ENTO DOS CAf.AJS:
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comi ssão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIOO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (títulO, capítulo, seção, subseçao ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, minero).
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Acrescente-se ao Art. 2° do projeto o seguinte inciso:
.. - frete aquaviárIo internacional: mercadoria invisível do intercàmbio comercial
internacional, produzida por embarcação;"
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As transações comerciais internacionais abrangiam, inicialmente, apenas a exportação e a
importação de mercadorias. Com a evolução deste intercàmbio passaram a existir, cada vez com
maior expressão e com o mesmo tipo de impacto no balanço de pagamentos das nações_ as
exportações e importações de ervlços.
Entretanto, dados o paralelo existente entre o comércio de mercadorias - as mercadorias
visíveis - e o comércio de fretes, a teoria econômica passou a designar estes como mercadorias
InvisíveIS .
O transporte aquaviário (fretes), além de ser o principal item da pauta de serviços do
nosso balanço de pagamentos é também , e principalmente, uma atividade industrial àesenvoivida
pela verdadeira fábrica itinerante que é o navio. Servindo-se de diversos insumos inerentes à
atividade industrial - maqumário, energIa elétrica, pessoal, etc. - o navIo produz o frete,
mercadoria invisível.
A caracterização formal do frete aquaviário internacional , como mercadoria invisível , é
importan tíssima no contexto desta legislação, posto que pennite estabelecer, a partir dela, o
tratamento fiscal e o incentivos concedidos aos fretes, que devem ser idênticos àqueles
aplicáveis ao comércio exterior das mercadorias tradicionais.
Esta caracterização está consab,Tfada, por exemplo, no "Merchant Act", do EUA, para que
seja estendida ao transporte aquaviário a jurisdição da legislação americana de combate a
práticas desleais e ilegais no comércio internacional.
A partir deste fundamento , poderão então ser aplicados os .c.hamado~rlirpiloc::
compensatórios.
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FrnM..l..ARIO PARA APRESENTAÇAO DE EJ.flUA
INSTRLÇOES PARA PREThO-Ilt-ENTO
I - INSTRu;OES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
11 - INSTRLÇOES PARA PREEt-CHlt-ENTO DOS CPJ.POS:
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenChido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paTáJrafo, inciso,
alínea, minero).
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Acrescente-se ao Art. 2° do projeto o seguinte inciso:
.. - navegação do Mercosul ou médio curso: a reahzada entre portos brasileiros e portos
dos países membros do MercosuL"
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A posição geográfica, política e econômica do Brasil na América do Sul consa!:,Tfou
historicamente a existência de três classes de navegação marítima: a de longo curso, realizada
entre o Brasil e outros continentes; a de cabotagem, navegação entre os cabos extremos do país,
sendo portanto de âmbito doméstico (entre portos brasileiros) e a de !:,Tfande cabotagem, realizada
entre portos brasileiros e de países da América do Sul.
Esta conceituação leva em conta aspectos da segurança da navegação, a existência ou não
de alternativas terrestres e, sobretudo, as peculiaridades do relacionamento com os países
limítrofes ao Brasil.
Tais peculiaridades assumem no presente e assumirão no futuro peso muito maior e
crescente, dado o advento do Mercosul , cujo acordo aborda , especificamente a questão dos
transportes entre os países membros. A Lei deve permitir reconhecer que a navegação realizada
entre os países membros do Mercosul é diferente, devendo, por via de con equência, ser tratada
diferentemente da navegação realizada entre o Brasil e os outros continentes.
Esta diferenciação é primordial no contexto do Mercosul, uma vez que permitirá ao Brasil
se adequar, de fonna expedita, às evoluções naturais do acordo, sem que seja necessário alterar
toda sua legislação sobre navegação.
A diferenciação da grande cabotagem permitirá compatibilizar de maneira simples. a
futura lei , com o Mercosul.
Deve-se notar que o Mercado Comum Europeu criou também uma disposição especial
para estes tráfegos. Pelo princípio da reciprocidade devemos fazer a mesma distinção que o
Mercado Comum fez.
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FrnM.LAAro PARA

APRESENTAÇAO DE EJ.e.IJA

INSTRLÇOES PARA PREaOiIt-ENTO

I - INSTRLÇOES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cóp~as, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de aooiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II -

INSTRLÇOES PARA PREBO-Ut-ENTO DOS CAWOS:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da ~
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comi ssão.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.24S-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendada (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/pará;}rafo, inciso,
alínea, minero).
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Suprima-se o inciso 11 do art. 3° do projeto
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Com a supressão da ddínição da suspensão provisória de bandeira constante de Emenda
Supressiva n°

, este dispositivo toma-se automaticamente sem efeito
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I - INSTRLÇOES GERAIS:

.,0

... Z
~..J

.30..

1. Este formulário deverá ser preenchida a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cóp~as, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRLÇOES PARA PREB-O-IH-ENTO DOS cru.POS:

1. EMENDA Nº - Não preenCher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comi ssão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
Cl3S.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendada (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, minero).
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Dê-se ao Art. 2°, inciso 11 , do projeto a seguinte redação:
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"Art . -
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II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação
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armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado;"
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acréscImo da expressão "o u parte dela" institucionaliza a prática consagrada

internacionalmente, do afretamento de espaço.
Aliás, na definição de afretamento por vIagem (inciso III deste mesmo artigo), tal
mecanismo é previsto. Como ele se aplica, tanto nos afretamentos por vIagem quanto nos
afretamentos por tempo, acredita-se que tenha sido um lapso do autor do PL 1125/95 a não
inclusão da expressão em tela na definição de afretamento por tempo.
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FrnM.l..AAIO PARA APRESENTAÇAO DE 8flVA
INSTRLÇOES PARA PRIDO-flt-ENTO
I - INSTRlÇOES GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cóp~as, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto .
3. Quando houver assinaturas de apoiamento , estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRtJ;OES PARA PRE9CHlt-ENTO DOS CAWOS:

1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendada (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, minero).
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TEXTO/JUSTIFlCACAO

Acre sce nte- se ao artig o 15° do Projeto de Lei n.° 1.125/95,
a revo gaç ão artig o
6° da Lei n.o 7 .652 de 03 de feve reiro de 1988.

Art. 15° -. Rev oga m-s e os Dec reto s-Le is nOs. 666 , de 2 de
julh o de 196 9, 687 ,
de 16 de julh o de 1969, 1.143, de 30 de dez emb ro de 197 0
e o artig o 6° da Lei
n.o 7.65 2 de 03 de feve reiro de 1988.
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Lei nO 7.652, de 03 de feve reiro de 1988, disc rimi na o cap
ital
estr ang e iro ao dete rmin ar que o registro da prop ried ade
de emb arca çõe s no
país seja defe rido a bras ileir os natos ou a soc ieda de con
stitu ída de aco rdo
com a lei bras ileir a, adm inist rada por bras ileir os natos ,
cujo cap ital vota nte
pert enç a , em pelo men os 60% a bras ileir os natos.
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Este artig o é inco mpa tíve l com o nov o conceito
de emp resa bras ileir a
apro vad a no Con gres so Nac iona l , através da Prop
osta de Eme nda
Con stitu cion al n. ° 05/9 5 .
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o Projeto de Lei n° 1.125/95 em seu inciso VI do artigo 2°, atualiza a defi niçã o

de arm ado r bras ileir o , com pati biliz and o-o com a nov a defi
niçã o de emp resa
bras ileir a . Entr etan to, o artig o 6°. da Lei n° 7.65 2/88 mantém
a disc rimi naç ão ,
qua nto ao regi stro da prop ried ade de emb arca çõe s no país
.
Uma vez que a Eme nda Con stitu cion al apro vad a (PEC
05/9 5) sup rimi u do
texto da Lei Mai or a disc rimi naç ão ao capital estrangeiro,
não exp licit and o o
no vo con ceito de emp resa bras ileir a (rev oga ção do art igo
171 da C. F.), torn ase nec ess ário a sup ress ão do art igo 6° da Lei n.O 7.65
2/88, para evit ar a
oco rrên cia de futu ros prob l emas juríd icos , os quais, seriam
sufi cientes para
rep rese ntar uma forte barr eira ao ingr esso de capitais estr ang
ei ros no seto r de
tran spo rt e marít imo .
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FCRHLAAIO PPRA AffiESENT AÇAO CE EJ.t:NJA
I NSTRLÇCES PARA

PRf.E}O-l I ftNTO

I - INSTRLÇOES CLRAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máauina, assinado pelo autor
Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
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2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento

interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que s e trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se al terarem outros. 3. Quando houver assinaturas de aooiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.

I I - I NSTRLÇCES PPRA PREDO-II K:NTO OOS CPJ.POS:
1. EMENDA

~~

- Não preencher este campo. Destina-se a receber o numero
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.

da

2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89

3. CLASSIFlCAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
Comissão no ordenamento das emendas.

pela

4. COHISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deput ado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: N2 DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OGS.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser ~nendado (título, capítulo, seção, s ubseção ou artigo, caout/pará~rafo, lnClSO,
alínea, f"'Úrero).
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TELMA DE SOUZA

EMENDA MODIFICATIVA AO PL/111S/96

ARTIGO 11, PARAGRAFO ONICO:
TEXTO ORIGINAL:
PARAGRAFO ONICO - As embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro serao aplicadas normas espeClalS de
caráter
fiscal aduaneiro previdenciário, trabalhista e securitário.
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TEXTO P ROPOSTO:

~

PARAGRAFO ONICO -

UJ

As embarçações registradas no Regis-

::>

tro Es pec ial Brasileiro serao aplicadas normas especiais de

O

fiscal,

caráter

aduaneiro e securitário.
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A emenda ora proposta retira do parágrafo as

palavras

"previdenciário" e "trabalhista", uma vez que tais exclusões,
então aprovada já nasceria morta,

pela elva do ViC10 da

a

lei

inconstitu-

cionalidade .
Ademais,

a adoção do Registro Especial Brasileiro para

embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros,

destina

da à navegação de longo curso e interior de percurso internacional e
reguladas por normas espeClalS fiscais,
ó

,,~

aduaneiras e

já proporClonaram a competitividade do setor em
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securitários,

relação aos concor-
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. rentes estrangeiros,
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benefícios institu-

cionais já previstos nos financiamentos para construção e reparos de

r;:

-a
" -'
..c

afora outros consideráveis

embarcações,
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através do Fundo da Marinha Mercante.
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PRODO DE LEI 112
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/
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[ ) SlfRESSlUA
[ 1 AGlUTlNATIUA
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DEPUTADO

PARTIDO

PSB

Gervásio Oliveira

TEXTO/JUSTIFlCAC10

[ ) ~mVA DE

l
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AP

Oê-se ao art. 9º do projeto a seguinte redação:
" art. 9º: O afretamento de embarcações estrangeiras, para
•

e

operar no transporte de mercadorias na navegação de

ca~otagem,

sendo

vedado para navegação interior e de apoio, depende de autorização

do

,
I

órgão competente, e só poderá ocorrer nos seguintes casos:
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JUSTI FIC.nÇgO:

o

Não se pode admitir afretamento de embarcações

j

z

ras para a navegação interior e de apoio, o que nenhum país do mundo -

CfJ

permite.

IJJ
iO

Não fosse este aspecto, há que ser ressaltado que afro

u

ta nacional é perfeitamente compatível com a demanda de cargas, e

~ !

comportamento histórico de sua progressão e projeção, não indicam,que

~ i

•

estrangei
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possa futuramente haver estrangulamento.
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( ) AGlUTlNATIIJA

( J SUBSTITUTIVA
( ) ItOOIF1CATIIJA

( J NlInVA DE

I COfIISSÁO DE

~'====================~~~
Gervásio Oliveira

WUTADO

TEXTO/JUSTIFlCACAO

Cria art . no capítulo IV , e renumera os demais , com a seguinte
redação :
"Art. O cartão de lotação nas embarcações de bandeira brasilei ra será definido por seus armadores , que na sua definição respeitarão os principios de segurança e operacionalidade da embarcação, da
navegação e bem estar da tripulação ."

o
CfJ

JU5TI FICAÇAO
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O atual ordenamento jurídico atribui à marinha de guerra , atra-
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vés das Capitanias dos portos , a Competência para definir a tripulação de cada embarcação .
Entretanto, nem sempre têm sido observados , nessas definições,
aspectos de no va tecnologia , automoção de equipamentos, melhor competitividade e economicidade .
Tais aspectos, entendemos, poderá serem melhor avaliados pelo
próprio armador .
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1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado nela autor
Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
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três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.

II - INSTRLÇOES PARA PREENCHHENTO DOS CPJ.POS:

1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pel a Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome a Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputaoo autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigl~ do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira ser á 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O iníci o da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser ell1endado (título, capítULO, seção, subseção ou artigo, caput/paTá]rafo, inciso,
alínea, número).
III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Comissão de Seguridade Social e Família - sala 9 - Anexo II
da Câm~ra dos Deputados - Telefones: 311.7021 e 311.7016
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PAnIDO
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Cervásio Oliveira

WUTADO

TEXTO/JUSTIFICAC&o
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UF
PÁGINA
AP , ~ / 1
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Acrescenta- se lnClSO, ao art . 2º , com a seguinte redação .

•

"Navegaç50 de travessia : aquela efetuada entre portos

inte~iores

nacionais, ou em ligações internacionais, para apoio a intermodalidade , em transposições fluviais, não super iores a onze milhas nauticas . "
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JUSTI FI CAÇA0
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A navegação de travessia, principalmente na Amazônia, é um impor tante segmento da navegação interior, porém, possuindo caracteristicas
operacio nai s peculiares, exigindo, desta forma, regulamentação própria,
o que Fez com que seja necessária a sua caracterização no textu legal.
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FCRM.l..AAIO PARA APRESENTAÇAO DE EJoENJA

INSTRtJ;OES PARA

PREDCHI~O

I - INSTRUÇOES GERAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá corno recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha oeste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II •

INSTR~OES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.

PARA PREENCHlt-ENTO DOS CAt-POS:

EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigl~ do Estado pelo qual foi eleito o Deput ado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao disposit i vo a ser emendado (título, capítULO, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, InCISO,
alínea, nlÍrero).

III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Comissão de Seguridade Soci a l e F amília - sala 9 - Anexo 1 1
da Câmura dos Deputados - Telefones: 311.7021 e 311.7016

EMENDA

CÃMARA

DOS

NO

DEPUTADOS

PRono DE LEI NQ
1 . 125

/

95

( ) &fRESSI~
( 1 AGtUTINATIVA

[ ) SUBSTITUTIVA

( J ADITIVA DE

( ) IIOOInCATIVA

I COfIISSÃO DE

~
I =================I~~
Gervásio Oliveir a
OEPUTADO

TEXTO/JUSTIFICACAO
Acrescenta l nClSO no art . 2º , com a seguinte redação .

Inciso : Navegação do MERCOSUL e do tratado de Cooperação Amazô -

11

nlca : a ser r ealizada entre portos dos paí ses s i gnatários destes tra tados .
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JUSTI FI CAÇA0

t importante que se configure esta def in ição , o que por ceto fa cilitará possíve i s acordos bi ou mu l ti - laterais em relação à navegação
entre estes países .
Da mesma forma , isto demo nstrará aos pa í ses da América do Sul , a
relevânc i a que o Brasil está a i mprimir nas suas relações , sejam com
os países do cone su l, sejam com que os que com ele condividem a Amah
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1. Este formulário deverá ser preenchida a máquina, assinado pelo autor da
e
- Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento,estas, devidamente identificadas ,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.

I I - INSTRLÇOES PARA PREENCHUENTO 005 CAJ.POS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o que será providenciado pel a Secretaria da Comissão.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comi ssão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Depu ado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigl~ do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAl
DE PAGINAS. Assim, quando 1 Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda t ver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTD/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O iníci o da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou arti go, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, número).

III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Comissão de Seguridade Social e Família - sala 9 - Anexo 11
da Câmura dos Deputados - Telefones: 311.7021 e 311.7016
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G8rvásio Oliv8ira

TEXTO/JUSTIFlCACAO
Cria lnClSO, no art . 2º , r8num8rando os d8mais:

"Inciso:Fr8t8- r8mun8ração paga, a armador8s brasi18iros ou nao,
p81a pr8stação d8 s8rviços d8 carga por 8mbarcaçõ8s ."
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JUSTI FICAÇAO
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Esta d8finição , 8mbora corr8nt8 do m8lO 8conômico 8 8mpr8sarial,
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8ntr8tanto , faz - s8 n8c8ssário qU8 81a const8 do t8XtO da 18i, d8 for ma a r8sguardar - lh8 o asp8cto jurídico .
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FffiM..LAAIO PARA APRE.5ENT~O DE EJ.ENJA

INSTRLÇOES PARA PREDOiHENTO
I - INSTRLÇOES GERAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
e
- Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento. estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha oeste formu ~ário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que i dentificam a Emenda.
11 - INSTRuçOES PARA PREENCHIMENTO 005 CAMPOS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
da
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comiss30.
PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da ~enda.
UF - Escrever a sigl~ do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, dever á ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comi ssão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítULO, seção, subseção ou artigo, caput/paTá~rafo, inciso,
alínea, minero).

III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Comissão de Seguridade Social e Família - sala 9 - Anexo 11
da Cârndra dos Deputados - Telefones: 311.7021 e 311.7016
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Gervásio Oliveira

DEPUTADO

TEXTO/JUSTIFlCACAO
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Acrecenta- se art . no capitUlo V, renumerando os demais .

"Art. As embarcações serao classifi c adas conforme o tipo de nave gação que irão operar, sendo vedada a modificação de classificação ."

JUSTI FICAÇAO

o

Esta classificação se faz necessária, nao só para efeito de con -
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trole e fiscalização , como até mesmo para que não venha a existir con -

W

corrência predatória nos diversos segmentos da marinha mercante nacio -
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1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias ~ontidas em apenas um dispositivo
do Projeto.
3. Quando houver assinaturas de aDoiament . estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha oeste forwulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.

I I - INSTRLÇOES PARA PREENCHlt-t::NTO DOS CJU.POS:
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI NQ - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão . que a Emenda será entregue.
J . AUTOR - Preencher com o nome do Deputado a cor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigl~ do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PAGINA/NQ TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenoa tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTD/JUSTIFICAÇAD - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAD). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
005.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paTá~rafo, inciso,
alínea, número).
111 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Comissão de Seguridade Social e Família - sala 9 - Anexo 11
da Câmclra dos Deputados - Telefones: 311.7021 e 311.7016
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EMENDA MODIFICATIVA
Texto Original:
Art. 4º -

Nas embarcações de bandeira brasileira

serão necessariamente brasileiros o comandante e o Chefe de Má
quinas.

c
cn

Texto Proposto:

~

Art. 4º -

llJ

Nas embarcações brasileiras,

:>

gatoriamente brasileiros, o Comandante e pelo menos

C

terços) dos tripulantes.

serão obri2/3 (dois

z

cn

JUSTIFICATIVA

-UJ

to

A legislaçã trabalhista brasileira impõe um mínlmo

O
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e
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de brasileiros em qualquer atividade profissional.

I

As

de 2/3
razões

óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos navios,

que

território nacional

passam a malor parte do tempo fora do

e

que desempenham ou podem, a qualquer momento, ser . çhamados a de
sempenhar atividades de segurança nacional.
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cerem o cargo de Comandante, apenas de direito e não de
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LJ.J

uma vez

o

que as

empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros para exerficando essas pessoas, na realidade,
bordo.

I'v) !
r-•

de

2/3 de brasileiros.
Comandante brasileiro tem propiciado fraudes,

O::;

4

mlnlmo

A experiêncla dos navios de pesca, de utilizar apenas

! .-c

f

bandeira e registro brasileiros ser formada por um

de

;

~a '

,

dos naVlO

Impõe-se p01S a obrigação da tripulação
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ESPECIAL SOBRE A ORDENAÇAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO.
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Ademais, sem embarcar como 2º piloto, 1º Piloto e

O2

UfA
/ (

Capitão

de Cabotagem, ninguém poderá chegar a Capitão de Longo Curso .

•

Na verdade, sendo uma atividade cUJa ascensão profissional se faz baseada no encareiramento, prática e experiência, se
a lei só garantir empregos para o último nível de carrelra (C~
mandant e Chefe de Máquinas), a profissão de marítimo

~

fadada a extinção.
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01

Acrescentar ao Capítulo VI I, o artigo 13, com a seguinte redação ,
renumerando os demais.
" Art. 13. Os navios construídos no Brasil e exportados ou transferidos
para empresas domiciliadas no exterior, subsidiárias integrais de empresa
brasileira de navegação, terão acesso aos incentivos previstos na legislação

o

brasileira referentes à exportação de bens ."

C1)
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LU
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JUSTIFICATIVA

O
Z
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cn

1JJ

tO

(,)

A

competitividade

da

Marinha

Mercante

brasileira

frente

aos

concorrentes estrangeiros é altamente prejudicada pela im posição do chamado
"CUSTO BRASIL".

:::I

Tais encargos oneram tanto o custo operacional das embarcações

.

quanto o custo de capital , que é o de maior peso , posto que se constitui do

z

preço final de aquisição da embarcação.

~

cn

~

A forma de se igualar o custo de capitai dos navIos brasileiros ,
construídos no país , ao dos navios estrangeiros também aqui constru íd os , é
aplicar a con strução dos navios brasileiros o mesmo regime de incentivo
aplicado aos navios estrangeiros constru ídos por estaleiros nacionais.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da prop osiç
ão. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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( ) IIIIflCATIUA

Especial
Rubem Medina

- Acrescentar um

novo artigo ao Capítulo VII

- Do apoIo ao

Desenvolvimento da Marinha Mercante-, remunerando os demais:
- "Artigo XXX - Os financiamentos para construção navai que foram
onerados por índices diferentes daqueles aplicados ao câmbio a partir de 10 de
julho de 1994, serão corrigidos pelo Agente Financeiro do Fundo da Marinha

o
cn

Mercante(BNDES) de forma a trazer os valores a paridade cambial dos
contratos originais".

Q:

LU
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O
Z

e

JUSTIFICATIVA

cn

1.U
tO
U
~

~

A correção das receitas das empresas de navegação com seus fretes.
referenciados ao dólar, deve, necessariamente, ser equiparada à correção de

....

seus custos representados pelo financiamento do FMM . Com isso, estabelece-

z

se uma situação estável e duradoura para todo o período de amortização dos

cn

~

financiamentos .
As

discrepâncias

entre

esses

índices

levará ,

certamente ,

ao

favorecimento indevido de empresas , no caso da correção cambial vir a ser
superior à correção dos financiamentos ou , no caso oposto, a inviabilidade
econômica da empresa , vindo a acarretar a impossibilidade dos pagamentos
dos financiamentos , com preju ízos para o Fundo de Marinha Mercante.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imen t o Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREE NCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da prop osiç
ão. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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01

Modificar a redação do Artigo 1°, inciso li , que passa a ter a seguinte
redação:
" II - as embarcações estrangeiras afretadas ou controladas por
armadores brasileiros ."
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JUSTIFICATIVA
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Sabe-se ser con sensual a necessidade de se igualar o nível de
competitividade

das

empresas

brasileiras

de

navegaçao

com

o

das

estrangeiras que com elas competem. Para tal , elabora-se a permissão para
que as empresas brasileiras de navegação tenham suas embarcações próprias
exportadas ou transferid as para subsidiárias integralmente controladas no
exteri or, mantendo tais embarcações , os direitos concedidos em lei as
embarcações de bandeira brasileira.

~

Faz-se necessário portanto , estender-se o escopo desta lei a essas
embarcações

exportadas

e transferidas

para

subsidiárias

estrangeiras

controladas por empresas brasileiras.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da prop osiç
ão. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
08SERVAÇÃ~:

Faz er refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
númer o).
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Acrescentar ao Artigo 1°, o inciso IV :
"IV - as embarcações

usadas

para transporte

excetuando as utilizadas a título de cruzeiro turístico ."

JUSTIFICATIVA
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o novo texto constitucional, ao permitir o livre emprego de embarcações

~

estrangeiras na cabotagem , no transporte de passageiros, visa , obviamente, e

O

com toda razão, o incremento e o incentivo às atividades turísticas no pa ís.
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Entretanto

valer-se

desta

idéia

para

permitir

que

embarcações

estrangeiras venham a operar no tráfego de passageiros entre, por exemplo,
Rio de Janeiro - Niterói, Santos - Guarujá , Salvador - Itaparica , Manaus Careiro e outras travessias que se caracterizam por ser um serviço público
concedido , se constitu i num exagero e num exportação de empregos de
marinheiros reg ionais - trabalhadores tipicamente de baixa renda , para
trabalhadores de outros países .
Cabe , portanto , ao legislador responsável e preocupado com o níve l de
emprego no país e com o bem estar de nossa população de ba ixa renda
preservar para embarcações e tripulantes brasileiros estas atividades de
travessia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Regi
men t o Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda .
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da prop osiç
ão. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
ent r egue. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1125/95
-Acrescentar um novo artigo ao capitulo VII - Do apoio ao Desenvolvimento
da Marinha Mercante-, remunerando os demais.
- Artigo xxx - os financiamentos para construção naval que foram onerados por
O índices diferentes daqueles aplicados ao câmbio a partir de 10 de julho de 1994, serão
(1) corrigidos pelo Agente Financeiro do Fundo cambial da Marinha Mercante ( BNDES) de
~ forma a trazer os valores à paridade dos contratos originais.
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A correcão das receitas das empresas de navegação com seus fretes ,
referenciados ao dólar, deve , necessariamente, ser equiparada à correção de seus custos
representados pelo financiamento do FMM. Com isso,estabelece-se uma situação estável e
duradoura para todo o período de amortização dos financiamentos.
As discrepâncias entre esses índices levará, certamente, ao tàvorecimento
indevido de empresas, no caso da correção cambial vir a ser superior à correção dos
financiamentos ou, no caso oposto, a inviabilidade econômica da empresa, vindo a acarretar a
impossibilidade dos pagamentos dos financiamentos , com prejuízos para o Fundo de Marinha
Mercante.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Cons ti tuição) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o e~
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1125/95

Acrescentar um novo artigo ao capítulo VII- Do Apoio ao Desenvolvimento da
i\larinha Mercante:
Artigo xxxx - Os portos organizados deverão, num prazo de até 60 dias após a
entrada em vigor desta lei. designar pelo menos dois berços de atracação exclusivamente dedicados à
cabotagem de carga geral, nos quais será observado o seguinte procedimento:
I - As tarifas pOltuárias terão no máximo o valor de 10% das truifas aplicadas às

o
(t)
~

w

:>

o
z

operações de longo curso. e
1I- As empresas de navegação poderão dispensar os serviços de trabalhadores avulsos.
pru'a as operações de estiva, conferência, desestiva e vigilância, utilizando funcionários de seus quadro s
pel1nanentes para a realização de tais operações, desde que:
a) As embarcações utilizadas no transporte de cru'gas de cabotagem sejam autosustentadas, independendo dos equiprunentos portuários para as movimentações navio- cais e vice-versa:
b) as empresas de navegação forneç3l11 , através do operador pOltuátio contratado. ou
diretamente. os equiprunentos necessários à realização da totalidade da movimentação horizontal das cargas.

J USTIFICAT IVA
A morosidade da implementação da Lei de Modernização dos POltOS vem deixando.
cada dia mais claro. que a inviabilidade dos transportes de cabotagem de carga geral no Brasil se deve aos
elevadíssimos custos portuários nacionais.
A inexistência de tal serviço causa uma grande distorção na matriz de transpOlte
brasileira, saturando nossa malha rodoviária, que cada vez exige maiores recursos para sua manutenção. além
de encarecer os produtos que são transpOltados por via tenestre. a imensas distâncias. prejudicando as
populações mais carentes, em razão do frete a eles agregado ,
Por outro lado observa-se hoje a existência nos pOltoS organizados de diversos
berços ociosos por terem profundidades que não acolhem os navios de grande porte e calado trafegando no
lo ngo curso .
Ora. a proposição contida nesta emenda é da maior relevância para a economia
brasileira. e não causará, caso transfol1nada em lei. qualquer prejuízo às companhias Docas. uma vez que
elas passarão a auferir uma receita hoje inexistente. sem inconer, praticamente, em qualquer custo, uma vez
que serão utilizados os aparelhos do navio ( guindastes. pontes rolantes. etc). ou C3l11inhões. no caso do
sIstema roll-on - roll -off. obrigatórirunente fornecidos pelo responsável pelo navIo . Além disto os
equipru11entos para movimentação horizontal das cargas no cais - empilhadeiras. cruninhões. etc- também
serão fornecidos pelo Annador.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchidO a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Seoes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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DÊ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO ART. 4° DO PL 1.125/95:

"Art. 4" - Nas embarcações Brasileiras serão obrigatoriamente brasileiros o
Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) dos tripulantes."
JUSTIFICA TIVA
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A legislação trabalhista brasileira impõe um mínimo de 2;3 de brasileiros em qualquer
atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos
navios, que passam a maior parte do tempo fora do território nacional e que desempenham
ou podem. a qualquer momento, ser chamados a desempenhar atividades de segurança
nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e registro brasileiros ser
formada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navIos de pesca, de utilizar apenas o Comandante brasileiro tem
propiciado fraudes. uma vez que as empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros
para exercerem o cargo de Comandante apenas de direito e não de fato, ficando essas
pessoas, na realidade. como meros passagci ros a bordo.
Ademais. sem embarcar como 2° Piloto. I ° Piloto e Capitão de Cabotagem. ninguém
poderá chegar a Capitão de Longo Curso.
Na verdade, sendo uma atividade cllJa ascensão profissional se tàz baseada no
encarreiramento, prática e experiência, se a lei só garantir empregos para o último ní\el de
carreira (Comandante e Chefe de Máquinas ), a profissão de marítimo fadada à extinção .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros.
3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da prop osiç
ão. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r ô sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fica ção
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFIdeverá esta r cla
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PL B46/95
DEPUTADO
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COSER
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ACRESCENTE-SE AO ART. 1°, DO PL 1125/95, O SEGUINTE INCISO:
"'IV - às embarcações usadas para transporte de passageiros, excetuando as utilizadas
a título de cruzeiro t urístico."

JUSTIF ICATIVA
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O novo texto constitucional, ao permitir o Iivre emprego de embarcações estrangeiras na
cabotagem , no transporte de passageüos, visa, obviamente, e com toda razão, o incremento
e o incentivo às atividades turísticas no país.
Entretanto valer-se desta idéia para pennitir que embarcações estrangeiras venham a operar
no tráfego de passageiros entre, por exemplo, Rio de Janeiro - Niterói , Santos - Guarujá,
Salvador - ltaparica, Manaus - Careiro e outras travessias que se caracterizam por ser um
serviço público concedido, se constitui num exagero e numa exportação de empregos de
marinheiros regionais - trabalhadores tipicamente de baixa renda, para trabalhadores de
outros países.
Cabe, portanto, ao legislador responsável e preocupado com o nível de emprego no país e
com o bem estar de nossa população de baixa renda preservar para embarcações e
tripulantes brasileiros estas atividades de travessia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo autorAda Eóm~nda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e tres c pla s,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ r~
rare m out ros.
3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda à Con
stit uiçã o),
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do gab
inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1 . EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se
a rece
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão. ber o número da Emenda,
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6 . PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fi caçãtext o da Emenda e ,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
MIT1I

II

JOr{O COSER

ACRESCENTE-SE AO ART. 2°, DO PL 1125/95 , O SEGUINTE INCISO:
"XI-embarcação : qualquer construção capaz de transportar pessoas, objetos ou
mercadorias, ou capaz de viabilizar a operação de eq uipa mentos, suscetível de se
locomover na água, por meios próprios ou não."

JUSTIFICATIVA
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Ao longo de todo PL há a menção freqüente e continuada da expressão "embarcação". Por
tanto em razão da clareza e do aperfeiçoamento desta lei, faz-se mister definir-se tal
expressão.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser preenchido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
i vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de modificações cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros.
3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se
a rece
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão. ber o número da Emenda,
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchida da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: l/li
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. lO. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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ACRESCENTE-SE, NO ART. 2° DO PL 1.125/95 , O SEGUINTE INCISO:
"'- cruzeiro turístico: transporte de pessoas em excursões de lazer para pontos de
interesse turístico na costa brasileira e il has oceânicas, e entre estes e outros pontos
localizados em águas interiores brasileiras."

JUSTIFICATIV A:

o
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É necessário definir-se cruzeiro turístico, para maior clareza desta lei e para compatibilizála com emenda proposta ao artigo 80.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser preenchido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de modificações cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ r~
rare m out ros.
3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r â sig la par tidá ria do Deputado
auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sigl a do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a página, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fi cação . O iníc io da jus ti fica ção
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFIdeverá esta r cla
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o eSo form ulár io. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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ACRESCENTE AO ART. 2°, DO PL I. I 25/95 , O SEGUINTE INCISO :
""- navegação de Tratado de Cooperação Amazônica: a realizada entre pontos dos
territórios dos Países signatários deste tratado."

JUSTIFICATIV A:

o
cn
~

O Tratado de cooperação Amazônica criou regras específicas para a navegação entre
pontos dos territórios dos paises dele signatários. Daí a necessidade de se definir nesta lei
tal navegação, de modo a caracterizar sua especificidade e possibilitar sua futura
regulamentação.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Par a aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros.
3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEe, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº
DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quan

do a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .

9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda . A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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JO~O

P IHA

COSER

ACRESCENTE-SE AO ART. 2° DO PL 1.125/95 O SEGUINTE INCISO:
""- navegação de travessia - aquela efetuada entre pontos localizados na mesma baía,
enseada ou angra, ou entre margens de rios ou lagos no território nacional, para apoIo
à integração de modais, transporte de passageiros e transporte de cargas."

JUSTIFICATIVA:
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A navegação de travessia é um importante e específico sq,TJTIento da navegação interior,
apresentando entretanto, características operacionais peculiares, exigindo desta fonna
regulamentação própria, necessitando, por via de conseqüência ser definida no texto da
presente lei .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a nao ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ r~
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros.
3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não pree nch er este campo. Des tina -se
a rece
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão. ber o número da Emenda,
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo titu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o eSpaço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo dev erá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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DÊ-SE AO ART. 7° DO PL 1.125/95 A SEGUINTE REDAÇÃO:

""Art. 7(J - As embarcações estrangeiras poderão participar da navegação de cabotagem
e navegação de apoio marítimo, quando afretadas à armador brasileiro, observado o
disposto nesta lei, concernentes a afretamento de embarcações estrangeiras.
Parágrafo único. As embarcações estrangeiras utilizadas exclusivamente a título de
cruzeiro turístico poderão participar da navegação de cabotagem e navegação interior
de percurso nacional, afretadas ou não, por armadores brasileiros."

o

JUST1FICAT1VA

~

Com a separação das definições de navegação de apoio marítimo e navegação de apoio
portuário, fruto de suas diferenças intrínsecas, há que se adequar a redação deste artigo às
novas definições.
Além disso, as navegações interior de percurso nacional , de apoio portuário e de travessia,
por seus caracteres estratégicos e de segurança nacional não devem ser abertas a
embarcações estrangeiras, principalmente quando se leva em conta que há oferta suficiente
e até mesmo recessiva de embarcações destinadas a tais navegações no mercado nacional.
não havendo, portanto, razão para aumentar o número de
embarcações OCIosas,
desempregando seus tripulantes, na maioria trabalhadores de baixa renda .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser preenchido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de modificações cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se
a rece
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão. ber o número da Emenda,
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, ~EC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
Lote: 74
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PL B46/95
DEPUTADO

JO~O

COSER

,

ACRESCENTE-SE AO CAPITULO V DO PL 1. 125/95 O SEG UINTE ARTIGO,
RENUMERANDO-S E OS DEMAIS:
"'Art 8° - A operação ou exploração da navegação interior de percurso nacional, de
apoio portuário e de travessia. são privativas de embarcações brasileiras."

JUSTIFICATIVA
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As navegações interior de percurso nacional, de apoio portuário e de travessia, por seus
caracteres estratégicos e de segurança nacional não devem ser abertas a embarcações
estrangeiras, principalmente quando se leva em conta que há oferta suficiente e até mesmo
excessiva de embarcações destinadas a tais navegações no mercado nacional , nào havendo,
portanto, razão para aumentar o número de embarcações ociosas, desempregando seus
tripulantes, na maioria trabalhadores de baixa renda . '
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

I,

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , ' poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
'
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r ê sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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DE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO INCISO VI, 80 ART. 2°, DO PL I. J 25/95 :
'"VI - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações e
instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem
nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;"

JUSTIFICATIVA
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A navegaçM de apoio marítimo possue características e especificidade própria que a
torna razoavelmente diferente, a ponto de ficar inadequado, defini-la como consta no texto
original do projeto.
Faz-se necessário portanto estabelecer uma definição mais precisa, de modo a pennitir que
a legislação e regulamentação desses regimes de navegação se realizem. respeitando essas
especificidades.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina,
assi nad o pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig
ina l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros.
3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda .
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, ~EC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda t ive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o dev erá esta rcla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda . A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PL 846/95
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ACRESENTE-SE AO PL 1.125, ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO:

"Art
- A navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação Amazônica
obedecerão as regras definidas nos respectivos tratados:"
JUSTIFICATIV A:
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A Navegação do Mercosul e a do Tratado de Cooperação Amazônica possuem
caracteristicas e regulamentações próprias e especificas, emanadas dos respectivos
tratados.
Desta forma, cabe a esta lei ratificar previamente tais regulamentações e eventuais
mudanças futuras , de modo a mantê-Ia consentânea e atualizada com as evoluções dos
tratados, sem crias a necessidade de modificá-Ia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser preenchido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros.
3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PL 846/95
P IHA

n 1 / 01. 1

JOAO COSER
ACRESCENTE-SE AO ART. 2° DO PL 1.125/95 , O SEGUINTE INCISO:
- navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos portos e terminais
aquaviários para atendimento a embarcações e instalações portuárias."
.~

JUSTIFICA TIVA
A navegação de apoio marítimo e apoio portuário possuem características e especificidade
própria que a toma diferente, tomando-se necessário defini-Ia com precisão nesta lei ,
separadamente, de modo a pennitir que a legislação e regulamentação desse regime de
navegação.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
ti vo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, ~EC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sigl a do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r ela
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO) . Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
08SERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
Lote : 74

Caixa : 53
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ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PL 846/95
JOAO COSER

DEPUTADO

ACRESCENTE-SE AO ART. 4° DO PL 1.125/95 PARÁGRAFO ÚNICO COM A SEG UINTE
REDAÇAo :

"- Pa rág r afo único - Serão brasileiros os Oficia is de Radiocomunicações, q ua ndo ho uver
obrigatoriedad e de em barque nas embarcações b ras ileiras."
JUSTIFIC ATIV A:
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A categOlia dos Oficiais de Radiocomunicações é regulada pela Convenção Intemacional de
Telecomunicações, da União Intemacional de Telecomunicações (UIT), cUIO regulamento de
radiocomunicações, no seu altigo 55, estabelece que toda estação rádio-telegráfica de bordo deverá
ser operada por pOltador de celtificado expedido ou reconhecido pelo Governo ao qual a estação
esteja subordinada.
Na legislação que regulamenta a pennanência de pessoas estrangeiras no Brasil é vedada a operação
de equipamentos de rádio-comunicações por estrangeiros. .
Os Oficiais de Radiocom unicações fonnados pelas Escolas de Fonnação de Oficiais da Malinha
Mercante, são também Oficiais da Reserva Não Remunerada da Marinha do Brasil, a par de suas
atribuições como Oficiais da Mari nh a Mercante.
O sigilo das comunicações a bordo é questão fundamental, ficando o Oficial de Radiocomunicações
subordinado diretalnente ao Comandante do navio. Esta situação se toma mais evidente e clara nas
ocasiões de estado de beligerància e crises internacionais.
O caráter estratégico da radiocomunicações ficou ainda bem registrado no Decreto-Lei nO4.318. de
21 de maio de 1942, que em seus artigos I° e 2° estabeleceu o seguinte:
Art. 1° - enquanto perdurar a atual situação internacional, só poderão servir como Operadores Rádio
nas estações dos navios mercantes brasileiros profissionais cujos nomes tenhaln sido previalnente
aprovados pelas autoridades. que poderão detenninar a substituição e o desembal·que de qualquer
operador já em serviço.
Alt 2° - será negado o passe de sáida aos navios mercantes nacionais cujas estações rádio não
estejam a cargo de operadores julgados aceitáveis pelas Autoridades 1\Ia\."ais.
Ademais, a Mari nha Mercante está diretamente relacionada com a segurança nacional, sendo
considerada pru-a efeitos de mobilização e emprego, reserva das Forças Annadas, como previsto no
mtigo 4° da Lei nO6.880, de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Mi litares).
Preservar assim a nacionalidade brasileira do único Oficial de Radiocomunicação nonnalmcnte
existente a bordo é fàtor que possibilitará enfim, hanTIonizar o complexo legislativo I11temo e
externo regulador desta imp01tante matéria.
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FOR~LÁRIO

PARA APRESENTAÇÃO DE EM~NDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Est e form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
rare m out ros. 3. Quando houver assi natu ras de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda à
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do gabCon stit uiçã o),
inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será providenciado pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputad
o auto r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sigl a do Estado pelo qua l foi ele ito o
Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIo deverá esta r cla
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesmFICAÇÃO). Se o eSo form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃq: Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendad
lo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea, o (tít ulo , cap ítunúmero).
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01 /

ACRESCENTE-SE AO PL 1.125/95, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO:

"Art
- A operação ou exploração do transporte de passageiros, ao longo da costa
brasileira, ilhas oceânicas e águas interiores, com exceção das realizadas a título de
cruzeiro turístico, são privativas de embarcações brasileiras."
JUSTIFICA TIVA :
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O novo texto constitucional , ao pennitir o livre emprego de embarcações estrangeiras na
cabotagem, no transporte de passageiros, visa, obviamente, e com toda razão, o incremento
e o incentivo às atividades turísticas no país.
Entretanto valer-se desta idéia para permitir que embarcações estrangeiras venham a operar
no tráfego de passageiros entre, por exemplo, Rio de Janeiro - Niterói , Santos - Guarujá,
Salvador - Itaparica, Manaus - Careiro e outras travessias que se caracterizam por ser um
serviço público concedido, se constitui num exagero e numa exportação de empregos de
marinheiros regionais - trabalhadores tipicamente de baixa renda, para trabalhadores de
outros países.
Cabe, portanto, ao legislador responsável e preocupado com o nível de emprego no país e
com o bem estar de nossa população de baixa renda preservar para embarcações e
tripulantes brasileiros estas atividades de travessia.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osit
ivo da pro pos ição ,
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te que
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte a aprovaçã~ re
r arem out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con sti tuiç ão) ,
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL Nº 1.24 5/88 , PL Nº 1.245-A/88, ~EC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não pree nch er este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação do
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ific açãtext o da Emenda e,
o deverá esta r cla
ramente separado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUSTIFI
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm CAÇÃO). Se o es
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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ESPECIAL TRANSPORTE AQUAVIARIO PL 1.125/95
p

AUTOR
DEPUTfI?O

[ ) fl?m VA DE

CARLOS S ANTANA
TEXTOI JJSTIFtlX10

ALTERAR O ART. 4º :
ART. 4º - NAS EMBARCAÇOES BRASILEIRAS SERAO OBRIGATORIA
MENTE BRASILEIROS O COMANDANTE E PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS
TRIPULANTES.

g
~

JUSTIFICATIVA:
A LEGISLAÇAO TRABALHISTA BRASILEIRA IMPOE UM MINIMO DE 2/3 DE BRASI
LEIROS EM QUALQUER ATIVIDADE PROFISSIONAL. AS RAZOES OBVIAS DESSA
EXIGENCIA SAO EXARCEBADAS NO CASO DOS NAVIOS, QUE PASSAM A MAIOR PA~
TE DO TEMPO FORA DO TERRITORIO NACIONAL E QUE DESEMPENHAM OU PODEM,
A QUALQUER MOMENTO, SER CHAMADOS A DESEMPENHAR ATIVIDADES DE SEG~

~ RANÇA NACIONAL.
IMPOE - SE POIS A OBRIGAÇAO DA TRIPULAÇAO DOS NAVIOS DE
o
Z BANDEIRA E REGISTRO BRASILEIROS SER FORMADA POR UM MINIMO DE 2/3
(.n DE BRASILEIROS.
W
A EXPERIENCIA DOS NAVIOS DE PESCA, DE UTILIZAR APENAS O
lO
(J COMANDANTE BRASILEIRO TEM PROPICIADO FRAUDES, UMA VEZ QUE AS EMPRI
::l SAS ESTRANGEIRAS CONTRATAM NACIONAIS BRASILEIROS PARA EXERCEREM O
o::
r- CARGO DE COMANDANTE APENAS DE DIREITO E NAO DE FATO, FICANDO ESSAS
(f)
z PESSOAS, NA REALIDADE, COMO MEROS PASSAGEIROS A BORDO.
~
ADEMAIS, SEM EMBARCAR COMO 2º PILOTO, 1º PILOTO E CAPITAO
DE CABOTAGEM, NINGUEM PODERA CHEGAR A CAPITAO DE LONGO CURSO.
NA VERDADE, SENDO UMA ATIVIDADE CUJA ASCENSAO PROFISSIQ
NAL SE FAZ BASEADA NO ENCARREIRAMENTO, PRATICA E EXPERIENCIA, SE A
LEI sO GARANTIR EMPREGOS PARA O OLTIMO NIVEL DE CARREIRA(COMANDANTE
E CHEFE DE MAQUINAS), A PROFISSAO DE MARITIMO ESTARA FADADA A
E XT I Nç AO •
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INSTRLÇOCS PARA

OC ElENJA

PREHO-tI~O

I - INSTRLÇOCS (LRAIS:
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se ai terarem outros. -

3. Quando houver assinaturas de apoiam;lto,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste ormulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais campos que identificam a Emenda.
II - INSTRLÇOCS PARA PREEtOUt-ENTO

oos CAMJOS:

1. DEK>A Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da COOIissão.
2. PROJETO OC LEI NQ - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
COOIissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO OC - Escrever o nome da COOIissão em que a Emenda será entregue.
S. AUTffi - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte foma: NQ DA PAGINA/Nº TOTAL
OC PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBS.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser enendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, f'Únero).
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Artigo 4º, acrescentar parágrafo únlco , com a segui nte redação :
- Paragrafo único . Serão brasileiros os oficiais de Radiocomunicações, quando houver
obrigatóriedadede embarque nas embarcações brasileiras .
Justificação : A categoria dos oficiaisde Radiocomu nicações é regulada pela Convenção
Internacional de Telecomunicações, da União Internacional (UIT), cUJo regulamento de
radiocomunicações, no seu artigo 55 , estabelece que toda estação rádio - telegráfica de
bo rdo deverá ser operada por portador de certificado e xpedido ou reconhecido pelo Go ve rno ao qual a estação esteja subordi nada .
Na legislação que regulamenta a permanência de pessoas estrangeiras no Brasil é
vedada a operação deequipamentos de rádio- comunicaç oes . por estrangeiros .
cn
Os oficiais de Radiocomunicações formados pelas Escolas de Formação de oficiais
O! da Marinha Mercante , são tambem oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do, Brasil, a par de suas atribuições como oficiais da Marinha Mercante .
j
O sigilo das comu nicações a bordo é questão fu ndame ntal, ficando o oficial
de
Radiocomunicações subordinado diretamente ao Comandante do návlo . Esta situação se Ii
torna mais evidente e clara nas ocasiões de estado da beligerância e crlses interna ,
.
ClonalS .
O caráter estrangeiro da radiocomunicações ficou ainda bem registrado no Decreto - lei nº 4 . 318, de 21 de maio de 1942, que em seus artigos 1º e 2º estabeleceu o se 1IJ guinte :
to
Art . 1º - enquanto perdurar a atual situação internacional, só poderão serVlr
U como operadores Rádio nas estações dos návios mercantes brasileiros profissionais cu ~ jos nomes tenham sido previamente aprovados pelas autoridades, que poderão determinar
~ a substituição e o desembarque de qualquer ope~ador já em serVlço .
Art . 2º - Será negado o passe de saída aos navios mercantes nacionais CUj as esta
UJ ções rádio não estejam a cargo de operadores julgados aceitáveis pelas Autoridades N~
Z va ls o
~
Ademais, a Marlnha Mercante está diretamente relacionada com a segurança naClO nal, sendo considerada para efeitos de mobilização e emprego, reserva das Forças Arm~
das, como previsto no artigo 4º da Lei nº 6 . 880, de 09 de dezembro de 1980(Estatuto
dos Militares) .
Preservar aSSlm a nacionalidade brasileira do únlco oficial de Radiocomunicaçõep
normalmente existente a bordo é fator que possibil i tará enfim, harmonizar o comple xo
legislativo interno e e xterno regulador desta importãnte atividade .
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F'CJMJLÁRIO PARA APRESENTAÇAo DE
EtoEt-.OA
INSTRuçÕES PARA PREE~IMENTO
INSTRuçOES GERAIS
1. Es te fo rm ul ár io deverá se
r pr nc hi do a máquina, assinado
pelo au to r da Emenda
e en tre gu e à Se cr et ar ia da Coee
m
iss
ão
em
qu at ro vi as : or ig in al e tr ês
uma das qu ai s se rv ir á como re ci bo
c6 pi as ,
.
2. Para at en de r ao di sp os to no
in ci so 11 do ar t. 138 do Regim
Emenda deverá tr at ar de m at ér
ento In te rn o, cada
ia
co
nt
id
a
em
ap
en
as
um di sp os iti vo da pr op os iç ão ,
a não se r que se tr at e de modifi
ca
çõ
es
co rr el at as , de so rt e que a aprova
la tiv am en te a um di sp os iti vo , en
çã~ re
volva a necessidade de se al te ra
re m ou tr os . 3. Quando houver as si na tu ra s de
oiamento, es ta s, id en tif ic ad as pe
ro do ga bi ne te do Deputado, seap
lo nome e núme
rã
o
ap
os
ta
s
em
ou
tra
fo
lh
a de st e fo rm ul ár io , no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, compl
et
an
do
-s
e
os
demais campos que id en tif ic am
Emenda.
a
No caso de apresentação de Emen
as as si na tu ra s, também id en tif icdas a PEC (Proposta de Emenda à C on st itu iç ão ),
ta do , poderão se r apostas em fo ad as pe lo nome e número do ga bi ne te do Depulh a de papel pautado.
INSTRUÇÕES PhRA PREENCHIMENTO DO
S CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preenche
r es te campo. D es tin a- se a recebe
o que se rá providenciado pe
r o número da Emenda,
la Se cr et ar ia da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o ti po
, o número e o ano da proposição
. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/8
8, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preenche
no ordenamento das Emendas . r es te campo. D es tin a- se a se r usado pe la Comissão
.~. COMISSÃO - Escrever o nome da
se nt aç ão de Emendas a PEC, ba stComissão em que a Emenda se rá en tre gu e. Para apre
a es cr ev er ne st e campo a pa la vr a
ESPECIAL.
~ . AUTOR - Preenche
r com o nome do Deputado au to r
da Emenda.
6 . PARTIDO - Escrever a si
gl a pa rt id ár ia do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Escrever a si gl a do
Estado pe lo qual fo i el ei to o De
putado au to r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá se r preenchi
GINAS. Assim, quando a Emendado tida se gu in te forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁSe a Emenda ti ve r tr ês páginas: ve r uma única página, es ta se rá numerada: 1/ 1;
a pr im ei ra se rá 1/3, a segunda,
ra , 3/ 3.
2/ 3 e a te rc ei
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá
r ut il iz ad o para a redação do te
a cr it ér io do au to r, da ju stse
xt o da Emenda e,
i
fi
ca
çã
o.
O
in
íc
io da ju st if ic aç ão deverá es ta r cl
ramente separado do te xt o rja Em
a
en
da
pe lo tí tu lo próprio (JUSTIFICAÇÃO
paço fo r in su fi ci en te , de v ~ á se
). Se o e~
r usada ou tr a folha de st e mesmo
fo rm ul ár io .
10. PARLAMENTAR - Este campo deve
rá se r as si na do pelo Deputado au
da ta se rá aquela em que a Emen
to r da Emenda. A
da fo r en tre gu e na Comissão.
OBSERVAÇÃ~: Fazer re fe rê
nc ia cl ar a ao di sp os iti vo a se r
lo , se çã o, subseção ou ar tig
emendado (t it ul o, ca pí tu o, ca pu t/p ar ág ra fo , in ci so , al
ín ea , número).
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Ao inciso II do Art. 2 o do PL n° 1.125/95 acrescente-se a expressão
"ou parte dela" após a expressão embarcação annada e tripulada . O inciso II ficará ,
então, com a seguinte redação:

" Art. 2 o

.... .. ......... ............... .... .................... . ...... . ........................... . . . ..

o
cn

JI - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo

w

determinado;
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JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo da expressão ou parte dela institucionaliza a prática
consagrada internacionalmente, do afretamento de espaço.
Aliás, na definição de afretamcnto por viagem (inciso 1Il deste
mesmo artigo), tal mecanismo é previsto. Como ele se aplica, tanto nos afretamentos
por viagem quanto nos afretamentos por tempo, acredita-se que tenha sido um lapso
do autor do PL 1125/95 a não inclusão da expressão em tela na definição de
afretamento por tempo.
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Acrescente-se um novo inciso IV ao Art.
renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art . ')- °

") 0

do PL nO 1.125/95,

..... .. .. ............. .... ....... ....... .. ..... ....... ...... ... .. .. ........... ........ .. ..... .

IV - frete aquaviário internacional: mercadoria
intercâmbio comercial internacional , produzida por embarcação~
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As transações comerCiaIS internacionais abrangiam, inicialmente,
apenas a exportação e a importação de mercadorias. Com a evolução deste
intercâmbio passaram a existir, cada vez com maior expressão e com o mesmo tipo
de impacto no balanço de pagamentos das nações, as exportações e importações de
servIços.
Entretanto, dados o paralelo existente entre o comércio de mercadorias
- as mercadorias visíveis - e o comércio de fretes , a teoria econômica passou a
designar estes como mercadorias invisíveis.
O transporte aquaviário (fretes), além de ser o principal item da pauta
de serviços do nosso balanço de pagamentos é também, e principalmente, uma
atividade industrial desenvolvida pela verdadeira fábrica itinerante que é o navio .
Servindo-se de diversos Insumos inerentes à atividade industrial - maquInário,
energia elétrica, pessoal , etc. - o navio produz o frete, mercadoria invi sível.
A caracterização formal do frete aquaviário internacional , como
mercadoria invisível , é importantíssima no contexto desta legislação, posto que
permite estabelecer, a partir dela, o tratamento fiscal e os incentivos concedidos aos
fretes, que devem ser idênticos àqueles aplicáveis ao comérCIO exterior das
mercadorias tradicionais.
Esta caracterização está consagrada, por exemplo, no "Merchant Act",
dos EUA, para que seja estendida ao transporte aquaviário a jurisdição da legislação
americana de combate a práticas desleais e ilegais no comércio internacional.
A partir deste fundamento , poderão então ser aplicados os chamados
direitos compensatórios.
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Acrescente-se um novo inciso XI ao Art. 2 ° do PL nO 1.125/9 5 com a
seguinte redação:
"Art . -? °

.. ...... ....... ........ ...... ... ... .. ... .... ....... .... .... .......... ... .... , . . .. . . .. . . . . .... .

Xl - navegação do Mercosul ou médio curso: a realizada entre portos
brasileiros e portos dos países membros do Mercosul ;

JUSTIFICAÇÃO
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A posição geográfica, política e econômica do Brasil na América do
Sul consagrou historicamente a existência de três classes de navegação marítima: a
de longo curso, realizada entre o Brasil e outros continentes; a de cabotagem ,
navegação entre os cabos extremos do país, sendo portanto de àmbito doméstico
(entre portos brasileiros) e a de grande cabotagem, realizada entre portos brasileiros e
de países da América do Sul.
Esta conceituação leva em conta aspectos da segurança da navegação,
a existência ou não de alternativas terrestres e, sobretudo, as peculiaridades do
relacionamento com os países limítrofes ao Brasil.
Tais peculiaridades assumem no presente e assumirão no futuro peso
muito maIor e crescente, dado o advento do Mercosul , cUJo acordo aborda,
especificamente a questão dos transportes entre os países membros. A Lei deve
permitir reconhecer que a navegação realizada entre os países membros do Mercosul
é diferente, devendo, por Via de consequêncla, ser tratada diferentemente da
navegação realizada entre o Brasil e os outros continentes.
Esta diferenciação é primordial no contexto do Mercosul , uma vez que
pennitirá ao Brasil se adequar, de fonna expedita, às evoluções naturais do acordo,
sem que seja necessário alterar toda sua legislação sobre navegação.
A diferenciação da grande cabotagem pennitirá compatibilizar de
maneira simples, a futura lei, com o Mercosul.
Deve-se notar que o Mercado Comum Europeu criou também uma
disposição especial para estes tráfegos. Pelo princípio da reciprocidade devemos
fazer a mesma distinção que o Mercado Comum fez. _
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Suprima-se o atual inciso X do Art. 2 ° do PL nO 1.125/95 .

JUST l F I CAÇÃ O
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o artifício da suspensão provisória de bandeira é incipiente no mundo,
sendo basicamente adotado somente por alguns países de pequeno porte que se
caracterizam, na sua maioria, pela atuação internacional como paraísos fiscais . Daí a
razão desta prática não ser bem recebida pela comunidade internacional.
Para o caso brasileiro, se por um lado a adoção de tal mecanismo pode
trazer, no curto prazo um oferta maior de navios, aparentemente rebristrados no país,
por outro lado acobertará a importação disfarçada de navios de idade avançada com
estado de conservação duvidoso, sem que ocorra o recolhimento por parte do erário
público dos impostos devidos nas operações de importação de bens.
Todavia, o maior inconveniente que esta prática, se implementada,
trará para o país será: a paralisação seguida do extermínio de nossos estaleiros, uma
vez que a concorrência predatória que se instalará no país, com a importação
"branca" de navios usados inviabilizará a contratação de navios a serem construídos
no Brasil.
Deve-se notar que as indústrias brasileiras mantém alguma proteção
alfandegária (um exemplo significativo, a indústria multinacional de veículos). Não
parece, portanto, razoável permitir a lei importação de navios sem pagamento de
direitos fiscais .
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Suprima-se o inciso Il do Art. 3 o do PL n ° 1.125/95 .

JUSTIFICAÇÃO
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Com a supressão da deti nição da suspensão provisória de bandei ra (do
atual inciso X do Art. 2 O), esse dispositivo toma-se automaticamente sem efeito.
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Modifique-se a redação do Art. 4 o do PL n O 1.125/95 , para a seguinte
redação:

Art. 4 0 Nas embarcações de bandeira brasileira serão
necessariamente brasileiros o Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) do
demais tripu lantes.
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A legislação trabalhista brasileira impõe um mínimo de 2/3 de
brasileiros em qualquer atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são
exacerbadas no caso dos navios, que passam a maior parte do tempo fora do território
nacional e que desempenham ou podem, a qualquer momento, ser chamados a
desempenhar atividades de segurança nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e
registro brasileiros ser formada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navios de pesca, de utilizar apenas o Comandante
brasileiro tem propiciado fraudes , uma vez que as empresas estrangeiras contratam
nacionais brasileiros para exercerem o cargo de Comandante apenas de direito e não
de fato, ficando essas pessoas, na realidade, como meros passageiros a bordo.
Adernais, sem embarcar como 2 o Piloto, 1 o Piloto e Capitão de
Cabotagem, ninguém poderá chegar a Capitão de Longo Curso.
Na verdade, sendo uma atividade cuja ascensão profissional se faz
baseada no encarreiramento, prática e experiência, se a lei só garantir empregos para
o último nível de carreira (Comandante e Chefe de Máquinas), a profissão de
marítimo estará fadada à extinção.
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Substitua-se a redação do "caput" do Art. 9 ° do PL nO 1.125/95 pela
seguinte redação:

Art. 9 ° O afretamento de embarcação estrangeira para operar no
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou na navegação de apoio
marítimo, depende de autorização do órgão competente que a concederá somente
nos seguintes casos:
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JUSTIFICAÇÃO
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A supressão das expressões "por viagem" e "por tempo" toma, na
realidade o artigo mais abrangente, incluindo todos os tipos de afretamento, o que
fica coerente com o propósito da lei , no que se refere à cabotagem e a navegação de
apoio marítimo.
O cancelamento da expressão "interior de percurso nacional" se deve
ao fato de outras emendas apresentadas sugerirem que tal navegação, pelas suas
implicações até de segurança nacional , e por empregar, na sua maioria, marinheiros
regionais, ou seja, pessoas com conhecimentos da geografia local, e que são
trabalhadores de baixa renda, não deve ser incluída no rol das classes de navegação
que podem ser exercidas por embarcações estrangeiras. Tal raciocínio também se
aplica à navegação de apoio portuário, que por seu turno e por suas especificidades
está sendo sugerida ter sua definição e, consequentemente, sua regulamentação futura
desmembrada da navegação de apoio marítimo.
Por outro lado, a substituição da expressão "só poderá ocorrer nos
seguintes casos" pela expressão "que a concederá somente nos seguintes casos" visa
simplifícar o tramite burocrático do processo de autorização, agilizando-o e
compatibilizando-o com o dinamismo necessário do mercado de afretamentos.
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Modifique-se os incisos I e 11 do Art. 10 0 do PL n a 1.125/95 , com a
seguinte redação:
Art. 10 0 . ...... . ....... . ..... . .. . ....... . ...... . .. . ...... . ........... . . ... . .. . ............ .... .......... . . .
I - de bandeira brasileira e das embarcações estrangeiras, enquadradas
no artigo 12 desta Lei , para a navegação de longo curso ou interior de percurso
i nternaci onal ;
11 - em substituição a embarcações em construção, com contrato
em eficácia, até o limite da tonelagem de porte bruto contratada, no caso de
embarcações de carga e até o limite da arqueação bruta contratada, no caso de
embarcações destinadas ao apoio marítimo e ao apoio portuário, enquanto durar
a construção, limitado a um período máximo de 36 (trinta e seis) meses;
Parágrafo único. As embarcações enquadradas no inciso 11 deste
artigo gozarão de todos os direitos concedidos por lei às embarcações de bandeira
brasileira.
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o afretamento de embarcações estrangeiras implica num

dispêndio de
di visas, que não deve ocorrer, principalmente quando se consideram os valores
globais que tais afretamentos podem alcançar, sem o conhecimento prévio e a devida
autorização do Governo, de modo a permiti-lo avaliar e controlar o impacto sobre o
balanço de pagamentos.
Entretanto, o afretamento das embarcações estrangeiras, enquadradas
no novo artigo] 2 (também por mim proposto como emenda ao PL em tela) que, em
última análise, são de propriedade de empresas brasileiras de navegação, pode
ocorrer sem autorização prévia do Governo que exercerá seu controle sobre essas
empresas e seus afretamentos através de outros mecanismos legais (Declaração de
Imposto de Renda, etc.).
Além disso, é necessário o estabelecimento nesta Lei do mecanismo
tradicional da legislação brasileira, de estímulo à indústria naval , que é a permissão
de quem contrata efetivamente a construção de um navio poder afretar um navio de
mesmo porte, enquanto durar a construção, de modo a viabilizar o funcionamento da
empresa contratante, que já arcará com despesas no período da construção,
necessitando, por via de consequência, de auferir receitas operacio~~~~~':,~~.u odo'A
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Suprima-se o inciso III do Art. 10 ° do PL n ° 1.125/95.
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JUSTIFICAÇÃO
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instituto da suspensão de bandeira como, já demonstrado na
jushficação da proposta de supressão ao atual inciso X do Art. 2 0 , é prejudicial a
economia nacional, sendo nefasto por promover uma concorrência predatória às
indústrias de construção naval estabelecidas no país, indústrias que realizaram
pesados investimentos e que vão ter que desempregar grande contingente de pessoas,
gerando significativa crise social.
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Ao capítulo VII acrescentar um novo Art. 12 com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:
Art. 12 Os navios de bandeira estrangeira, construídos no Brasil,
bem como aqueles construídos no exterior que estiverem registrados no Brasil
por ocasião da entrada em vigor desta lei e que tenham na sua tripulação o
Comandante e pelo menos 2/3 dos tripulantes de nacionalidade brasileira,
pertencentes a empresas subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de
empresa brasileira de navegação, gozarão, juntamente com a empresa brasileira,
de todos os direitos concedidos em lei aos navios de bandeira brasileira,
especialmente aqueles referentes ao Fundo de Marinha Mercante, Adicional de
Frete para Renovação da Marinha Mercante e acesso a cargas, desde que
observem, no relacionamento trabalhista com as respectivas tripulações
requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais devidamente
reconhecidos e:
I - aqueles construídos no Brasil tenham sido ou sejam financiados
pelo FMN ou FINAME, à empresa brasileira de navegação e exportados ou
transferidos para a subsidiária de acordo com a legislação nacional;
11 - a empresa subsidiária domiciliada no exterior reconheça
formalmente as hipotecas de tais navios, em favor do agente financeiro brasileiro.
JUSTIFICAÇÃO
A competitividade da Marinha Mercante Brasileira é grandemente
afetada pelo chamado "CUSTO BRASIL" , que não incide nem onera seus
concorrentes estrangei ros.
A introdução da possibilidade do navio originalmente brasileiro
(construído no Brasil) vir a ser exportado, de acordo com a legislação brasileira de
incentivos à exportação - que já beneficia os navios estrangeiros construídos no
Brasil - para uma empresa internacional , totalmente controlada por armador
brasileiro, aumentará a oferta de navios em nossos tráfegos e o número de
encomendas nos estaleiros brasileiros. Além disso, preservará e criará empregos para
metalúrgicos e marítimos e fortalecerá a capacidade de competição internacional das
empresas brasileiras de navegação.
Este instrumento constituirá uma alternativa para o Registro Especial
Brasileiro, previsto no artigo 1 I do PL 1125/95 , tendo sobre ele a vantagem de ser
posto em funcionamento sem ônus para o erário nacional e d~.t:ºnna imediata.
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Ao capítulo VII acrescentar um novo Art. 13 com a seguinte redação ,
renumerando-se os demais:

o

Art. 13 Os navIOS construídos no Brasil e exportados ou
transferidos para empresas domiciliadas no exterior, subsidiárias integrais de
empresa brasileira de navegação, terão acesso aos incentivos previstos na
legislação brasileira referentes à exportação de bens.
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JUSTIFICAÇÃO

A competitividade da Marinha Mercante Brasileira frente aos
concorrentes estrangeiros é altamente prejudicada pela Imposição do chamado
"CUSTO BRASIL".
Tais encargos oneram tanto o custo operacional das embarcações
quanto o custo de capital , que é o de maior peso, posto que se constitui do preço final
de aquisição da embarcação.
A forma de se igualar o custo de capital dos navios brasileiros,
construídos no país, ao dos navios estrangeiros também aqui construídos, é aplicar a
construção dos navios brasileiros o mesmo regime de incentivo aplicado aos navios
estrangeiros construídos por estaleiros nacionais.
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Ao capítulo VII acrescentar um novo Art. 14 com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:

o
rn

Art. 14 O frete aquaviário internacional, produzido por
embarcação de bandeira brasileira construída no Brasil ou de bandeira
estrangeira ao amparo do artigo 12 desta Lei, não integra a base de cálculo para
os tributos incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias pelo
Brasil.
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Quando da importação de mercadorias os tributos são calculados sobre
o seu valor original e sobre o frete pago na importação. O legislador não percebeu
entretanto que quando o frete é pago no Brasil a uma empresa brasileira, não existe
importação do serviço de transporte e não existe saída de divisas. O frete produzido
por navio brasileiro é uma mercadoria já nacionalizada na sua origem, não podendo,
por isto, ser considerada como mercadoria ou serviço importado.
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Suprima-se o Art. 15 do PL nO 1.125/95.
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Pelo princípio da reciprocida, explicitado na redação do novo artigo
178 da Constituição Federal , não se pode revogar os Decretos Leis 666 e 687/69 sem
que os parceiros comerciais do Brasil , notadamente Estados Unidos e Comunidade
Européia, façam o mesmo.
O Brasil ficará em situação de inferioridade para, inclusive, negociar
a revogação dos mecanismos semelhantes existentes nestes países.
É importante ressaltar a posição da Organização Mundial do Comércio
- OMC, de que os países mantenham inalterada sua legislação sobre cargas
preferenciais, até que as negociações sejam completadas pela Organização.
Fazer a revogação unilateral , sem negocIar a reciprocidade é
absolutamente extemporâneo e só beneficiará as multinacionais de transportes.
Já no que se refere à revogação do DL 1143/70, como proposto no
artigo, parece-nos, uma vez que sua simples revogação, sem que haja sua substituição
concomitante, por outro instrumento legal , de mesma hierarquia, criará um vazio
jurídico em relação a questões da competência da Administração Federal , algumas
até de caráter constitucional , como por exemplo a concessão e cancelamento de
autorizações para o funcionamento de empresas de navegação. Desta forma o mais
correto será deixar o DL 1143/70 em vigor, até que o Legislativo o substitua,
atualizando-o, como se fizer necessário.
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Acrescente-se o novo artigo 12, com a segu inte redação renumerandose os demais:

"Art. 12 - Os navios de bandeira estrangeira, construidos no Brasil,
bem como aqueles construidos no exterior que estiverem
registrados no Brasil por ocasião da entrada em vigor desta lei, e
que tenham na sua tripulação o Comandante e pelo menos 2/3 dos
tripulantes de nacionalidade brasileira, pertencentes a empresas
subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresa
brasileira de navegação, gozarão, juntamente com a empresa
brasileira, de todos os direitos concedidos em lei aos navios de
bandeira brasileira, especialmente aqueles referentes ao Fundo de
Marinha Mercante, ao Adicional de Frete para Renovação da
Marinha Mercante e ao acesso a cargas, desde que:
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I. observem, no relacionamento trabalhista com as respectivas
tripulações, requisitos minimos estabelecidos por organismos
internacionais devidamente reconhecidos;
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11. aqueles construidos no Brasil tenham sido ou sejam financiados
pelo FMM ou FINAME, à empresa brasileira de navegação, e
exportados ou transferidos para a subsidiária de acordo com a
legislação nacional;
111. a empresa subsidiária domiciliada no exterior reconheça
formalmente as hipotecas de tais navios, em favor do agente
financeiro brasileiro. 11
JUSTIFICATIVA

A competitividade da Marinha Mercante Brasileira é grandemente
afetada pelo chamado "Custo Brasil", que não incide nem onera seus
concorrentes estrangeiros.
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A introdução da possibilidade do navio originalmente brasileiro
(construído no Brasil) vir a ser exportado, de acordo com a legislação
brasileira de incentivos à exportação - que já beneficia os navios
estrangeiros construídos no Brasil - para uma empresa internacional,
totalmente controlada por armador brasileiro, aumentará a oferta de
navios em nossos tráfegos e o número de encomendas aos estaleiros
brasileiros. Além disso, preservará e criará empregos para metalúrgicos
e marítimos e fortalecerá a capacidade de competição internacional das
empresas brasileiras de navegação.
Este instrumento constituirá uma alternativa para o Reg istro
Especial Brasileiro, previsto no artigo 11 do PL 1.125/95, tendo sobre ele
a vantagem de ser posto em funcionamento sem ônus para o erário
nacional e de forma imediata .
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Acrescente-se o novo artigo 13, com a seguinte redação, renumerando
as demais:
"Art. 13 - Os navios construidos no Brasil e exportados ou
transferidos para empresas domiciliadas no exterior, subsidiárias
integrais de empresa brasileira de navegação, terão acesso aos
incentivos previstos na legislação brasileira referentes à exportação
de bens."
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A competitividade da Marinha Mercante Brasileira frente aos
concorrentes estrangeiros é altamente prejudicada pela imposição do
chamado "Custo Brasil".
Tais encargos oneram tanto o custo operacional das embarcações
quanto o custo de capital , que é o de maior peso, posto que se constitui
do preço final de aquisição da embarcação.
A forma de se igualar o custo de capital dos navios brasileiros,
construídos no país, ao dos navios estrangeiros também aqui
construídos, é aplicar à construção dos navios brasileiros o mesmo
regime de incentivo aplicado aos navios estrangeiros construídos por
estaleiros nacionais.
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Acrescente-se o novo Art. 14, com a segu inte redação, renumerando-se
os demais:

I

0(fJ 1

IIArt. 14 - O frete aquavlarto internacional, produzido por
embarcação brasileira construída no Brasil ou de bandeira
brasileira, transferida ou exportada para subsidiária integral de
empresa brasileira de navegação, como previsto nesta lei, não
integra a base de cálculo para os tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo Brasil."

et:

lJJ
j

O
Z
(fJ

lJJ

~O

•

(j
~ :

0:: 1

I-

JUSTIFICATIVA

Quando a importação de mercadorias os tributos são ca lcu lados
sobre o seu va lor original e sobre o frete pago na importação. O
legislador não percebeu entretanto que quando o frete é pago no Brasil a
uma empresa brasileira, não existe im portação do serviço de transporte e
não existe saída de divisas. O frete produzido por navio brasileiro é uma
mercadoria já nacionalizada na sua origem , não podendo, por isto, ser
considerada como mercadoria ou serviço im portado.
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Acrescentar ao Artigo 2º o inciso XI,

XI
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a realizada entre portos

IInavegação do Me rco sul ou meOlO curso :

bra sileiros e portos dos países membros do Merc osul :
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econômlca do arasil

na América do Sul consagrou historicamente a existência de três clas
ses de navegaçã o marítima:
e o utros continentes;
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realizada entre por t os brasileiros '

e de países da América do S ul .
Esta concei tuação leva em conta aspectos da seguran-
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ça da navegação, a existência ou não de alternativas terrestr es e, sobretudo,
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peculiaridades do relacionamento com os países limítrofes ao Brasil.
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Tais peculiariedades assumem no presente e assumirão no fut uro peso muito malor e crescente, dado o advento do Mercosul, cUJo acordo

a b orda,

especificamente a questão dos transportes entre os países membros. A Lei deve pe~
mitir reconhecer que a navegação realizada entre os países memros do Mercosul
diferente, devendo, por Vla de

A

consequencla, ser

,

e

tratada diferentemente da nave

gaçao realizada entre o Brasil e os outros continentes

o

Est a diferenciação é primordial no contexto do Mercosul,
vez que permitirá ao Brasil se adequar, de forma expedita, às evoluções

uma

naturais

do acor do, sem que seJa necessário alterar toda sua legislç50 soa re nav8gaçao.
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A diferenciação da grande cabotagem permitir2 compatibilizar
de manelra simples,

2

fut ura lei, com o

Mercosul.

Deve-se notar o Mercado comum Europeu crlOU também uma

disp~

sição especial para estes tráfegos." Pelo princípio da reciprocicade devemos faze~
a mesma distinção que o Mercado Comum fez.
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ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁR I O
PAI1IDO

dOi

PTB

PHILEMON RODRIGUES
TmOlJlSt If lacJO

TEXTO
-Artigo 2º i nciso I - acrescentar DO final da ' de f in i ção a seguin te
exp ressão: "e

tam b ~m

a navegação de apoio port u 5 r io".

JUSTIFICATIVA

oO)

a:

l&J

:>

O
Z

A navegação de apolo protuário possui característi

O)

cas específicas que a diferencia das outras navegações, apesar

W

se enquandrar na cabotagem . Daí a necessidade de ser especificadana

~

defirliçêo de

tO

navegaç~o

de cabotagem .
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jUJOI

'AlTlDO
PTB

PHILEMON RODRIGUES
tmOlJJSlUlatJO

TEXTO
Acrescentar um novo artigo 2º ao PL , remu n erando - se os demais,

com

a segui nte redação :
.
Art . 5º - O transporte aquav larlo de rílerc adori.a en
/

tre o Brasil e outros países será realizado observando - se

o

00
ti:
LLI

o~

acor.
.
d os i nternacio n ais assinados pelo. Brasil , o prin c ípi o de re clp r ocl dade e a participação igualitária da ba n deira br asileira e de

seus '

parc81ros comerClalS .

:>
O
Z

00
lU
tO
(J.

~
~

cn

JUSTIFICATIVA

O novo artigo 178 da Constituição Fed eral alterou,

tam bé m,os'

princípios que regem o transporte internacional . O te x to do P l_
co ntempla a c abotagem . Daí a apresentaçã o de sta Emen da .

Z

M
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TEXTO!JJSIIf IlXlo
Ar tigo 2º - Suprima-se o atual Inciso X:

JUSTIFIC ATI VA

o artifício da suspensao provisória de bandeira é incipiente

o
CO

~

l&J
~

O
Z
CO

W
tO
O-

e~
rcn

z...

parv-I- o

no mundo, sendo basicamento adotado somente por al guns países de pequeno

que se caracterizam , na sua maioria, pela atuação internaci onal como paraisos fis
prática não ser bem rec ebida pela comu nidad e

CéUS .

internacio

nal.
P2ra o caso brasile ir o , se por um lodo a adoção de tal mecanlS
mo pode traz er, no curto prazo uma oferta maior de na vlos , aparent emente registra do s no pois, por outro lado acobertará a importação disfarçada da navios de
avançada com estado do co nservação duvidoso, som que ocorra o reconhecimento

idade
por

parte do erário público dos impostos devidos nas operações de importação de bens .
Todavia, o maJ.or inconve niente que esta prática, se

i~plem8 n ta

da, tratár para o pais se rá: a paralização seguida do exterminio de nossos estalei
ros, uma vez que a concorrência predatória que se instalará no pais, com a import
ção "branca" de navios usados i nviabilizará a co ntratação de navios a serem

cons-

truidos no Brasil .
Deve-se notar que as indústrias bras ileiras mantém alguma pr oteção alfandegária (um

eX8~plo

significativo, por exemplo, a indústria multinacio-

nal de veiculos) . Não parece, portanto , razoável permiter a lei a importação de navios sem pagamento de direitos fiscais .
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ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
AlltOl

'AlUDO

PT S

PHILEMON RODRIGUES
TEXTO!J.tS iIf laaO

Artigo 2º, inciso VI : cancelar o inciso, acrescentando dois (2) ou tros em seu lugar , renumerando - se os demais:

VI - navegaçao de apOlO marítimo: a realizada para
o apOlO logístico a embarcações e instalações em águas territoriais

o

nacionais e na Zona Eco n ômica Exclusiva , que atuem

a::
l&.I
:>

de pesquIsa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;

CIl

O
Z
CO
l&.I

nas

atividades

VII - navegaç50 de apOlO portu5rio: a reali.zada ex
.

/

clusivamente nos portos e terminais aquavlarlos para atendir.18nto
embarcações

8

a

irlstalações portu5rias.

tO

U.

C
~

tn

Z
~

As n avegações de apOlO marítimo e apOlO portuário
possuem características e

especificidade pr6prlas que as

razoavelmente diferentes, a ponto de ficar inadequado,

tornam

defini·· las

conjuntamente, sob o título da navegação de apOlO , como cunsta

no

texto original do projeto .
Faz - se necessárIO port3 n to estabelecer as duas

d~

finições em separado , de modo a permitir que a legislação e regula
mentação desses regimes de navegação

S8

realizem,

respeitando es -

sas diferenças .
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Artigo 3º - suprlmlr o lnC1SO 11:

JUSTIFICATIVA
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l&J

A suspe n são provisó r ia de registro é pr8tica preJu dicail aos i nteresses nacio n ais . Por isto este inciso II
ca ncelado .
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'AlUDO

PTS

PHILEMON RODRIGUES
TaTO!JJSllE lacJO

TEXTO

Supr i mir o inciso 11 e IV do art. 3º:

JUSTIFICATIVA

Os incisos III e IV do a rtigo 3º caracterizam o afre

Des ta forma,

s6 permitir o afretamerlto de embarc3 /

çã o estrangeira a casco nu, sera um grande e n trave,

senão uma

lmpo~

sibilidade, de se atender a demanda tra nsit6ria de embarcação na ca
botagem .
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ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
M1I0I

rAITlDO

PT B

PHILEMON RODRIGUES
TEXTO!JlSIlf lacJO

Ar ti go 7º, substituir o texto original:

I',1

r

-!v

•

7 o-

- As embarcações estrangeiras poderão por

ticipar da navegação de cabotagem e navegação de apoio marítimo,qua
do afretodas

~

armadores brasilei.ros , be m como aquelas pertencentes

a subsidiárias integrais de empresa b r asileira de navegação,

vado nos artigos desta le i, concer n e n tes a afretamento de

obser -

embarca -

Ç08S estra n geiras e utilização de embarcações pertencentes a sub si-

o

diáris

intcg~ais

Z

de

emp~osa

brasileira

de navegaç50 .

Parágrafo único: As embarcações estrangeiras utili
zadas exclusivame n te a título de cruzeiro tu r ístico poderão partici
par da navegação de cabotagem e navegação i n terior de percurso

na -

cional, afrotados ou não, por armadores brasileiros .

v

Com a separação das definições de navegação de
maritimo e navegação de apoio portuário, f r uto de suas

apOlO

diferenças

intrínsecas, há que se adquar a redação deste artigo às novas defi niçõ e ~ .
1 /
d lSSO,
.
A .~8m

às n avegações interior de percurso n8-

cional, de apOlO portuário e de travessia, por seus caracteres

es-

tratégicos e de segurança n acional n ão devem ser abertas a embarca ç6es estrangeiras, principalme n te qua n do se leva em conta'
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rGCeSSl\l G do embarC3çôou d es tinados

e

a tais

navogQç~es

n o morcado n acio n oJ. , n5 0 havendo, p or tanto, r a -

zão para aume ntar o núm ero de embarcações oClosas,
"CJ u ....,
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f-~l
v J.. '
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df:'!sempregando

n a maioria trabalhadoras d8 bai x a reneja .
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Arti g o 9 º - a lte r a r o "caput":

Art . 9º -

"O afretamento de embac2I'ção estrangei:ca

para operar n o transporte de mer cadorias na navegação de cabotagem ou

o
CO

no na vegação de apoio marítimo , depende de autorizaçã o do órgão co~petont.e que

Q

concederá somente n os seguintes

casos:'~

~

lLI

;)

JUS TIFICA TIVA t

O
Z
O')

lU

tO

rJ.

~Ial
Z

fI

" U

P :;:- e s são das e x p r

8 SSÕ

e s "p o r v i (] g em" e "p o r

po"tornCl, na realidade o artigo mai.s abrangente,

te m-

incluindo todos

rJS

tipos de afreta me nt o , o que fica coerente com o prnp6sito da lei,

no

que se refere ã cabotagem e a navegação de apoio marítimo .
O ca n cela mento da expressão

~

'~inte rior

de percurso

na cio nal" se deve ao fato de outras emendas apresentadas

sugerIrem

qeu tal naveg ação, pelas suas implicações até de segura nça n Qcio nal,
e por empregar,

na sua maioria, mari n heiros regionais,

soas com conhecimentos da geografia local , e que são
de baixa ro n da,

ou seJa,

pes -

trabalhadores

n ôo deve ser in cluída n o rol das classes da

navega -

ção que podem ser exercidas por embarcações estrange iras . Tal racio c ínio tamb§m se a plica ã navegação de apOlO portuário, que

pn~

seu

turno e por suas especificidades está sendo sugerida ter sua definição e, consequenteme n te, sua regulamentação futura
vegação de apoio morítimo .
'IIlMOTM

des~lembrada

da na
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Por outro lado, a substituição da expressão llsó po derá ocorre r nos seguintes casos" pela expressão "que a concederá 50
mente nus seguintes casos " vis3 simplificar o

t~amit8

burocrátic o do

processo de autorização, agilizando - o e compatibilizando - o com o

o

di

nami5mo ne cosc,ario do mercado de afretament05 .
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ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Artigo 10 - alterar o inciso I e acrescentar o Inciso III,como segue:

Art . 10 -

Independe de autorização

o

afretame nt o

de embarcação:

oO)

I -

de bandeira' brasileira e das Bmbarcaçôes

es-

~

t rangeiras, pertencente a subsidiarias integrais,

~

ta lei , para a navegaçao de longo curso ou interior de percurso ln -

:>

co mo

pr6vistone~

te rnacional;

11 -

em substituição a embarcaçô8s em

construção,

co m co ntrat o em eFic5cia, at§ o l imite da tonelagem de porte

b ruto

contratada , n o caso de embarcaçôes de carga

aque~

çao

b rLJt~

at§ o limite da

8

co ntratda , no caso de embarcaçôes destinadas a o apOlO ma-

rí tÜ,lO e ao apolo portuário, enqua nt o durar a construção, limitado

a

,

um períod o ma Xlmo de 3G (trinta e seis) mesos;
Parágrafo únlco : As embarcaçôes enquadradas no ln C1SO

11 deste artigo gozarão de todos os direitos concedidos por lej

ãs embarcaçôes de ba ndoi,ra brasileira .
"

~.

. .'

'..I

t .•

JUSTIFICATIVA
O afretamento de embarcaçôes estrangeiros
nU~l

implica

dispêndio de dil/isas, que n ão deve ocorrer, prin ci palmente

d o se co nsid eram os valores globais que tais

afreta~lentos

qua~

podem al-

,

cançar, sem o conhecimento preVlO o a devida autorização d o Governo,
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de modo a permiti - lo avaliar e controlar o impact o sobre o bala nço
de pagame n tos .
Entretanto; o afretame n to das embarcações estran gelras, enquadradas no novo a~tigo 12 ( alteração nº 11 ) que,
última a n álise,

em

são de propriedade de empresas brasileiras de nave

gação, pode ocorrer sem autorização prévia do Governo que exercerá

o
Ol

~

seu controle sobre essas empresas e seus afretamentos através
outros mecanismos legais (Declaração de I mposto de Renda,

LIJ
~

de

Etc . ) .

Além disso , é necessário o estabelecimento

nesta

Lei do mecanls mo tradicional da legislação brasile~ra, de estimulo

O
Z

~

Ol
W
tO
U.

quanto durar a construção, de modo a viabilizar o funcionamento da
empresa contrata n te, que Ja a rcara co m d e s p esas no per iodo da cons - I
receitas
trução , n ecessitando , por Vla de co n sequ ên c i a , de auferir

~

operaciona i s neste per i odo .

-,
~

indústria naval , que é a perm i ssão de quern contrata efetivamente

a c o n s t r uç ã o d 8

U

m n a v l o P o d e r a f r e t a rum n a \/ i o d e me 8 mo p o r te,
./

/

cn

Z

M

•

..,-..-

'MUIOTM
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Artigo 10 - suprImIr

o

.

.

1" T T •

InClSO

.J.

.!,.

..:..

•

JUS TI FICATIVA

o
CJ)

":>lIJ
O
Z

to

W
tO

o

instituto da suspensao oe ba n deira , é prejudicial a

ec~

nO~la

nacional, sendo nefasto por promover uma concorrôncia pred a -

tó~ia

às indústrias de construção naval estabeleci~as no país, in -

dústrias que realizaram pesados investimentos

8

que

v~o

ter que

d~

senpregar grande conti n gonte de pessoas, gerando significativa crl.
S8

social .

rJ.

~...
cn

Z

M

o{
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Capítulo VII - acrescentar o novo artigo 12 , com a seguinte redação e
renumerar os

de~ais:

Art . 12 - Os n aViOS de ba n deira estrangeira, CQnstruídos no Brasil , bem como aqueles co n struídos no oxterior que esti
verem registrados no Brasil por ocasião da e n trada
lei e que te n ham n a sua tripulação o Coma n dante

o

Ol

tripula nt8~
sidi~ri3s

8

desta

Vigor

ma

pelo menos 2/3 dos

de nacio n alidade brasileira , pertencente s a empresas sub

int e grais, domiciliadas n o exterior, de empresa brasileira

":>l!J

de navegação, gozarão,

O
Z

pecialmente aqueles referentes ao Fu n do de Marinh o mercante,

CO

desde que observem, no relacionamento trabalhista com as respectiva s

l!J
lO
(J.

e~

concedidos em lei aos navios de ba n deir.a

BS -

cargas ,

tripulações requisitos mínimos estabelecidos por organismos Inter n acio n ais devidame n te reconhecidos e:
I - aqueles co n struídos no Brasil tenham sido ou

CO

J o m f i n a n c .i

Z

e exportados ou tra n sferidos para a

...

brasileira~

nal de Frete para Ren ovação da Marinha Mercante e acesso

It
~

juntamente com a empresa brasileira, de todos

8

dos P 81 o FrlM ou F I NA ME,

~

e r:l p r e s é:l b r a s i lo i r a d 8
subsidi~ria

S8

na ve gaç ã o

de acordo com a

le-

gislação n acional :
11 -

a empresa

subsidi~ria

domiciliada n o

reconheça formal me n te as hipotecas de tais naViOS,

exterior

em favor do agen-

te financeiro brasileiro .

JUSTIFICATIVA

A competit i vidade da

i

,...

Ma~inha

,

.,
3

)1!.§

'

~-'

M8~cantB

grandemonto afe tad Q pelo chamado " CUSTO BRASILII, que

i

n~

Brasileira

,

e

nem
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on8~a

50US

conco ~r8n~es
,

H

estrangeiros .
4
. 1 • j d e cJo na'JlO
Da
pOSSl• b l~lca

•
J..
.1
ln~rouuç~D

~B brasileiro (construido no Brasil)

vir a se~ exportado, de acordo

c o n a legislação brasileira de ince n tivos
neficia os navios

est~angeiro~

presa internacional,

~iq~n')l""''''n
[JJ.!..
... -"...L
c..'.1... I ( I \ . ;

ª

expo~t · aç50

./

- que Ja be -

construídos no 8rasil - paro

totalmente controlada por armador

en -

Ufil3

brasileiro,

aumentará a oferta de naVlOS em nossos tráfegos e o número de enco -

.

o

ma nd as n osestele iros brasileiros· . Al§m disso,

Ol

a:

empregos para metalúrgicos e marítimos e fortalecerá a capacidade de

IJJ

competição internacional das emrpesas brasileiras de navegação .

:>

O

z
CO

W
tO

preservará

/

e cr.lar8

Este instrumento constituirá uma alternativa

para

o Regist~o Especial Brasileiro, previsto no artigo 11 do PL 1 .125/95,
tendo sobre elo
1'8

A

Q

vantagem de ser posto em fu n cionamento sem onus pa

o erário n acio nal e de forma imediata .

~D!
tO)
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T T - acrescentar o novo artigo 13, com a seguinte redação,
Capítulo V·••

renu8eran00 ns

dem~is:

Art . 13 - Os naVlOS co n struidos no Brasil e expoE
tados ou transferidos para
sidi~rias

em~resas

domiciliadas no exterior, sub -

i n tegra i s de empresa brasileira d e navegação, terão aees

so aos ince n tivos previstos na legisla ç ão brasileira refernetes

o

,

a

exportação de bens .

Ul

a:

lU
~

JUSTIFICATIVA

O
Z

cn

lU
tO

~
~

I-

al
Z
M

A competitividade da Marinha

frente a os co n correntes

est~angeiros

Me~cante

1
.
oraSl.:..e
lra
I

•

peJ.2

5 altamante prejudicada

imposiç30 do chamado " CUSTO BRASI L".
Tais encargos

Qne~2m

tanto u custo operacional das

embarcações quanto o custo de capital, que é o de maior peso, posto
que se constitui do preço fi n al de aqu i sição d a embarcação.
A forma de s 8 i g u a 1 a r o cus t o d e c a p i tal dos

n a v 1. o S

brasileiros, construídos no pals, ao dos navlos estrangeiros também
~

aqui c o nstruídos , é aplicar a construção dos navios brasileiros

o

mesmo regime dc incentivo aplicado aos navios ostrangeiros construí
dos por estaleiros n acio n ais.
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Capítulo

V .l.TT

.1.

- acresce n tar o n ovo artigo

l 4,

c o rl a

3

e gu i n t e r e d i.l -

çãa, renumerando - se os dem ais:

Art . 14 - O frete aquaviário internacional, produ zido por embarcação co n struídos no Brasi l , n ã o integra a

o

cálculo para os tributos incide n tes sobre a

ex

de merc ado rias pelo Brasil .

O)

imp ortaç~o

base

de

o exportação

LLI

j

JUSTIFICA TIVA

O
Z
O)

Quando da importação de mercadorias

00

tributos são

lJJ
tO

calculados sob r e o seu valor

U.

tação . O legislador nã o percebeu e n treta nt o quo quando o frete é

~

g o n o Brasil a uma empresa bras ileir a , não existe importação do sor
.
d e t~ra n spor t e e n ao
. ~ve salLd a de divis as . O freto produzido
VlÇO
eXls

z

por navio brasileiro e uma mercadoria Ja n aci o nali zada na sua or lgem,

-

cn

...

or ~gin a l

sobre o freto pago n a impor

8

./

/

nã o podendo, por isto, ser co n siderada como mercadoria

ou

importado .
.,.. •

."

3
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Artigo 15· - cancela - se :

•

JUST I FICATIVA

~

o

~

Ol

~

i.:l,;
='V"L ....

_r3__"

~~N'

CJo

Pelo principio da reciprocidade,

li.!

explicitado na re

:>

dação do n ovo artigo 178 da Co n stitui ç ão Federal, não se pode revo -

O
Z

gar os Decretos Leis 666 e 687 / 69, sem que os parcelros

comercl 8 lS

do Brasil, notadamente Estados Un idos e Comunidade Européia,

façam

Ol
li.!
tO

o mesmo .

U.

inclusive, nogoclar a revogação dos mecanismos semelhantes e x isten-

•

o
~

tos nestes palses .

~

al

Brasil ficará em situação de inferiorid8de para,

É importante rassal tar a posição da Organizaçã o Mu.Q

Z

dial do Comércio - OMC, de que os paises mantenham inalterada

SU B

~

logislaçêo sobre cargas proferenciais , até que as negociaçôes sejam
completadas pela Organização .
Fazer a revogação unilateral , som negocl3r
proc~d~do

6 absolutam e nte Gxtempor§neo e s5

l J en 8 ficiar~

G

reCl-

as multina-

cionais de transportes .
Já no quo se refere ã revogaçêo do DL 1143/70, como pr o posto no artigo, parec e - nos,
ção,

uma vez quo sua simples

revoga -

sem qU8 ha-ia
sua substituição concomitante, por outro
'-'

instru -

mento legal, de mesma hierarquia, criará um vazio juridico em rela ção a questões da competência da Admi n istração Federal, algumas até
de caráter constitucional, co mo por exe mp l o
'MlJlDTM
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mento de autorizações para o funcionam8nto de empresas de navegação
Desta forma o mais correto ser5 deixar o DL 1143/70 em vlgor,

e

at~

que o Legislativo o substitua, atualizando - o , como se fizer necess5 rlO .

o
Ol

a:

lLI

::>

o
Z

Ol
lLI
tO
O-

•

~

cn
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Ca pít ul o V - acrescen tar n o vo artigo, com a segu i n te r edação:

Art .

A operação ou exploração

• • • • • • •

da

navega

ção de apOlO portuário é privativa de embarcações brasileiras .

o
ctl

~
L&J

JUSTIFICA TIVA

::>
O
Z
CO

W
tO
(J.

~
r-

Ol

z
~

A navegação, de apolo portuário, por seus caracteres es tratêgicos
ÇÔ8S

8

de segurança nacional não dev em ser abortas a smbarc3 -

estrangeiras , principalmente qLJando se leva om co nta

que

h~

oferta suficie n te e atê mesmo excessiva de embarcações destinadas a
nJv e gações no mercado nacion al , n5 0 hovendo, portanto,
para aume n tar o n úmero de embarcações oClosas, desempregando
tripulantes, na maioria trabalhadores de baixa renda .
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CapitGlo VII - acrescentar novo artigo, com a seguinte redaç50:

Art .

• • •

- Nos portos orga n izadoshaver5 pelo menos

dois berços desti n ados à cabotagem de carga geral, com

retro - áreas

adequadas, nos quais sera cobrada so me n te a tarifa de atracação dos
navios n eles atracados , desde que :

o

I - Os navios in dep'endam dos equipamentos

(J)

~

para a mov i mentação vertica l

l!J

:>

(J)

W

lO
U.

-

tos necess5rios à movime n tação horizo n ta l

equipamen -

carga~

num

prazo

de ~t5 30 dias ap6s a promulgação d esta l ei, baixar normas que simpli
quem o desembaraço das cargas de cabotage m, de modo a permitir

a

carga e descarga direta .
§ 2º - As empresas de nave g açao que utilizam os na

cn

~

da

§ lº - O Minist~rio da Fazenda deverá,

~

z

das cargas ( n avios auto - sustentados);

II - As empresas de n avegação forneçam os

O
Z

portuários

V10S auto - suste n tados, citados n o caput de s te artigo poderão utili zar funcio n arios de seu quad r o perma n e n te p ara a realizaç50 dos tra
balhos de estiva , co n ferê n cia, vigilâ n cia, ficando dispensada

de

utilizar mão - de - obr a avulsa , fornecida pe l os OMeMOs .
,

JUSTIFICATIVA
- Mercadorias malS baratas as pessoas nasarea
/

~

pobres do pals ;
- Alivio da malha rodoviária;
'MUlDTM
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com o barateamento dos

transportes;
- Refle xo em toda a eco n omla;
- Atração de n ovos nav i os para operar na cabotagem
- Barateamento do frete para o transportador .
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Dê-se ao art. 10 do PL n° 1.125, de 1995, a seguinte nova redação:
Art. 10 - Independe de autorização do órgão competente o afretamento
de embarcações brasileiras para as navegações de longo curso, de cabotagem, interior e de
apoio".

o

JUSTIFICAÇÃO

UJ
~

UJ

:>

A liberalização do afretamento de embarcações estrangeira deve ter'
limites que, no mínimo, permitam o controle da remessa de divisas, evitando-se preços
artificialmente majorados que possibilitam a remessa ilegal de recursos para o exterior.

O
Z

m
1.LI

Sendo assim , toma-se indispensável o acompanhamento, pelo órgão
competente, dos valores estipulados nos contratos de afretamento, razão pela qual propomos
esta emenda, bem como outra de modificação ao texto do art. 9°, com a mesma finalidade .
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comiss~o em quatro vias: original e três cópias,
uma das Quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispos i tivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se al terarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a ~
Emenda.
.r
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ ~ Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
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8. PÁGINA - Deverá ser preenchidO da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver t.rês páginas; a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercel
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9. TEXTO/JUSTIFICAÇgü - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O inicio da justificação deverá estar ele
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO), Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
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Dê-se ao art. 10 do PL n° 1.125, de 1995, a seguinte nova redação:
Art. 12 - A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às
seguintes sanções, confonne definido em regulamento:
I - multa, por tonelada de arqueação bruta da embarcação infratora:
II - suspensão da autorização para operar
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A redação originalmente proposta estabelece multa em percentuais
aplicados sobre o valor do frete, elemento de apuração, às vezes, controversa.
A aplicação de sanções com base na tonelagem bruta de arqueação da
embarcação simplifica a fonna de autuação, pois trata-se de característica indiscutível da
embarcação. Ademais, a previsão de suspensão da autorização é um elemento de inibição ao
cometimento de infrações.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇAo DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das Quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte Que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apOiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando~se os demais campos que identificam a ~
Emenda.
..
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas , também identificadas pelo nome e númer o do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSrçAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue . Paraapre
sentação de Emendas a PEe, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTI F ICAÇ~O - oeverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cle
ramente separado do texto da Emenda pelO titulo própri o (JUSTIFICAÇÃO ) . Se o es
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em Que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃ~:

Fazer referência clara ao dispOSitivo a ser emendado (título , capitulo, seção, subseção ou artigo , caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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" nos tennos das legislações específicas, a serem submetidas à apreciação do Congresso
Nacional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de Publicação desta Lei ."
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Acresça-se, ao final do Parágrafo Único do art. 11, a seguinte expressão

c

1~

o estabelecimento de condições especiais

de caráter fiscal , aduaneiro,
previdenciário, trabalhista e securitário, para as embarcações a serem registradas no Registro
Especial Brasileiro, deve ser objeto de exame do Congresso Nacional , em razão das suas
implicações até mesmo de caráter constitucional.
Deste modo, apresentamos esta emenda que visa tornar obrigatório o
envio ao Congresso de projeto ou projetos de lei sobre os referidos temas.

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇAo DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quaiS servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a ~
Emenda.
.,
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preenCher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISsAo - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Oeverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercel
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇ~O - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justi ficação. O inicio da justi ficação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃ~:

Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (titulo, capitulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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Inclua-se, no Capítulo IX - Das Disposições Finais, o seguinte novo
art. 14, remunerando-se os demais.
"Art. 14 - No prazo de 180 (cento e oi tenta) dias, a contar da publicação
desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo
sobre condições especiais para o estabelecimento de uma política de apoio e de incentivo à
indústria de construção naval brasileira".

o

JUSTIFICAÇÃO

UJ

~

L1J

:>

C
Z

m

1.U
tO

()
:;:)
~

...ti)
Z
...

A flexibilização proposta pelo PL nO 1.125/95 , estabelecendo, em
decorrência da alteração do art. 178 da Constituição, novas rebTfas para as atividades de
marinha mercante exige, em contrapartida, a instituição de uma política de apoio e incentivo à
indústria de construção naval brasileira, sem o que os nossos estaleiros poderão ser
irremediavelmente atingidos em seu equilíbrio econômico e financeiro.
Nesse sentido, entendendo não ser conveniente o estabelecimento de tais
condições neste mesmo PL, é que propomos esta emenda sugerindo o encaminhamento, no
prazo máximo de 180 dias, de outro projeto de lei dispondo sobre a política de apoio e
incentivo à indústria de construção naval brasileira.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇ~O DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchida a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
urna das quais servirá como recibo.
2. Para atender 80 disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ r~
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros.
3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a ~
Emenda.
..
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSrçAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISsAo - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEe, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas; a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercel
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇgO - Deverá ser utilizado para a redação do t exto da Emenda e,
a critério do autor, ds justificação. O início da justificação deverá estar ela
ramente separado do texto da Emenda pelO titulo próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquele em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃ~:

Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capitulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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- "por viagem e por
SupriJna- se no art . 99 do PL n9 1. 125, de 1995 , a exoressao
tempo ".

JUSTIFICAÇÃO
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des previstas nesta

Lei , deverá ser , sempre , objeto de controle da autoridade

governamental competente , com fins de evitar a remessa ilegal de divisas.
Esta emenda , ao suprimir a expressão "por viagem e pJr temro",
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pretende, em verdade , incluir, tarrbém , o fretamento
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇAo DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
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INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atenaer ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando hDuver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais camDOS que identificam a~
Emenda.
...
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e númer o do gabinete do DeputadD, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

1. EMENDA N9 - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
D que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da propDsição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISsAo - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Oeverá ser preenchidO da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver t.res páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercel
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇ ~O - oeverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e ,
a critério do autor, da justificação. O inicio da justificação deverá estar ele
ramente separado do texto da Emenda pelo titulo própri o (JUSTIFICAÇÃO ) . Se oes
paço for insu ficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃ~:

Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capitulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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Ao capitulo IX - das Disposições Finais, inclua-se onde couber Art.
com a seguinte redação:
" Art. - O disposto nos Art. 5 ° e 6 ° não se aplica no caso de transporte
de mercadorias importadas por órgão da administração pública federal , estadual e
municipal, direta ou indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista,
bem como das mercadorias importadas, que tenham recebido favor governamental ,
financiamento de agêncIas oficiais de crédito, salvo quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade, por um período maior do que sete dias, de
embarcação de bandeira brasileira capaz de efetuar o transporte pretendido.
Parágrafo primeiro. As cargas enquadradas no caput deste artigo
poderão ser transportadas por embarcações de bandeira do país exportador, até o
limite de 50% de seu total , desde que seja assegurado pelo país exportador, pelo
menos, igual tratamento aos navios de bandeira brasileira.
Parágrafo segundo. Quando ocorrer absoluta falta de navlOS de
bandeira brasileira ou do país exportador, para o transporte das cargas referidas neste
artigo, este poderá ser realizado por navio de terceira bandeira.
Parágrafo terceiro. Entende-se como favor governamental os
beneficios de ordem fiscal , cambial ou financeira concedidos pelos governos federal
e estaduais. O órgão competente do Ministério dos Transportes efetuará o controle e
a fiscalização relativos ao cumprimento deste artigo.
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O Decreto-Lei 666/69 que está sendo revogado através da redação
original deste PL realmente carece de ter a maior parte dos seus dispositivos
revogada, por ter se tomado anacrônico. Entretanto no que se refere a prescrição de
algumas cargas de importação para a bandeira brasileira, ele continua totalmente
atualizado uma vez que a maioria dos países que dependem do mar mantêm
dispositivos semelhantes. Por que então o Brasil iria liberar para navios estrangeiros
estas cargas que tem caráter especial?
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O PABAGRAFO
ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E Seus Apensados

I

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

\

l
I

Dispõe sobre a ordenação do
., .
e
dá
outras
transporte
aquavlano
providências.

EMENDA ADITIVA N°
Acrescente-se um Capítulo "Das Disposições Transitórias" , com o seguinte artigo,
renwnerando-se os demais:
"Capítulo X
Das Disposições Transitórias
Art.14. Até que seja implementado o Registro Especial Brasileiro previsto no art. 10,
assegurando a competitividade internacional aos armadores brasileiros, os navios de
bandeira brasileira, construídos no Brasil , e que venham a ser exportados ou transferidos
para subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresas brasileiras de
navegação, gozarão de todos os direitos e incentivos legais concedidos aos navios de
bandeira brasileira, desde que:
1- tenham sido ou venham a ser financiados aelo Fundo de Marinha Mercante ou pelo
FINAME;
ll- a empresa subsidiária reconheça expressamente as hipotecas de tais navios em favor
do agente financeiro brasileiro;
111 - o Comandante e pelo menos dois terços dos demais triaulantes sejam de
nacional idade brasileira;
IV - a empresa brasileira de navegação, controladora da subsidiária, se comprometa a
transferir para o Registro Brasileiro os navios exportados ou transferidos para a
, subsidiária no exterior, quando ocorrer caso de mobilizacão nacional.
§ 1° Os navios construídos no exterior que estiverem registrados no Brasil por ocasião da
entrada em vigor desta lei , terão acesso aos preceituado no caput deste artigo, desde que
atendam ao contido nos incisos lI, III e lV acima.

GER 3.17.23.004 -2 - (NOV/95)
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§ 20 Os navios já existentes e os que vierem a ser construídos no Brasil e
que venham a

ser exportados ou transferidos para a subsidiária integral no exterior
terão acesso ao
mesmo regime de incentivos à exportação de bens previsto na legislaçã
o brasileira para
os demais produtos industrializados.
§ 30 O agente financeiro do Fundo de Marinha Mercante proverá financia
mento para a
construção dos navios enaquadrados no parágrafo anterior, nas
mesmas condições
estabelecidas em lei para os navios construídos no Brasil para emp
resas brasileiras de
naveagação. '
.
J

JUSTIFICAÇÃO:

A competitividade da marinha mercante brasileira é grandemente afet
ada
pela composição do chamado "custo Brasil".
"
O PL, no seu texto original, prevê a instituição do Registro Especial
Brasileiro, como instrumento de correção das distorções quc afetam o
nosso transporte
., .
aquavlano.
Entretanto, a implementação do REB requer grandes alterações no
ordenamento jurídico brasileiro, exigindom até mesmo alterações na
Constituição
Federal, tarefas que sabemos demandarem longos prazos.
Em consequência, o mecanismo sugerido nesta emenda, de aplicação
imediata, permitirá às empresas brasileiras operar os seus navios em cond
ições
semelhantes aos navios estrangeiros, até que seja definitivamente imp
lementado o REB.

I

Sala da Comissão, em 3 de junh o de 1996 .

•
Dep utad o ELTON ROHNELT
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COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFER
IR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PAR
~

AGR AFO

ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E Seus Ape
nsados

J

. (Do Pod er Executivo)

I

•

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995

Dispõe sobre a orde naçã o do
transporte
aquaviário
e
dá
outras
providências.

I

' 0

EMENDA ADITIVA N°

.•

I

•

Acrescente-se ao art. 2° um novo inciso, com a seguinte reda
ção,
renumerando-se os demais:
"Em pres a Brasileira de Navegação: aque la constituída de
acordo com a legislação do país e que tenh a, no mín imo ,
51 % de seu capital votante pertencentes a pessoas físicas
ou juríd icas brasileiras e proprietária de pelo men os uma
embarcação de band eira brasileira;"

\

JUSTIFICAÇÃO
A atividade de Mar inha Mercante exer cida pelas empresas de navegaçã
oé
das mais estratégicas para o país , uma vez que, em tempos norm
ais de paz, garante a
circulação de mercadorias, tanto entre portos do território nacional ,
quanto entre o Brasil
e seus parceiros internacionais.
Em ocasiões de crises ou conflitos internacionais, mesmo aqueles
nos
quais o Brasil não participe diretamente, a Mar inha Mercante,
além de estratégica,
tom a-se crucial e indispensável ao país, para garantir um mín
imo de fluxo de
mercadorias, que assegure o funcionamento da econ omi a, além de
se constituir reserva
da Mari nha de Gue rra.
Em boa hora, esta Cas a - reconhecendo que as Comunicações tam bém
se
constituem em atividade estratégica para o país - decidiu, de form
a sábia, man ter o
controle daqu ela atividade nas mãos de brasileiros.
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A Marinha Mercante, como já demonstramos, é tão ou mais estra
tégica
que as Comunicações, sendo portanto , mandatório estender-se a mes
ma atitude aplicada
às Comunicaçõe, s, à Marinha Mercante.
E interessante enfatizar que essa postura é defendida, tam bém ,
pelo
Executivo, de fonn a a manter o controle de tão importante ativi
dade nas mão s de
brasileiros.
Sala da Comissão, em 3 de junh o de 1996.

Dep utad o ELTON ROHNELT

- --
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DESTINADA A APR ECI AR E PRO FER
IR PAR ECE R
S,OBRE O PRO JET O DE LEI N° 846/95) QUE "REGULAMENTA
O PAJU.GRAFO
UNICO DO ART. 178 DA CONSTlTUICAO FEDERAL", E Seu s Ape nsad
os

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do
transporte
aquaviário
e
dá
outras
providências .

EMENDA SUPRESSIVA N°
Suprima-se o inciso X do art. 2°, suprimindo-se, também , em deco rrên
cia,
o inciso II do § 3°.

JUS TIF ICA ÇÃO

o artifício da suspensão prov isór ia de bandeira é incipiente no mundo,

sendo basicamente adotado somente por alguns países de pequ
eno porte que se
caracterizam , na sua maioria, pela atuação internacional como para
ísos fiscais. Daí a
razão desta prática não ser bem recebida pela comunidade internacional
.
No caso brasileiro, se por um lado a adoção de ta] mec anim mo
pode
trazer, no curto prazo, uma oferta maior de navios, aparantemente
registrados no país ,
por outro lado acobertará a importação disfarçada de navios de
idade avançada com
estado de conservação duvidoso , a exemplo de recentes escândalos
na área de aviação
civil , sem que ocorra o recolhimento por parte do erário público dos
impostos devidos na
operação de importação de bens .
Tod avia, o maior inconveniente que esta prática, se implementada,
trará
para o país será : a paralisação seguida do extermínio de nossos esta
leiros, uma vez que a
concorrência predatória que se instalará no país, com a importação
"branca" de navios
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usados, inviabilizará a contratação de navios a serem construídos no
Brasil.
Deve-se notar que as indústrias brasileiras mantêm alguma prot
eção
alfandegária (um exemplo significativo é o das indústrias multinaciona
is de veículos aqui
instaladas). Não parece, portanto, razoável permitir a lei a importa
ção de navios sem
pagamento de direitos fiscais, na contramão das tendências do governo.
\

I

Sala da Comissão, em 3 de junh o de 1996 .

\I

Dep utad o ELTON ROHNELT
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E PRO
FER IR PAR ECE R
S,OBRE O PRO.TETO DE LEI N° 846/95.? QUE "RE GU lAM ENT
A O PAR ÁGR AFO
UNICO DO ART . 178 DA CONSTITUIÇAO FED ERA L", E Seu s Ape
nsad os

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Exe cuti vo)

Dispõe sobre a orde naçã o do
transporte
aquaviário
e
dá
outr as
providências.

EM END A SUP RES SIVA N°
Suprima-se o inciso 1II do art. 10.

JUS TIF ICA ÇÃO :

o

.e

instituto da suspensão de band eira é prejudicial à econ omi a nacional
,
send o nefasto por promover uma concorrência predatória às indú
strias de construção
naval estabelecidas no país, indústrias que realizaram pesados inve
stimentos e que vão
ter que dese mpr egar grande contingente de pessoas, gerando significa
tiva crise social.
Sala da Comissão, em 3 de junh o de 1996 .

Dep utad o ELTON RDHNELT
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E PRO
FER IR PAR ECE R
S,OBRR O PRO JET O DE LEI N° 846/95; QU E "RE GU LAM ENT
A O PAR ÁGR AFO
UNICO DO ART . 178 DA CONSTITllICAO FEDERAL", E SEU S APE
NSO S

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do
transporte
aquaviário
e
dá
outras
providências .
..

EM END A ADI TIV A N°

os demais:

Acrescente-se um novo art. 14, com a seguinte redação, remunerando
-se
"Ar t. 14. O frete aquaviário internacional,
produzido por embarcação brasileira construída no Brasil
ou de bandeira estrangeira, transferida ou expo rtad a para
subsidiária integral de empresa brasileira de navegação,
como previsto nesta lei, não integra a base de cálculo para
os tributos incidentes sobre a importação e exportação de
mercadorias pelo Bras il."
JUS TIF ICA ÇÃO

Quando da importação de mercadorias os tributos são calculados sobr
eo
seu valo r original e sobre o frete pago na imp orta ção. O legis
lador não percebeu
entretanto que quando o frete é pago no Bras il a uma emp resa bras
ileir a, não exis te
imp orta ção do serv iço de transporte e não existe saíd a de divisas. O
frete produzido por
navio brasileiro é uma mercadoria já nacionalizada na sua origem, não
podendo, por isto,
ser considerada com o mercadoria ou serviço importado.
Sala da Comissão, em 3 de junh o de 1996 .

-.'

Dep utad o ELTON ROHNELT
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E PRO
FER IR PAR ECE R
SOB RE O PRO .tET O DE LEI N° 846/95, QU E "RE GU lAM ENT
A O PAJ UG RAF O
ÚNICO DO AR T. 178 DA CONST1TU1CÃO FED ERA L", E Seu s Ape
nsad os

PROJ~TO

DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

I
\
I

Dispõe sobre a orde naçã o do
., .
transporte
aqua vlan o
e
dá
outr as
providências.
EM END A ADI TIV A N°
Acrescente-se um novo artigo ao Capítulo V1l - Do Apo
io ao
Des envo lvim ento da Mar inha Mercante, com o se segue:
"Ar t. ... Os portos públicos deverão, no prazo de
até 60 dias após a entrada em vigor desta lei, imp lant ar um
cais público com pelo menos dois herços de atTacação
exclusivamente dedicados ao emb arqu e e dese mba rque de
carga geral, veículos e cofres de carga nos tráfegos de
cabotagem e do Mercosul.
§ 1° As operações de recebimento , estocagem ,
emb arqu e, desembarque e entrega das cargas
deverão ser efetuadas por cont a e risco do arm ador
de cabotagem, diretamente ou através de seu
operador portuário.
§ r A totalidade das tarifas portuárias, aí incluídas
as taxas de atracação e pedágio, terão o seu valor
limitado a 5% do frete marítimo líquido cobrado
pelo arm ador , em cada um dos pontos de emb arqu e
e desembarque de cargas.
§ 3° No caso de emprego de navios auto sust entados,
em que as operações de carga e descarga possam
ser efetuadas pela tripulação dos navios, as
empresas de navegação poderão dispensar os
serviços de trabalhadores avul sos para as operações
de estiva, conferência, desestiva e vigilância,
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realizando tais oper açõe s através de pessoal de se u
quad ro perm anen te de funcionários .

JUSTiFICAÇÃO
A dific ulda de de imp lant ação da Lei 8630 /93 vem invi abil izan
do o
tran spor te de cabo tage m ao longo da cost a bras ileir a bem com
o na nave gaçã o do
Mer cosu l, devi do aos elev adis simo s cust os port uári os e de mão da
obra à beir a do cais .
A inex istên cia de tais serviços caus a uma enor me disto rção na matr
iz de
tran spor te bras ileir a, satu rand o noss a mal ha rodo viár ia que requ
er cada dia maio res
recursos para sua man uten ção, além de enca rece r o custo dos prod
utos tran spor tado s pela
via terrestre.
Por outro lado , observa-se que os portos orga niza dos possuem berç
os de
cala do infe rior ao exig ido pela s emb arca ções de longo percurso ,
e que não estã o send o
otim izad os devi do à estru tura arca ica das tarifas portuárias aind a em
vigor.
Os portos orga niza dos passarão , nos tenn os desta eme nda, a aufe
rir uma
receita adicional pela cobr ança de taxas da atra caçã o dos navios e
pedágio pela utilização
de seus pátios e vias de acesso, hoje inex isten te.
Sala da Com issã o, em 3 de junh o de 1996.
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Dep utad o ELTON ROHNELT

,

-

.-

.

- -

I

CAM ARA DOS DEP UTA DO S

c

o

/~ 7) .

COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E
PRO FER IR PAR ECE R
SOB RE O PRO JET O DE 1,RI N° 846/ 95, QUE "RE GU lAM
ENT A O PAR ÁGR AFO
ÚNICO DO ART . 178 DA CON STIT UIÇ ÃO FED ERA L", E SEU S APE
NSA DOS

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Exe cutiv o)

Disp õe sobre a orde naçã o do tran spor te
aqua viár io e dá outras providências .

EME NDA ADI TIV A N°
Acre scen te-se um novo artigo ao Cap ítulo
Des envo lvim ento da Mar inha Mer cant e, com o se segue:

vn -

Do

Apo io

ao

"Ar t.. .. Os portos públicos deve rão, num praz o de até
60 dias após a entr ada em vigor dest a lei, desi gnar pelo men os
dois berç os de atrac ação excl usiv ame nte dedi cado s à
cabo tage m de carg a geral nos quais será obse rvad o o segu inte
procedimento:
I - as tarif as port uári as terão , no máx imo , o valo r de
10% das tarif as aplic adas às oper açõe s de long o curso;
e
Il - as emp resa s de navegação pode rão disp ensa r os
serviços de trab alha dore s avulsos, para as oper açõe s de
estiva, conf erên cia, dese stiva e vigi lânc ia, utilizando
funcionários de seu quad ro perm anen te para a
realização de tais oper açõe s, desde que:
a)
as
emb arca ções
utilizadas
sejam
auto-sustentadas,
inde pend endo
dos
equi pam ento s port uári os para as mov imen taçõ es
.
.
.
naVIO-calS e VIce-versa;
b) as emp resa s de nave gaçã o forn eçam , atrav és
do
oper ador
portuário
cont rata do
ou
dire tame nte, os equi pam ento s nece ssár ios à
realização da total idad e da mov imen taçã o
horizontal das cargas.
,.
.-" -
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JUS TIF ICA ÇÃO

A morosidade da implementação da Lei de Modernização dos Port
os vem
deixando , cada dia mais claro, que a inviabilidade dos transportes
de cabotagem de carg a
geral no Brasil se deve aos elevadíssimos custos portuários nacionais.
A inexistência de tal serviço causa uma grande distorção na
matriz de
transporte brasileira, saturando nossa malha rodoviária, que cada vez
exige maiores recursos
para sua manutenção, além de encarecer os produtos que são transpor
tados por via terrestre, a
imensas distâncias, prejudicando as populações mais carentes , em
razão do frete a eles
agregado .
Por outro lado observa-se hoje a existência nos portos organizados de
diversos
berços ociosos por terem profundidades que não acolhem os navios
de grande porte e calado
trafegando no longo curso.
Ora, a proposição contida nesta eme nda é da maior relevânci
a para a
econ omi a brasileira, e não causará, caso transformada em lei,
qualquer prejuízo às
companhias Docas, uma vez que elas passarão a auferir uma rece
ita hoje inexistente, sem
incorrer, praticamente, em qualquer custo, uma vez que serão utili
zados os aparelhos do
navio (guindastes, pontes rolantes, etc ), ou caminhões, no caso do
sistema roll-on - ro11-off,
obrigatoriamente fornecidos pelo responsável pelo navio. Além disto
os equipamentos para
movimentação horizontal das cargas no cais - em ilhadeiras , caminhõ
es, etc - tamb ém serão
fornecidos pelo Armador .
Sala da Comissão , em

de·

ho de 1996.

Dep utad o A YRT ON XER EZ
(PSDBIRJ)
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E
PRO FER IR PAR ECE R
SOB RE O PRO JET O DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAME
NTA O PAJ UGR AFO
ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEU S
APE NSA DOS

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.
EM END A ADI TIV A N°

Acrescente-se um novo artigo ao Capítulo VII - Do apoio ao Desenvo
lvimento
da Mar inha Mercante, renunerando-se os demais:
"Art. Os financiamentos para construção naval que
foram onerados por índices diferentes daqueles aplicados ao
câmbio a partir de 10 de julh o de 1994, serão corrigidos pelo
agente financeiro do Fundo da Mar inha Mercante (BNDES) de
forma a trazer os valores à paridade cambial dos contratos
originais . "
JUS TIF ICA ÇÃO

A correção das receitas das empresas de navegação com seus
fretes,
referenciados ao dólar, deve, necessariamente, ser equiparada à
correção de seus custos
representados pelo financiamento do FMM. Com isso , estabelece-s
e uma situação estável e
duradoura para todo o periodo de amortização dos financiamentos.
As discrepâncias entre esses índices levará, certamente, ao favo
recimento
indevido de empresas, no caso da correção c mbial vir a ser
superior à correção dos
financiamentos ou, no caso oposto, a inviabilid e econômica da emp
resa, vindo a acarretar
a impossibilidade dos pagamentos dos finan iamentos, com prej
uízos para o Fundo de
Mar inha Mercante.
Sala da Comissão , em

Deputado A YRT ON XER EZ
(PSDBIRJ)
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DESTINADA A APR ECI AR E
PRO FER IR PAR ECE R
~ORRE O PRO JET O DR LEI N° 846(95, QUE "RE GUl AM ENT A
O PAR ÁGR AFO
lINI CO DO ART . 178 DA CON STI TI1ICA O FED ERA L", E SEU
S APE NSA DOS

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EM END A ADITIVA N°

Acrescente-se um novo artigo ao Capítulo V, com a seguinte redação
:
"Art. .... A operação ou exploração da navegação de
apoio portuário são privativas de embarcações brasileiras."
JUS TIF ICA ÇÃO :

As navegações interior de percurso nacional e de apoio portuário,
por suas
características estratégicas e de segurança nacional , não devem ser
abertas a embarcações
estrangeiras, uma vez que as principais instalações militares da Mar
inha de Guerra estão em
áreas portuárias, a serem preservadas da possibilidade de
acompanhamento ou
monitoramento por estrangeiros.
Acrescente-se a isso que existe sempre oferta suficiente e até
mesmo
excessiva de embarcações destinadas a tais navega ões no mercado
nacional , não havendo,
portanto , razão para aumentar o número de e arcações ociosas,
desempregando seus
tripulantes, na maioria trabalhadores de baixa ren a.
Sala da Comissão , em

deju

o de 1996 .

Deputado AYRT ON XER EZ
(PSDBIRJ)
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E PRO
FER IR PAR ECE R
SOB RE O PRO JET O DE LEI N° 846/95, QUE "RE GU lAM ENT
A O PAR ÁGR AFO
ÚNICO DO ART . 178 DA CON STIT lllC ÃO FED ERA L", E SEU S APE
NSO S

PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.
EM END A MO DIF ICA TIV A N°
Substitua-se o inciso VI do art. 2° e acrescente-se um novo incis
o VII,
renumerando-se os demais:
"VI - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio
logístico a embarcações e instalações em águas territoriais
nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem nas
atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente
nos portos e terminais aquaviários para atendimento a
embarcações e instalações portuárias.
JlJS TIF ICA ÇÃO :
As navegações de apoio marítimo e apoio portuário possuem caracterí
sticas e
especificidade próprias que as tomam razoavelmente diferentes, a pont
o de ficar inadequado
defini-las conjuntamente sob o título único de navegação de apoio,
como consta no texto
original do projeto.
Faz-se necessário, portanto, estabelecer as duas definições em sepa
rado, de
mod o a permitir que a legislação e regulamentaçã desses regimes de
navegação se realizem
respeitando essas diferenças.
Sala da Comissão , em

de ju

Dep utad o A YRT ON XER EZ
(PSD BIR J)
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PRO
FERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA
O PAJ UGR AFO
ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências .

EMENDA MODIFICA TIVA N°
Dê-se ao art. 2°, inciso IV, a seguinte redação:
"IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada
no país ou empresa brasileira, autorizados pelo órgão
competente, proprietários de pelo menos uma embarcação de
bandeira brasileira. "

JUSTIFICAÇÃO
A definição evita a criação de empresas-fantasma aproveitandose da
pretendida abertura da navegação brasileira aos estrangeiros, ao mes
mo tempo que mantem
uma supervisão mín ima do Estado sobre os que se propõem a
explorar uma atividade
essencialmente estratégica e vital para a segurança cional, inclusive
no aspecto econômico.
Sala da Comissão , em

Deputado AYRTON XEREZ
(PSDB/RJ)

\
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COM ISS ÃO ESP ECI AL DES TIN ADA A APR ECI AR E
PRO FER IR PAR ECE R
SOB RE O PRO JET O DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAME
NTA O PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEU S
APE NSO S
PRO JET O DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Pod er Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.
EM END A SUP RES SIVA N°

Suprima-se o art. 15 do projeto.

JUS TIF ICA ÇÃO

Pelo princípio da reciprocidade , explicitado na redação do novo artig
o 178 da
Constituição Federal, não se pode revogar os Decretos Leis N° 666
e 687/69 sem que os
parceiros comerciais do Brasil, notadamente Estados Unidos e Com
unidade Euro péia, façam
o mesmo.
o Brasil ficará em situação de inferioridade para, inclusive , negociar a
revogação dos mecanismos semelhantes existentes nestes países.
É importante ressaltar a posição da Organização Mundial do Com
ércio OMC, de que os países mantenham inalterada sua legislação sobre
cargas preferenciais , até
que as negociações sejam completadas pela Organização .
Fazer a revogação unilateral, sem negociar a reciprocidade , é abso
lutamente
extemporâneo e só beneficiará as multi nacionais de transportes.
Já no que se refere à revogação do DL 1143/70, como proposto
no arti go,
verificamos que a simples revogação proposta no projeto, sem que
haja sua substituição
concomitante por outro instrumento legal, de mes ma hierarquia, criar
á um vazio juríd ico em
relação a questões da competência da Administração Federal,
algumas até de cará ter
constitucional, corno por exemplo a concessão e cancelamento
de autorizações para o
funcionamento de empresas de navegação. De ta forma o mais corr
eto será deixar o DL
1143 /70 em vigor, até que o Legislativo o subst" ua, atualizando-o, com
o se fizer necessário.
Sala da Comissão , em

de .

Deputado A YRT ON XER EZ
(PSD B/R J)

GER 3.17.2 3.004 -2 - (NOV /95)
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- Modificar o artigo 4° :
Texto original:
Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o Comandante e o Chefe de Máquinas.
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Texto Proposto:
Art. 4° Nas embarcações brasileiras, serão obrigatoriamente brasileiros, o Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) dos tripulantes.
J ustifi cativa:
A legislação trabalhista brasileira impõe um mínimo de 2/3 de brasileiros em
qualquer atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos navios, que passam a maior parte do tempo fora do território nacional e que desempenham ou podem, a qualquer momento, ser chamados a desempenhar atividades de segurança nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e registro
brasileiros ser formada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navios de pesca , de utilizar apenas o Comandante brasileiro tem propiciado fraudes , uma vez que as empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros para exercerem o cargo de Comandante, apenas de direito e não de
fato, ficando essas pessoas, na realidade , como meros passageiros a bordo.
Ademais, sem embarcar como 2° Piloto, 1° Pi loto e Capitão de Cabotagem,
ninguém poderá chegar a Capitão de Longo Curso.
Na verdade, sendo uma atividade cuja ascensão profissional se faz baseada
no encarreiramento, prática e experiência, se a lei só garantir empregos para o último nível de carreira (Comandante e Chefe de Máquinas) , a profissão de marítimo
estará fadada a extin ção.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro vias : orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imento Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala entr egu e. Par aap re
vra ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sigl a par tidá ria do Deputado auto
r da Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qua l foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: Nº DA PÁG
INA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util iza do para a redação
text o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus tifi caç ão. O iníc io da just ificdo
açã o deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo ti tulo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissão.o auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (t ítul O,
cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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- Modificar o artigo 4° :
Texto original:
Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasi leiros o Comandante e o Chefe de Máquinas.
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Texto Proposto:
Art. 4° Nas embarcações brasileiras, serão obrigatoriamente brasileiros, o Comandante e pelo menos 2/3 (dois terços) dos tripulantes.
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Justificativa:
A legislação trabalh ista brasileira impõe um mínimo de 2/3 de brasileiros em
qualquer atividade profissional. As razões óbvias dessa exigência são exacerbadas no caso dos navios, que passam a maior parte do tempo fora do território nacional e que desempenham ou podem , a qualquer momento, ser chamados a desempenhar atividades de segurança nacional.
Impõe-se pois a obrigação da tripulação dos navios de bandeira e reg istro
brasileiros ser formada por um mínimo de 2/3 de brasileiros.
A experiência dos navios de pesca , de utilizar apenas o Comandante brasileiro tem propiciado fraudes, uma vez que as empresas estrangeiras contratam nacionais brasileiros para exercerem o cargo de Comandante, apenas de direito e não de
fato , ficando essas pessoas, na realidade, como meros passageiros a bordo.
Ademais, sem embarcar como 2° Piloto, 1° Piloto e Capitão de Cabotagem,
ninguém poderá chega r a Capitão de Longo Curso.
Na verdade, sendo uma atividade cuja ascensão profissional se faz baseada
no encarreiramento , prática e experiência, se a lei só garantir empregos para o último nível de carreira (Comandante e Chefe de Máquinas) , a profissão de marítimo
estará fadada a extinção.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este form ulár io deverá ser pree nch ido a máquina, assi nad o
pelo auto r da Emenda
e entr egu e à Sec reta ria da Comissão em qua tro via s: orig ina
l e três cóp ias,
uma das qua is serv irá como reci bo.
2. Para aten der ao disp osto no inc iso 11 do art. 138 do Reg
imen t o Inte rno , cada
Emenda dev erá trat ar de mat éria con tida em apenas um disp osi
a não ser que se trat e de mod ific açõ es cor rela tas, de sor te ti vo da pro pos ição ,
que a aprovaçã~ re
lati vam ente a um disp osit ivo , envolva a nec essi dad e de se alte
rare m out ros. 3. Quando houver ass ina tura s de apoiamento, esta s, ide ntif icad
as pelo nome e núme
ro do gab inet e do Deputado, serã o apo stas em out ra folh a des
te form ulár io, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que
iden tific am a
Emenda.
No caso de apre sen taçã o de Emendas a PEC (Pro pos ta de Emenda
as ass ina tura s, também ide ntif icad as pelo nome e número do à Con stit uiçã o),
gab inet e do Deputado , poderão ser apo stas em folh a de pap el pau tado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não pree nch er este campo. Des tina -se a rece ber
o número da Emenda,
o que será prov iden ciad o pela Sec reta ria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Esc reve r o tipo , o número e o ano da pro pos ição
. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Des tina -se a ser
usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Esc reve r o nome da Comissão em que a Emenda será
entr egu e. Par aap re
sen taçã o de Emendas a PEC, bas ta esc rev er nes te campo a pala vra
ESPECIAL.
5. AUTOR - Pree nch er com o nome do Deputado auto r da Emenda.
6. PARTIDO - Esc reve r a sig la par tidá ria do Deputado auto r da
Emenda.
7. UF - Esc reve r a sig la do Estado pelo qual foi ele ito
o Deputado auto r da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seg uin te forma: NQ DA PÁG
INA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tive r uma únic a pág ina, esta será
Se a Emenda tive r três pág inas : a prim eira será 1/3, a segunda numerada: 1/1;
, 2/3 e a terc ei
ra, 3/3 .
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser util izad o para a redação
do tex t o da Emenda e,
a crit ério do auto r, da jus ti fica ção . O iníc io da jus ti fica
ção deverá esta r cla
ramente sepa rado do text o da Emenda pelo títu lo pró prio (JUS
TIFICAÇÃO). Se o es
paço for insu fici ent e, deverá ser usada out ra folh a des te mesm
o form ulár io. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assi nad o pelo Deputad
data será aqu ela em que a Emenda for entr egu e na Comissãoo. auto r da Emenda. A
OBSERVAÇÃ~:

Fazer refe rên cia clar a ao disp osit ivo a ser emendado (tít ulo
, cap ítulo, seçã o, subseção ou arti go, cap ut/p arág rafo , inc iso, alín ea,
número).
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CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O

PRO.JETO DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚN1CO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

o inciso O do art. 2" passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° ........ __ ................. " " ...... ,... " .... " ............................................................ .
D - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação ou parte dela. armada e tripulada, para operá-Ia por tempo
determinado ~

"

JUSTIFICATIVA

A emenda acresce ao inciso II a expressão "ou parte dela" a fim de possibilitar,
no afretamento por tempo, a contratação de parte do espaço de uma embarcação para o
transporte de mercadorias.

Sala da Comissão, em rJ

GER 3.17.23.004·2· (N OV/95)

Cf de junho de 1996.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O PROJETO DE LEI ~ 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências_

EMENDA MODIFICATIVA N"

o inciso IV do art. 2° passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art_2° _. ___. ____ .. _. _. _. _. __ _. _._. _._ ._. _. ___ . _. ___ . _. _. _. ___ __ ___ ___. _. ____ ___ . _____ . _. _. _. _______ ..... .... _.... .
IV - armador brasileiro: pessoa fisica residente e domiciliada no País ou empresa

brasileira., proprietárias de embarcação de bandeira brasileira e autorizadas pelo
órgão competente~

"
JUSTIFICATIVA

A emenda define como armador brasileiro não apenas a pessoa fisica ou jurídica
residente e domiciliada no País e autorizada a operar pelo órgão competente_ Exige um
segundo requisito: a propriedade de embarcação_

A finalidade é privilegiar o dono de embarcação no transporte de mercadorias,
incentivando, dessa forma, a construção naval .
\;:SCCZULU ... - - , ...

Sala da Comissão, em U li de junho de ] 996.

11111 i ( IÚt~

~putado Mo~ira

GER 3. 17.23.004·2 . (NOV/95)
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O

PROJETO DE I.EI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITmeÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI ~ 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

o inciso VII do art. 'z:' passa a vigorar com a seguinte redação:
li

Art. 2° ........................................................................................................... .

Vil - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território
brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;

•

JUSTIFICATIVA

A emenda dá uma maior abrangência à definição de navegação de cabotagem,
incluindo a navegação entre pontos do território (ainda que não possuam portos) e nas
vias navegáveis interiores quando em continuidade à via maritima. Visa, portanto,

ooonaJizar o transporte maritimo-fluvial quando houver condições de ser prestado por

.------___

uma única embarcação.

»l_~~~~~

Safa da Comissão, em & ti de junho de 1996.

l/ti {,{! ~ÁJ. L

Deputado Moreira Franco

GER 3.17 .23.004·2 · (NOV/95)
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O PROJETO DE In N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTfI'UlCÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA N°

Suprima-se o inciso X do art. 2°.

JUSTIFICATIVA

A emenda pretende retirar do projeto o conceito de suspensão provisória de

•

bandeira, cuja prática trará prejuízos para a indústria naval brasileira e para os marítimos.

Sala da Comissão, em [7

li

de junho de 1996.
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Deputado Moreira Franco

GER 3.17.23.004·2· (NOV/95)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O

PROJETO DE

In N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS

APENSADOS
PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

~

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:

li

Art. 30 As embarcações inseridas no registro de propriedade maritima, de

propriedade de pessoa fisica residente e domiciliada no país ou de empresa
brasileira, terão direito de arvorar a bandeira brasileira."

•

JUSTIFICATIVA

A alteração tem por finalidade adequar a redação do artigo a emenda oferecida
em conjunto com esta e que tem por finalidade suprimir o conceito de suspensão
provisória de bandeira (art. 2°, X).

Sala da Comissão, em [

li

de junho de 1996.

1,lLf.tJ /~/{WL

DeputadoMoreira Franco
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O

PROJETO DE LEI N° 346/95, QUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUICÁO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1l25, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:

"Art. 4° Nas embarcações brasileiras serão brasileiros o Comandante e, pelo
menos., dois terços dos demais tripulantes. H

JUSTIFICATIVA

A finalidade da emenda é beneficiar a mão-de-obra nacional, prática que encontra
equivalente em vários Países estrangeiros. Além do mais, a excessiva oferta de

tripulantes existente, por vezes., no cenário internacional, avilta a remuneração dos
marítimos., impondo altos níveis de desemprego aos trabalhadores nacionais.

Sala da Comissão, em

I,

li de junho de 1996.

11': UÁ-! ;:;;~ L

Deputado Moreira Franco

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/9 5)
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O

PROJETO DE LEI N° 846/95, OUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17& DA CONSTrrUICÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODmCATIVA

o

~

art 5° passa a VIgorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação,

suprimindo-se o art. 6°.

"Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação
de longo curso e da navegação interior de percurso internacional é aberta aos
armadores e embarcações de todos os paises, observados os acordos firmados
pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. O transporte de mercadorias importadas que tenham recebido
incentivo ou financiamento de órgãos oficiais de crédito bem como daquelas
importadas por órgão da administração pública direta ou indireta será feito por
embarcação operada por armador brasileiro, salvo quando comprovada a

inexistência ou indispombilidade de embarcação operada por armadores
brasileiros, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido."

JUSTIFICATIVA

A emenda pnonza as embarcações operadas por armadores brasileiros no
transporte de mercadorias importadas para o País cujo importador recebeu incentivo do

GE R 3.17.23.004-2 - (NOV/95)
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2
governo brasileiro para a aquisição da mercadoria. Também ficam reservadas a essas
embarcações as mercadorias importadas pela administração pública, seja ela direta ou
indireta.

Sala da Comissão, em

L)

l( de junho de 1996.

1r11,ut
hau
Moreira Franco

Deputado
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N" 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUlCÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N" 1125, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

IncIua-se~

no art.

r,

a palavra "somente", entre as expressões "embarcações

estrangeiras" e "poderão participar"~ ficando o dispositivo com a seguinte redação:

"Art. ,..,., As embarcações estangeiras somente poderão participar do transporte

de mercadorias na navegação de cabotagem e na navegação interior de percurso
nacional, bem como da navegação de apoio, quando afretadas por armadores
brasileiros, observado o disposto nos artigos ~ e 10 desta Lei."

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por finalidade dar eficácia ao dispositivo, em virtude de que o
texto original, ao prever a fàculdade de que embarcações estrangeiras participem do
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e na navegação interior de
percurso nacional, bem como da navegação de apoio, não excluiu peremptoriamente que
tais embarações participem daquelas modalidades de transporte quando afretadas por
armadores estrangeiros, o que não se coadunaria com o contexto do projeto de lei.

Sala da Comissão, em ()
/

)

Vde junho de 1996.

Idi I(

1-1{(~-< L

Deputado Moreira Fran~o
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI

~

846/95, OUE "REGULAMENTA O

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE I.EI ~ 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIDCATIVA N°

o Cilpld do art. cy> passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. cy> O afretamento de embarcação estrangeira para operar no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem ou na interior de percurso nacional,

bem como na navegação de apoio, depende de autorização do órgão
competente que a concederá nos seguintes casos:
~

.. .............. " ........................ . .................................................................................................... . .... . .................................... . "
~

JUSTIFICATIVA

A emenda suprime as expressões "por viagem" e "por tempo" de modo a incluir
na necessidade de autorização todas as modalidades de afretamento de embarcação
estrangeira.
I

Sala da Comissão, em : ..; de junho de 1996.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 846195, OUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS
PROJETO DE LEI ~ 1125, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODWICATIVA N"

o ctqJllt do art. I I passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 . Fica instituído o Registro Especial Brasileiro, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras de propriedade de armadores brasileiros."

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por objetivo suprimir a expressão "que se destinarem à navegação
de longo curso e interior de percurso internacional" a fim de permitir a ioscrição

000

Registro Especial Brasileiro de qualquer embarcação brasileira de propriedade de
armador brasileiro.

Sala da Comissão, em ( ( de junho de 1996.
,./

()~ til J1C.Ü/ L
Deputado Moreira Franco
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APREClAR7 E PROFERIR PARECER

SOBRI: O PROJETO DE LEI N° 346/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS
PROJETO DE LEI N' 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

Inclua-se o seguinte artigo 12 com a redação abaixo, renumerando-se os demais, o qual

integrará um Capítulo IX

-"Das

Disposições Transitórias", renumerando-se, em

conseqüência, para "X", o Capítulo "Das Disposições Finais" :

• Art. 12. Até que seja instituído o Registro Especial Brasileiro previsto no art .
11 , será admitida a transferencia ou a exportação de embarcação de registro
brasileiro de propriedade de annador brasileiro para a sua subsidiária integral no
exterior:

§ 1o Terão os mesmos direitos das embarcações de bandeira brasileira as
embarcações de subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresas
brasileiras., desde que:
I - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior, tenham sido
registradas no Brasil até a data da entrada em vigor desta lei
11 - possuam o Comandante e pelo menos 2/3 dos tripulantes de nacionalidade
brasileira~

m -

a empresa subsidiária reconheça expressamente as hipotecas de tais

embarcações em fàvor do agente financeiro brasileiro.

§ T Aplica-se o disposto no caplll e no § 10 as embarcações que já tenham sido
anteriormente exportadas ou

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)
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2
exterior de empresas brasileiras de acordo com as condições previstas neste

artigo.
§ 30 As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou transferidas para as

subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais para a
exportação de bens."
JUSTIFICATIVA
A emenda tem por finalidade permitir a transferência de embarcações brasileiras
para subsidiárias integrais no exterior de empresas brasileiras de navegação e garantir a

elas os mesmos direitos concedidos às embarcações de bandeira brasileira, desde que

atendidos os requisitos enumerados nos incisos do § 10 da proposição.
Sala da Comissão, em () t.( de junho de 1996.

111tl~ ( ;1c~ ~
DePutado Moreira Franco

(

.\

\ .I' !)
r
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COMISSÃO ESPu:IAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N" 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DA CONSTfl'UICÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°
Acrescente-se ao final do art. 13, a expressão "que poderá também requisitar as
embarcações a que se retere o art. 12", passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

..Art. 13. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de

tensão, emergência ou guerra terá sua composição, organização administrativa e
àmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo, que poderá
também requisitar as embarcações exportadas ou transferidas para as
subsidiárias integrais das empresas brasileiras.li

JUSTIFICATrv A

o acréscimo proposto visa a assegurar que o Governo Brasileiro também possa
requisitar, em situações de tensão, emergência ou guerra as embarcações às quais a lei

viesse a tomar equivalentes a embarcações brasileiras, na forma de um novo artigo 12,
proposto por outra emenda oferecida à Comissão Especial apresentada em conjunto a

esta. O teor do art. 12 é o seguinte:

li

Art. 12. Até que seja instituído o Registro Especial Brasileiro previsto no art.

1 I, será admitida a transferência ou a exportação de embarcação de registro

l
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brasileiro de propriedade de armador brasileiro para a sua subsidiária integral no
exterior:
§ 1o Terão os mesmos direitos das embarcações de bandeira brasileira as
embarcações de subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresas

brasileiras, desde que:
I - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior, tenham sido

registradas no Brasil até a data da entrada em vigor desta lei
11 - possuam o Comandante e pelo menos 2/3 dos tripulantes de nacionalidade
brasileira·,

m-

a empresa subsidiária reconheça expressamente as hipotecas de tais
embarcações em favor do agente financeiro brasileiro.
§ 20 Aplica-se o disposto no caput e no § 10 as embarcações que já tenham sido

anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras de acordo com as condições previstas neste
artigo.

§ 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou transferidas para as
subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais para a
exportação de bens. "
Sala da Comissão, em

j

de junho de 1996.

ÂJ)tu

HQ,u.'-

Deputado Moreira Franco

_ __ a,,,...,,.....,.. -

\

GER 3. 17.23 .004·2 - (NOV/95)

- . . ,...... •l:-.

~

CÂMARA DOS DEPUTADOS

1'I,·ee.~,

/j "

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O PROJETO DE T.EI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTrTUIçÃO FEDERAL", E SEUS
APENSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA ADfnVA N°
Inclua-se no "Capítulo VI - Dos Afretamentos de Embarcações" o artigo abaixo,
reoumerando-se os seguintes:

"Art. A base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação de

mercadorias transportadas em navio operado por armador brasileiro será
constituída pelo preço FOB ("free on board") da mercadoria.
Parágrafo único. O seguro contratado no exterior integra, para todos os fins, a
base de cálculo referida no caput."
---------------_.~~--------~
Recebl~o n . ('( r.1L·~::Q Especial

Em, ....~:d.3.~___ clO)1./[

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por finalidade excluir o custo do frete ":

~-~o ~::tado no .. ~

Brasil da incidência de tnoutos de importação. Isso porque o frete, em navio operado por
armador brasileiro, e o seguro feito no País. são serviços contratados e pagos no Brasil,
não se caracterizando, portanto, como importação de serviço.
Sala da Comissão, em

I) \(

de junho de 1996.

,

{ 17tzt(

11é2L~

l

Deputado Moreira Franco
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coMISSÃo ESP~CIAL DESTINADA A

APRECIAR E PROFERIR PARECER

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 846/95, QUE "REGULAMENTA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178 DA CONSTfI'lJICÃO FEDERAL", E SEUS

APMSADOS

PROJETO DE LEI N° 1125, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA N°

Acrescente-se um novo artigo ao Capítulo

vn - "Do

Apoio ao Desenvolvimento da

Marinha Mercante", renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art. Os portos públicos deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a

entrada em vigor desta

Je~

implantar um cais público com pejo menos 2 (dois)

berços de atracação exclusivamente dedicados ao embarque e desembarque de

carga geral, veículos, cofres de carga ou outros, nos tráfegos de cabotagem e do
Mercosul.

§ 10 As operações de recebimento, estocagem, embarque, desembarque e entrega
das cargas, assim como as de estiva., desestiva, conferência, conserto e vigilância
deverão ser efetuadas por conta e risco do armador, diretamente ou através de
seu operador portuário.

§ ~ A totalidade das tarifas portuárias, aí incluídas as taxas de atracação e
desatracação, terão o seu valor limitado a 2% (dois por cento) do frete marítimo
liquido cobrado pelo armador, em cada um dos pontos de embarque e
desembarque das cargas."

!~
I
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JUSTIFICATIV A

A presente emenda tem por objetivo estimuJar a navegação de cabotagem e a do
Mercosu~

ao mesmo tempo que permite a flexibilização dos procedimentos de embarque

e desembarque de mercadorias.

Cuida-se aqui de proporcionar maior liberdade de atuação às empresas de
navegação, de modo a dinamizar e tomar acessíveis à iniciativa privada as operações
portuárias.

A existência do porto público e seus serviços contribuiria para combater as
enormes distorções hoje existentes na matriz de transporte brasileira, que saturam nossa
malha rodoviária, requerendo cada dia maior volume de recursos para sua manutenção,
encarecendo o custo dos produtos transportados e prejudicando assim toda a população
brasileira.

Por isso, não podemos deixar passar esta oportunidade de introduzir tais
mecanismos de viabilização de facilidades aos cidadãos de nosso País.

Sala da Comissão, em

(I l(

de junho de 1996.

1!ltt{,(

~ Clu

Deputado Moreira Franco
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PRO JET O DE LEI ~ 1125, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências.
EM END A MO DIF ICA TIV A ~

Os incisos I, ne m do art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação, acre
scentando-se
ao capllt o seguinte parágrafo único:
.~ .

•

10. ....... ...... ......................... ...... ...... ............................................... .

I - de bandeira brasileira;
n - estrangeira para a navqvtção de longo curso ou interior de perc
urso
internacional, bem como a estrangeira enquadrada no art. 12;
m - em substituição a embarcações em construção, com contrato em
vigor,
enquanto durar a cons truç ão, por um período máximo de
36 (trinta e seis
meses), até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto cont rata da, para embarcações de carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao apoio.
Parágrafo único. As embarcações enquadradas no inciso m gozarão de todo
s os
direitos concedidos por lei às embarcações de bandeira brasileira."
JUS l'IFI CAT IVA

R'3cebid o na \.. umi ksão especi al

~m , _ i de ~

defl Z(,

A emenda dispensa de autorização o afretamento de embarcação de
bandeira
brasileira e a estrangeira para a navegação de longo curso ou interior
de percurso
internacional. Inclui também aquelas embarcações transferidas para a subs
idiária integral
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no exterior, cuja disciplina está definida no art. 12 acrescido ao Projeto por outra emenda
apresentada em conjunto a esta. O teor do art. 12 é o seguinte:

"Art. 12. Até que seja instituído o Registro Especial Brasileiro previsto no art.
11, será admitida a transferência ou a exportação de embarcação de registro

brasileiro de propriedade de armador brasileiro para a sua subsidiária integral no
exterior:
§ 1o Terão os mesmos direitos das embarcações de bandeira brasileira as
embarcações de subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresas

brasileiras, desde que:
I - tenham sido construídas no Brasil

o~

se construídas no exterior, tenham sido

registradas no Brasil até a data da entrada em vigor desta lei
11 - possuam

O

Comandante e pelo menos 2/3 dos tripulantes de nacionalidade

brasileir~

m-

a empresa subsidiária reconheça expressamente as hipotecas de tais

embarcações em favor do agente financeiro brasileiro.
§ T Aplica-se o disposto no capul e no § 10 as embarcações que já tenham sido

anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras de acordo com as condições previstas neste
artigo.
§ 30 As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou transferidas para as

subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais para a

•

exportação de bens."

Sala da Comissão, em ()

r

de junho de 1996.

~j1i{{,t !i~~

Dep~Udo Moreira Franco

Recebido r\8

~

i. l

nl\~ 53

..... ~

t

~_de )'15 .

E.m, .... .. de ...
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

Emendas Apresentadas ao PL n° 1.125/95
,

Indice de Autor / Classificação
Deputado
Classificação

Emenda n°
001
Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes
002
Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Dispositivo

Supressiva

Art. 15

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11
CapoVII, após art. 11
Art. 10, IH

003

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Aditiva de artigo

004

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Supressiva

005

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Art. 3°, H

006

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Supressiva
Substitutiva

007

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Supressiva

Art. 2°, X

008

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

009

Aditiva de inciso
Substitutiva

Art. 2°, após inciso HI

010

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes
Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

011

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Substitutiva

Art. 11

012
013
014

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes

Substitutiva
Substitutiva

Art. 9°, caput

Aditiva de artigo
Aditiva de artigo
Aditiva de inciso
Aditiva de artigo
Aditiva de inciso
Aditiva de parágrafo
Substitutiva
Substitutiva
Substitutiva
Aditiva de parágrafo
Substitutiva
Aditiva de inciso
Aditiva de artigo
Aditiva de inciso
Aditiva de artigo
Aditiva de artigo

CapoV, após o art. 7°
Capo V, apos o art. 7°
Art. 2°, após inciso X
CapoV, após art. 7°
Art. 2°, após inciso X
Art. 4°
Art. 2°, VI
Art. 13
Art. 9°
Art. 4°
Art. 7°
Art. 1°, após inciso HI
CapoV, após art. 7°
Art. 2°, após inciso X
CapoV, após o art. 7°
CapoV, após o art . r

015
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027
028
029
030
031

Eduardo MascarenhaslMárcio Fortes
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Sérgio Barcellos
Jandira Feghali
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes
Socorro Gomes

t!111endas

GER 3.1723004- 2 (JUN/96)

Art. 4°

Art. 2°, H

Art. 10

,

\

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

Emendas Apresentadas ao PL n° 1.125/95
,

Indice de Autor / Classificação
Emenda n°

Deputado

Classificação

Dispositivo

032

Socorro Gomes

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

033

Socorro Gomes

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

034

Socorro Gomes

Substitutiva

Art. 2°, VI

035

Socorro Gomes

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

036

Carlos Santana

Aditiva de inciso

Art. l°

037

Carlos Santana

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

038

Carlos Santana

Substitutiva

Art. 2°, VI

039

Carlos Santana

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

040

Carlos Santana

Aditiva de parágrafo Art. 4°

041

Carlos Santana

Substitutiva

Art. 7°

042

Carlos Santana

Aditiva de artigo

Cap oV, após art. 7°

043

Carlos Santana

Aditiva de artigo

Cap oV, após art. 7°

044

Jair Bolsonaro

Supressiva

Art. 10, IH

045

Jair Bolsonaro

Supressiva

Art. 2°, X

046

Jair Bolsonaro

Substitutiva

Art. 9°, caput

047

Jair Bolsonaro

Substitutiva

Art. 10, I

048

Jair Bolsonaro

Substitutiva

Art. 4°

049

Jair Bolsonaro

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

050

Jair Bolsonaro

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

051

Jair Bolsonaro

Supressiva

Art. 3°, H

052

Jair Bolsonaro

Substitutiva

Art. 2°, 11

053

José Carlos Vieira

Substitutiva

Art. 15

054

TeIma de Souza

Substitutiva

Art. 11, P.U.

055

Gervásio Oliveira

Substitutiva

Art. 9°

056

Gervásio Oliveira

Retirada pelo Autor em 20/6/96

057

Gervásio Oliveira

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

058

Gervásio Oliveira

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

059

Gervásio Oliveira

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

060

Gervásio Oliveira

Aditiva de artigo

Cap o V, após o art. 7°

061

TeIma De Souza

Substitutiva

Art. 4°

emendas
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS .

Emendas Apresentadas ao PL n° 1.125/95
,

Indice de Autor / Classificação
Deputado

Emenda n°

•

Dispositivo

Classificação

062

Rubem Medina

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

063

Rubem Medina

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

064

Rubem Medina

Substitutiva

Art. 1°, II

065

Rubem Medina

Aditiva de inciso

Art. 1°, após inciso IH

066

Eduardo Mascarenhas

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

067

Eduardo Mascarenhas

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

068

João Coser

Substitutiva

Art. 4°

069

João Coser

Aditiva de inciso

Art. 1°, após inciso IH

070

João Coser

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

071

João Coser

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

072

João Coser

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

073

João Coser

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

074

João Coser

Substitutiva

Art. 7°

075

João Coser

Aditiva de artigo

CapoV, após art. 7°

076

João Coser

Substitutiva

Art. 2°, VI

077

Aditiva de artigo

078

João Coser
João Coser

079

João Coser

onde couber
Art. 2°, após inciso X
Aditiva de inciso
Aditiva de parágrafo Art. 4°

080

João Coser

Aditiva de artigo

onde couber

081

Carlos Santana
Marcelo Barbieri

Substitutiva

Art. 4°

082
083
084

Yeda Crusius
Yeda Crusius
Yeda Crusius

Aditiva de parágrafo Art. 4°
Art. 2°, II
Substitutiva
Art. 2°, após inciso III
Aditiva de inciso
Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

Yeda Crusius

Supressiva

Art. 2°, X

Supressiva

Art. 3°, li

088
089

Yeda Crusius
Yeda Crusius
Yeda Crusius

Substitutiva

Art. 4°

Substitutiva

Art. 9°, caput

090
091

Yeda Crusius
Yeda Crusius

Substitutiva
Supressiva

Art. 10, I e II

085
086
087

emendas

G ER 3.17.23 004-2 (JUN/961

Art. 10, IH

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

Emendas Apresentadas ao PL n° 1.125/95
,

Indice de Autor / Classificação
Emenda n°

Deputado

Dispositivo

Classificação

092

Yeda Crusius

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

093

Yeda Crusius

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

094

Yeda Crusius

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

095

Yeda Crusius

Supressiva

Art. 15

096

Roberto Campos

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

097

Roberto Campos

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

098

Roberto Campos

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

099

Philemon Rodrigues

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

102

Philemon Rodrigues

Supressiva

Art. 2°, X

103

Philemon Rodrigues

Substitutiva

Art. 2°, VI

104

Philemon Rodrigues

Supressiva

Art. 3°, II

106

Philemon Rodrigues

Substitutiva

Art. 7°

107

Philemon Rodrigues

Substitutiva

Art. 9°, caput

108

Philemon Rodrigues

Substitutiva

Art. 10

109

Philemon Rodrigues

Supressiva

Art. 10, In

110

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

111

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

112

Philemon Rodrigues

CapoVII, após art. 11

113
114

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo
Supressiva

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo

Capo V, após art. 7°

115
116

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo
Substitutiva

Capo VII, após art. 11

Substitutiva

Art. 12

Modificativa

Art. 11, PU - acrescenta expressão: " nos tennos das
legislações específicas a serem
submetidas à apreciação do
Congresso Nacional no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data de Publicação
desta Lei"

117

Mário Negromonte
Mário Negromonte

118

Mário Negromonte

emendas
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Art. 15

Art. 10

CÂMARA DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
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,

Indice de Autor / Classificação
Emenda n°

Deputado

Dispositivo

Classificação

119

Mário Negromonte

Aditiva de artigo

120

Mário Negromonte

Modificativa

CapoIX, após art. 13
Art. ~, caput - supnrne
expressão: "por viagem e por
tempo"

121

Yeda Crusius

Aditiva de artigo

CapoIX, onde couber

122

Elton Rohnelt

Aditiva de capítulo

Após art. 13

123

Elton Rohnelt

Aditiva de inciso

Art. 2°, após inciso X

124

Elton RohneIt

Supressiva

Art. 2°, X e art. 3°, n

125

Elton Rohnelt

Supressiva

Art. 10, IH

126

Elton Rohnelt

Aditiva de artigo

Capo IX, após art. 13

127

Elton Rohnelt

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

128

Ayrton Xerez

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

129

Ayrton Xerez

Aditiva de artigo

CapoVII, após art. 11

130

Ayrton Xerez

Aditiva de artigo

Capo V, após art. 7°

131

Ayrton Xerez

Substitutiva

Art. 2°, VI

132

Ayrton Xerez

Substitutiva

Art. 2°, IV

133

Ayrton Xerez

Supressiva

Art. 15

134

J andira Feghali

Substitutiva

Art. 4°

135

Socorro Gomes

Substitutiva

Art. 4°

136

Moreira Franco

Substitutiva

Art. 2°, H

137

Moreira Franco

Art. 2°, IV

138

Moreira Franco

Substitutiva
Substitutiva

139
140

Moreira Franco
Moreira Franco

Supressiva
Substitutiva

Art. 2°, X

141
142

Moreira Franco
Moreira Franco
Moreira Franco

Substitutiva
Substitutiva
Substitutiva

Art. 4°

Moreira Franco
Moreira Franco

Substitutiva
Substitutiva

Art. 9°

Moreira Franco
Moreira Franco

Aditiva de artigo
Substitutiva

Após art. 11
Art. 13

143
144
145
146
147
emendas

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

Art. 2°, VII
Art. 3°
Art. 5°
Art. 7°
Art. 11 , caput

•

..
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

Emendas Apresentadas ao PL n° 1.125/95
,

Indice de Autor / Classificação
Emenda n°

Deputado

Dispositivo

Classificação

148

Moreira Franco

Aditiva de artigo

Cap o VI, após art. 10

149

Moreira Franco

Aditiva de artigo

Capo VII, após art. 11

150

Moreira Franco

Substitutiva

Art. 10

emendas

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

,

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

Emendas Apresentadas ao PL n° 846/95
,

Indice de Autor / Classificação
Emenda n°

Deputado

Classificação

Dispositivo

023

Jandira Feghali

Substitutiva

100

Philemon Rodrigues

Modificativa

101

Philemon Rodrigues

Aditiva de artigo Após o art. 1°

105

Philemon Rodrigues

Supressiva

emendas

GER 3.17 23004-2 (JUN/96)

Arts. 3° e 4°
Art. 2°, I - acrescenta expressão
"e também a navegação de
apoio portuário" .
Art. 3°, III e IV

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO
FEDERAL"
E
SEUS
APENSADOS.
(TRANSPORTE
AQUAVIÁRIO)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 846/95
(Apensados os PLs nOs 907/95, 1.125/95, 1.302/95 e 1392/95)

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 28.05 .96, por cinco sessões (tendo sido
prorrogado o prazo por uma sessão, por determinação do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados). Esgotado o prazo, foram recebidas 146 emendas ao PL nO1.125/95 e 4 emendas
ao PL nO 846/95, perfazendo o total de 150 emendas.

Sala da Comissão, em 04 de junho de 1996.

~ 1l2-< c:/'L

CL/

Brunil e Liviero Carvalho de Moraes
Secretária
l

termo

GER 3.17.23004-2 (JUN/96)

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO GERVÁSIO OLIVEIRA - PSB/AP

REQUERIMENTO

Requeiro à V.Exa., a retirada da emenda nO CE 056/96, ao
Projeto de Lei N° 1.125/95, de autoria do Poder Executivo, que
apresentei a esta comissão especial, no dia 31 de maio de 1996,
conforme cópia anexa .

Neste termo,
Pede deferim
~/
,

/

-;-77~?

GERVASIO OLIVEIRA
)

Deputado Federal

Exmo. Sr.
Deputado ALBERTO SILVA.
Presidente da Comissão Especial do PL N° 1.125/95.
Brasília - DF.
RêCE:'.ido r:

C Ir
En f
Aw
Câmara dos Deputados. Anexo 111 , Gabinete 574 - Brasília - DF - CEP: 70160-
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[ 1 ADITIVA DE

I COllI~ DE

~==============~~~
Gervásio Oliveira

DEPUTADO

TEXTOI JlSTIFICAC10

Cria art. no capítulo IV, e renumera os demais, com a seguinte
redação:

•

,

"Art. O cartão de lotação nas embarcações de bandeira brasilei-

~J

"/

rão os principios de segurança e operacionalidade da embarcação, da

,

7

ra será definido por seus armadores, que na sua definição respeita-

, -I

navegação e bem estar da tripulação."

)

O
CfJ
Q:

W

JUSTI FICAÇAO
O atual ordenamento jurídico atribui à marinha de guerra, atra-

j

vés das Capitanias dos portos, a Competência para definir a tripula-

O
Z

ção de cada embarcação.
Entretanto, nem sempre têm sido observados, nessas definições,

CfJ

aspectos de nova tecnologia, automoção de equipamentos, melhor com-

W
iO
O
:::l

e::

-- z
r-

petitividade e economicidade.
Tais aspectos, entendemos, poderá serem melhor avaliados pelo
próprio armador.

új

~

!

!
DATA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontram-se em tramitação na Casa os Projetos de Lei

•

nOs

846/95, da Deputada Socorro Gomes, que regulamenta o parágrafo único

do artigo 178 da Constituição Federal; 907/95, do Deputado Laprovita
Vieira, que regulamenta o artigo 178 e seu parágrafo único, no que diz
respeito à ordenação do transporte aquaviário; 1.125/95, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá
outras providéncias; 1.302/95, do Deputado Miro Teixeira, que regulamenta
o transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e interior de que
trata o artigo 178 da Constituição Federal; e 1.392/95, do Deputado José
Santana Vasconcellos, que regulamenta o artigo 178 da Constitui~o
Federal, no que diz respeito ao transporte aquaviário.
Em virtude de decisão desta Presidência, datada de 31 de
janeiro de 1996, quando o Congresso Nacional estava reunido em
convocação extraordinária, o Projeto de Lei nO 1.125/95 foi desapensado do
Projeto de Lei n° 846/95, tendo em vista o disposto no artigo 57, § 7°, da
Constituição Federal. Na mesma oportunidade, foi constitufda Comissão
Especial para emitir parecer conclusivo sobre a matéria, nos termos do
artigo 34, inciso li, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Finda a convocação extraordinária, a Deputada Socorro
Gomes requereu à Presidência a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
nOs 1.125/95 e 846/95, haja vista não mais prevalecer, na sessão legislativa
ordinária, a regra prevista no artigo 57, § 7°, da Constituição Federal. Foi
deferida a solicitação, e ambos os Projetos passaram a ser examinados pela
Comissão Especial criada.

•

•

Observa-se, no entanto, que a apensação solicitada foi
deferida, dando-se precedência ao Projeto de Lei nO 1.125/95, já que a
Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre ele. Dessa
forma, o Projeto de Lei nO 846/95, que outrora fora o principal, passara a ser
o apensado e encaminhado ao exame daquele Órgão Técnico. Revendo
essa apensação, verifica-se que ela contrariou o dispositivo regimental
pertinente, que determina a precedência das proposições mais antigas (art.

143, 11, "b").
Nesse

•

sentido,

revejo

o

despacho

que

determinou

a

apensação do Projeto de Lei nO 846/95 ao Projeto de Lei nO 1.125/95, para
inverter a ordem, passando

a

ser o principal o Projeto de Lei n° 846/95,

tendo em vista ser a proposição mais antiga

e ter a precedência regimental.

Esclareço, ainda, que a Comissão Especial permanece com o mesmo
objetivo dantes configurado, qual seja o de apreciar os Projetos de Lei nOs

846/95, 1.125/95, 907/95, 1.302195 e 1.392/95, encabeçando a apreciação o
Projeto de Lei nO 846/95.
Publique-se.
Em JlJ/ 05 /96 .

ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de

suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso lI, do artigo 34 do
Regimento Interno,
DE CID E

alterar o Ato que constituiu a Comissão Especial
destinada a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei nO 1.125, de 1995,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário
e dá outras providências", para determinar que a Comissão Especial em
apreço passará, doravante, a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei n°
846, de 1995, da Senhora Deputada Socorro Gomes, que "regulam
enta o
parágrafo único do artigo 178 da Constituição Federal" e a seus apensados
,
conforme decisão desta Presidência, de 23.05.96.
Brasília, J.~ de

Yl\.CL~

de 1996

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

11

/

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a

SE guinte

redação ao inciso [ do art . 10:

"Art. l O

I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior de
percurso internacional" .

ruSTIFICAÇ. \.0

A embarcação estrangeira deve obter autorização para o afretamento de
embarcações, até por uma questão de segurança nacional. Por isso, a excluímos da isenção do
caput do ano 10.

Sa ~ a das Sessões, em 20 de

nov( ~ mbro

--

(
I

Dep. Matheus Schmidt

~_
/ -

de 1996

I

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125í95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a sEguinte redação ao ano 8°

"Art. 8 ' -o armador de nacionalidade brasileira. residente e domiciliado no
País, p')derá afretar embarcações trasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo f ~ a cascu nu".

JUSTIF'lCAÇ.\.O

A emenda visa restringir direitos aos annadores brasileiros.

Sa a das Sessões, em 20 de novembro de 1996

/

-

Dep. Matheus Schmidt

'-

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

Dê-se ao crtigo 6° a seguinte redação:

"Art 6~ A operação ou e.;"ploraçtio da navegação interior de percurso
internacior.al é aberta aos armadores e embarcações dos países de origem ou de destino da
mercadoria. além daqueles em que esta transitar. obçervados os acordos firmados pela União
atendido o l,rncipio da rt?ciprocidade.
Parágrafo único. Em caso de não hal'er embarcações suficientes para atender
a demanda poderá a União permitir, em caráter e.x:('epcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a :zavegação de embarcações estrangeiras de terceiros países em suas águas. "

JUSTIFICATIVA

A legislaç ão sobre a navegação da r:abotagem da maioria cios países, tanto
desenvolvidos quanto err desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislaçào dos Estados Unidos estahelece que a navegação de cabotagem só
pode ser [t ~alizada por :1avios de propriedade de c ~dadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a llavegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponiveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagef'l no pais. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, c;orporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
juridicas com seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os navlos de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais fc)r insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estran geiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior rr as que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, possuir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será pratic ada unicamente por barcos a:gentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva paríl navios de bmdeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que J embarcador poderá reconer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
L

/ /-

~

-L-

L-

Deputado MA''T'"[,HET"r"r.'US SCHMIDT

...

/

/

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

Acrescent ~-se ao artigo 5° o seguinte parágrafo:

"Parágra./o único. Deverá, obrigatoriamente, ser transportado em embarcação
brasileira, a mercadoria adquirida pelo governo brasileiro ou financiada, total ou
parcialmente, por organismos oficiais do governo brasileiro. "

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curse no País, esta belecendo que se a mercadoria transportada for adquirida pelo governo
brasileiro e u financiada. ainda que parcialmente, por um de seus organismos, deverá ser
transportadrl por embarc2ção brasileira. Essa sistemática funciona em inúmeros países dentre eles
os Estados Unidos.

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/

/

___

-c -

(

_

Deputado MATHEUS SCHMIDT

,
c:- --------- -

(~

L'Gc-

C - /) 0.

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~-se a seguinte expressão ao inciso II do Parágrafo Único do
"Art . I '

art.

1°:

. . .. . .. .. .

II - as E mbarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de nacionalidade brasileira".

JUSTIF'ICATI V A

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de
recreio.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

- !
/::-..

(

-

-'L

-

Dep. Matheus Schimdt

I

G
Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent~-se

"Art . 1('

.

a expressão ao inciso

fIr :io Parágrafo Unico do an o 1°:

.. ... ... .

UI - as embarcações de turismo penencentes a proprietários de nacionalidade
brasilei"a" .

JUSTIFICAÇJ\O

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

r

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~-se a seguinte expressão ao il1ciso II do Parágrafo Ú nico do art . 1°:

"Art . 1()

. ........ .

II - as embarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de naámalidade brasileira".

JUSTIFICATIVA

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de
recreIo .

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schimdt

,
'--

,

.J

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~-se a seguinte expressão ao inciso II do Parágrafo Único do art . 1°:
"Art l '
o

••

•

•

••••

•

•

II - as embarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de nacionalidade brasileira".

JUSTLF'lCAT1VA

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de
recreIo.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

I

~-;: ~

Dep. Matheus Schimdt

...

-

~

\.

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~ - se

"" ....L. Ir
~

a expressão ao inciso lU do Paragrafo Unico do

aJ

t.

1°:

. . . . . . .. . .

III - as ~mbarcações de turismo pertencentes a proprietários de nacionalidade
brasileira".

JUSTIF'ICAÇ.\O

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

"

' c

/ / :.--. -'L

/

Dep. Matheus Schmidt

\

Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-s ~ o inciso V do art. 2° :

JUSTIFICAÇ. \.0

A emenda tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo ~ que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras ra navegação de
cabotagem ~ interior, ten:io em vista que o conceito d~ "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovação da PEC nO Oi), que alterou o inciso IX, do art. 170, e o parágrafo único do art. 176.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

J

-

/

Dep. Matheus Schmidt

,

;:/

i

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do ano 2°:

"Art 0':-

'") c-

........ . .

IV - armador brasileiro : pessoa fisica de nacionalidade brasileira, residente e
domiciFado no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade. apreste a
embarc.lção para sua exploração comercial, autorizada pelo Ministério da
Marinh ~l e pelo Ministério dos Transportes".

JUSTIFICA Ç..\.O

A emenda tem como objetivo explicitar que armador brasileiro deve possuir
nacionalidade brasileira . . \.lém disso, busca definir quais os órgãos competentes para conceder a
autorização de armador rrasileiro.

Sa la das Sessões, em 20 de novembro de 1996

/

- I

/~ ~

'-----

De{ Matheu Schmidt

-- - ,
.....

I

ao PL n° 1.125í95

Emenda Aditiva n°

Acrescent'!-se ao inciso IV, do

art .

2° a seguinte expressão :

"IV - arn'ador brasileiro: pessoa física de nacionalidade brasileira residente e
domiciliada no País ou ['mpresa brasileira, autorizados pelo órgão competente; "

JUSTIFICATIVA

o

acreSCI:no da expressão "de nacionalidade brasileira" \ isa impedir que
estrangeiro~ residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, ;ompetindo c')m brasileiros.

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

Deputado MATHEUS SCHMIDT

(
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,

\
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~
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Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-se o inciso V do an o 2°:

JUSTIF'ICAÇ.\O

A emenda tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo e que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras ra navegação de
cabotagem e interior, ten:io em vista que o conceito d~ "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovação da PEC n° 0<5, que alterou o inciso IX, do art. 170, e o parágrafo úruco do art . 176.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schrnidt
!

I

,

<

~
---/-// - --<-....'----..

---

\

Emenda Aditiva n°

Acrescent ' ~ -se

ao PL n° 1.125/95

ao inciso I, do art . 3° a seguinte expressão :

"1 - inscr.:tos no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa
fisica de nacionalidade I'rasileira, residente e domici'iada no País, ou de empresa brasileira;"

JUSTIFICA TIV A

o

acrescI:no da expressão "de nacionalidade brasileira" yjsa impedir que
estrangeiro~ residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em annadores
brasileiros, '::ompetindo CI)m brasileiros,

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

~--

-

-(\~
l'
(/~

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao i:1ciso I do

art .

3° a seguinte [( 'dação:

"Art. 3( .. ....... .

I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima.. de propriedade de pessoa
física, ce nacionalidade brasileira, residente e domiciliada no País.

JUSTIFICAÇAO

A emenda visa limitar o direito de arvorar bandeira ao capital estrangeiro
excluindo-s ~ a expressão "ou de empresa brasileira". Visa também explicitar que a pessoa física
deve possui r nacionalidade brasileira.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

-

Dep. Matheus Schmidt

-----

p~ - P'I::n

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao inciso I do art. 3° a seguinte r€'dação :

"Art. 3( ......... .
I - inscritas no Registro de Propriedade Maritima., de propriedade de pessoa

física., ce nacionalidade brasileirª, resIdente e domiciliada no PílÍs.

A emenda visa limitar o direito de arvorar bandeira ao cc.pital estrangeiro
excluindo-se a expressão "ou de empresa brasileira" . 'lisa também explicitar que a pessoa física
deve possuir nacionalidade brasileira.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

/ . . .- /
/L-,
l

______

6ep. Matheus Schmidt

----- .,.

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 4°:

"Art. JO - Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileu os o comandante e mais a parcela de 2/3 da tripulação".

JUSTlFICAç.\.O

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desemprego estrutural tende a agravar-se não só como resultado do processamento
da revolução científico-tecnológica mas, sobretudo, devido à política recessiva que visa manter, a
todo custo, a estabilidade do Real.

Saia das Sessões, em 20 de novembro de 1996

-

Dep. Matheus Schmidt

<

o
Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao

art .

4° :

Nas embarcações de candeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o comandante e mais a parcela de 2/3 da tripulação ".
"Art.

Ll o -

JUSTIFICAÇ, \0

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desemprego estrutural tende a agravar-se não só como resultado do processamento
da revolução científico-tecnológica mas, sobretudo, devido à política recessiva que visa manter, a
todo custo, a estabilidade do Real.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996
.

~-C C
Dep. Matheus Schmidt

,.

-

_____

.c:::::.---

j)~
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Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d o Relator)

Dê-se a se guinte redação ao art. 70 :

"Art. '"o - As embarcações estrangeiras somente poderão partIcIpar do
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior
de perC'.lrso nacional, bem como na navegação de apoio, quando afretadas por
armado res de nacionalidade brasileira, residentes e domiciliados no País ".

JUSTIFICAÇ\O

A emenda visa garantir o afretamento por armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasileiras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

/--~~~
Dep. Matheus Schmidt

~

..

- (

Emenda Aditiva n°

Acrescent ~ -se ao

art .

ao PL n° 1.125/95

4° a seguinte expr ::ssão :

"Art 40. Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e pelo menos 2/3 (dois terços) da
tripulação.
I

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época em q'le onde o desemprego estrutural tende a agravar-se como resultado da acentuação da
revolução clentífico-tecnológica.

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/~

'--

(---

/ Deputado MATHEUS

'------

~CHMIDT

7

/

/~

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao ano 70 :

"Art. "O - As embarcações estrangeiras somente poderro participar do
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior
de percurso nacional. bem como na navegação de apoio. quando afretadas por
armadores de nacionalidade brasileira. residentes e domiciliados no País" .

JUSTIF'ICAÇ.\.O

A emenda visa garantir o afretamento por armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasileiras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

~ ~-c
Dep. Matheus Schrnidt
\

u

ao PL n° 1.125/95

Emenda Aditiva n°

Dê-se ao r.rtigo 7° a seguinte redação :

"Art 7~ _4 navegação de cabotagem e a navegação de interior, bem como a
navegação de apoio, s(~rá feita por embarcações de bandeira brasileira. devendo ser o
Comandanfe, o Chefe de Máquinas e 2/3 (dois terços) da tripulação composta por
brasileiros. 'I

JUSTIF'ICA TIVA

A legislação sobre a navegação da I~abotagem da maioria elos países, tanto
desenvolvidos quanto elT' desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegaçr,o.
A legislaçio dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
pennite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realjzar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, ,:orporações comerciaís sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo c;eus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionaís for insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estrangeiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, po ;suir embarcação italiana. A 1egislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unicamente por barcos argentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionaís, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métrícas, caso em que o embarcador poderá reconer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT
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EMENDA DE PLEN ÁRIO AO SUBSTITU TIVO DO
PROJETO DE 4EI N° 1125, DE 1995
tPL t~4blgZ;~

" Art. 2" - Para os efeitos desta lei, ficam estabel ecidas as seguintes
definições :
[- atretamento a caso nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a
posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo detenmnado. incluindo o direito de designar o Comandante e a tripulação;
U - arretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação annada e tripulada, ou parte dela, para operá-Ia por tempo detenninado

m - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o afretador se
obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
. ." ~
IV - annador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no Brasil
que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua exploração
comerciaL

v - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário. autorizada a operar pelo érgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;

vn - navegação de apoio portuário:

a realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias.
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que
atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.
IX - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores.

x - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em percurso
nacional ou internacional;

~'
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Xl - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeIros:
XD - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietario da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem. a fim de que a embarcação seja inscrita em registro de outro país.

XDI - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do intercâmbio comercial internacional, produzido por embarcação.

Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional.
bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo. quando
afretadas por empresas brasileiras de navegação. observado o disposto nos anigos 9° e 10 desta lei.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo, para
operar no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem. no interior de percurso nacIonal ou na navegação de apoio marítimo, bem como a casco nu na navegação portuária dependem de autorização do órgão competente e só poderão ocorrer nos seguintes casos:

1- quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação
de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;

fi - quando verificado interesse público, devidamente justificado. L /l, .... b'
i ~

.-'<' To....t.t.vvO

ru

UL

m - quando em substituição a embarcações em construção

com contra- f::rto em vigor, enquanto durar a construção, por periodo máximo de 36 (trinta e seis) meses, até I
o limite:
~~7~

a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apolO.
IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.

Art. 10 - Independente de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a navegação
de longo curso ou interior de percurso internacional;

D - de bandeira brasileira para navegação de cabotagem, interior, de
apoio portuário e de apoio marítimo.

"'
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III - estrangeira a casco nu. com suspensão de bandeira. para a navegação de cabotagem. navegação intenor de percurso naclOnal e navegação de apoio marítimo.

Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso III deste anigo tica
limitado á tonelagem de pone bruto das embarcações. ainda que em construç~ proprieda~
1- / • .
~~
de da empresa contratante.
i.. VV'I"

-&) I CVUlV1./ lI

/

.

Art. 13 - São extensivos ás embarcações que operam na navegação de
cabotagem e na navegação de apoio portuário os preços de combustlvel cobrados as embarcações de longo curso."

JUSTIFICA TlV A

As alterações propostas aos anigos do substitutivo do relator de plenário
são necessárias ao aprimoramento do texto. pois, a navegação portuária possui super oferta de
modernas embarcações financiadas com recursos do Fundo de Marinha Mercante. sendo que o
atTetamento a casco nu desse tipo de embarcação provocaria inadimplência prejuízo ao erário
público e baixa da qualidade dos serviços prestados ao usuário. Por outro lado, trata-se de setor estratégico a movimentação de navios em nossos portos, com ocupação intensiva de mão
de-obra local. O afretamento desse tipo de embarcação livre de autorização governamental desarticularia o setor e provocaria evasão desnecessária de divisas.
. . ,..

....

A presente emenda ainda é plenamente justificavél no sentido de que o
substitutivo do relator não estendeu ás embarcações que operam na navegação de apoio portuário os beneficios de combustivél às embarcações de longo curso. Ainda é preciso frisar que o
setor serve a cabotagem, sendo componente de custo da mesma e do custo portuário, merecendo, portanto. tratamento, no que se refere ao combustível, equivalente ao longo curso.

~

Sala das Sessões,

de novembrf de 1996.

llrJfj(~

Deputado PBILEMON RODRIGUES
PTBIMG
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PROJETO DE LEI N°. 1.125. DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICA TIV A

Dê-se ao art, 4° do Projeto a seguinte redação:

Art. 4°, Nas embarcações de bandeira brasileira serão
necessariamente brasileiros o comandante. o chefe de máquinas
e 2/3 (dois terços) da tripulação.

JUSTIFICAÇÃO

.. -

Esta emenda objetiva assegurar por um lado a manutenção do
mercado de trabalho brasileiro, imprescindível para enfrentar os graves problemas
sociais que afligem o país. e por outro garantir um contingente técnico nacional
imprescindível em uma atividade que é estrutural para o desenvolvimento
econômico, qual seja, o transporte marítimo. Observe-se que considerando
condições mínimas de segurança e dignidade para o trabalhador, os custos da mãode-obra dos marítimos nacionais estão abaixo dos praticados em outros países.
Outro aspecto que favorece a presente emenda é evitar que se absorva
mão-de-obra desqualificada de alguns países com graves problemas sociais a
exemplo das Filipinas, com custos correspondentes tão somente à alimentação.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125. DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125. de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso V do art. 18 do Projeto a seguinte redação.
" Art. l8 ... .
I. ...
V. sejam observados. no relacionamento trabalhista com as respectivas
tripulações de origem brasileira, no mínimo a legislação trabalhista
brasileira.

JUSTIFICAÇÃO
.

."

-

Esta emenda objetiva assegurar que, uma vez sendo concedida a
prerrogativa de transferência ou exportação de embarcações inscritas no Registro de
Propriedade Marítima com gravames. e considerando que no artigo em referência
defende-se a estipulação de cota de tripulação brasileira pelo Poder Executivo
(Inciso IV) no texto do substitutivo do Relator. e 2/3 conforme Emenda n°.
,
sejam assegurados aos marítimos brasileiros as mesmas condições trabalhistas que
os demais em operação nas embarcações remanescentes no Brasil, fazendo, assim,
justiça social.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências. "

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125. de 1995

EMENDA SUPRESSIV A

Suprima-se a expressão . < .•• caso o país exportador adote tal reserva de
carga para embarcação de sua nacionalidade e ... " no parágrafo único do Art. 5° do
Projeto passando o mesmo à seguinte redação :

Parágrafo único. O transporte de mercadorias importadas pela
União através de órgão federal da administração pública direta
deverá ser feito por embarcação de bandeira brasileira, desde
que seja provido o pretendido transporte em período inferior a 7
(sete) dias."
.. ,

JUSTIFICAÇÃO

A manutenção da reserva de carga para os armadores e empresas de
navegação nacionais tem por objetivo assegurar o desenvolvimento da marinha
mercante nacional e o próprio mercado brasileiro para este tipo de transporte,
imprescindível ao desenvolvimento do País.
Considerando-se que o transporte aquaviário, pelo sem menor custo
para cargas de grande tonelagem. significa uma vantagem competitiva fundamental
para o País, que em momentos de conflitos internacionais operam grandes impactos
no País que não detenha soberania neste campo.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125. DE 1995

" Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125. de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo único do Art. 7° do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

A possibilidade de celebração de acordos internacionais pelo Governo
Brasileiro permitindo a participação de embarcações de empresas estrangeiras de
navegação nas navegações de cabotagem., navegação interior de percurso nacional,
bem como a navegação de apoio, condicionado à reciprocidade do outro País, impõe
a redução do mercado nacional para a marinha mercante brasileira que deve ser
preservada pela sua importância estratégica principalmente no que diz respeito ao
.
.
comercIO extenor.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125. DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. inciso IV do art. 9° do Projeto a seguinte redação:

I - ...
IV - Quando as condições de prazo e custo do transporte
ou apoio realizado por embarcação brasileira não forem
competitivas. a critério do órgão competente, com as
oferecidas por embarcações estrangeiras, desde que
asseguradas as mesmas condições de competitividade."

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda objetiva assegurar a real equidade em termos de
competitividade das empresas de navegação e annadores brasileiros com os
estrangeiros. Nesta perspectiv~ condiciona a possibilidade de afretamento de
embarcação estrangeira nos casos de oferecimento por parte destas de melhores
condições de prazo e custo, ao oferecimento das mesmas condições de
competitividade. Tais condições devem ser asseguradas pelo Registro Especial
Brasileiro.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

--

___

I-~'-------.:s~-

GER 3.17.23.004-2 - (JUNJ951

I

I') C

'<>--<Y ! :J l
,~ .

i, _, '

. - ;1 k
~

DOS

DEPUTADOS

---

, ~'--

.

CÂMARA

:
"".,.

7--

1
l

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 4° do Art. 11 do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo que se pretende suprimir cria a possibilidade de que as
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações
registradas no Registro Especial Brasileiro possam estabelecer normas e prescrições
independentes da CLT.
Tal proposição é absolutamente descabida. O sistema de direitos
trabalhista nacional, notadamente no que diz respeito aos marítimos está em
consonância com o mercado internacional, por conseguinte, não oferecendo
desvantagem competitiva para os armadores e empresas de navegação nacional.
Excetue-se deste quadro os trabalhadores de países em grave crise social em que se
chegou no limite máximo da falta de dignidade e condições mínimas de trabalho,
quando a remuneração paga chega a equivaler tão somente à alimentação consumida
pelo trabalhador, ou seja, muito próximo do trabalho escravo. Não podemos
acreditar que se deseje ou pretenda colocar institucionalmente o trabalhador
brasileiro em condições subumanas.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI i'l0. 1.125. DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. 12 do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo que se propõe suprimir com a presente Emenda objetiva
atribuir aos armadores brasileiros a prerrogativa de efetuar com pessoal próprio. ou
seja sua tripulação ou contratação de pessoal diretamente. as operações portuárias
de recebimento, estocagem, embarque, desembarque e entrega de cargas, assim
como a estiva, conferência, conserto e vigilância, na navegação de cabotagem e no
âmbito do MERCOSUL.
A proposição altera substancialmente a Lei 8.630, de 1993, que trata
da modernização dos portos brasileiros, estabelecendo política de pessoal que foi
amplamente discutida no contexto próprio.
As alterações. podem gerar inúmeras distorções seja no campo das
relações de trabalho ou seja na própria organização do sistema portuário. Nestas
condições. qualquer alteração substancial a ser implementada na legislação
portuária, deve ser discutida no âmbito da organização portuária e não na
organização da navegação de cabotagem, que embora se relacionem diretamente. os
possíveis beneficios propiciados à esta última atividade pode provocar impactos
negativos na primeira.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125. DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso IV do art. 18 do Projeto a seguinte redação .
.• Art. 18 . ...
I. ...
IV. sejam brasileiros o seu comandante. seu Chefe de Máquinas e 7/3
(dois terços) da sua tripulação."

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda tem por objetivo assegurar que no caso de constituição de
subsidiária integral no exterior por empresa brasileira de navegação, com
transferência ou exportação de embarcações inscritas no Registro de Propriedade
Marítima, gravadas com hipoteca ou outras garantias à fmanciamento nacionaL seja
obrigatório que além do Comandante e do Chefe de Máquinas, a tripulação seja
constituída por 7/3 de marítimos brasileiros. ao contrário do que define o
substitutivo quando atribui a fixação daquele contingente pelo Poder Executivo.
A possibilidade de constituição de subsidiária integral no exterior por
parte das empresas brasileiras de navegação enquanto não seja instalado o Registro
Especial Brasileiro já assegura condições de competitividade maiores do que as já
existentes diante da atual legislação. O custo da mão-de-obra marítima nacional é
compatível e muitas vezes menor, do que aquele praticados em países da Europa e
dos Estados Unidos. Nesta perspectiva, a contratação de mão-de-obra de custo
inferior só ocorreria quando provenientes de países com graves problemas sociais
que submete seus trabalhadores a remunerações ínfimas correspondentes, tão
somente, ao custo da sua alimentação, o que não cremos seja a opção do Brasil em
se aproveitar de tal situação de miséria.
Assegurar que dois terços da tripulação seja de marítimos brasileiros,
estar-se-á associando uma política de combate ao desemprego nacional à política
econômica dirigida à marinha mercante brasileira.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-s e o § 4° do art. 11.

JUSTIFICAÇ.\O

Objetiva a presente emenda resguardar

IJS

preceitos estabelecidos pela CLT.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmldt
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995

DÊ-SE AO § 1° DO ARTIGO 5° DO SUBSTITUTIVO AO PL 1.225/95 , A SEGUINTE REDACÃO
Art. 50 .. .. ...... .... .. ............ ...... .... ... .......... ........ .......... ......... ... ...... ........ .... ........ .................. .

§ 10 - As disposições do decreto-lei n° 666 , de 2 de julho de 1969, e suas alterações só se aplicam às
cargas de importação brasileira de países que pratiquem , diretamente ou por intermédio de qualquer
oenefício , subsídio. favor governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua bandeira .

Justificação

Pretende-se com a alteração proposta atenuar as graves distorções contidas no Decreto-Lei n° 666/69 ,
particularmente, no que diz respeito a reserva de carga nas exportações brasileiras. O citado DecretoLei é a base da política de reserva de carga à bandeira nacional, pois dá poderes à Autoridade Marítima
Brasileira de regular, controlar e disciplinar os tráfegos marítimos em que o país participa.

É fato bastante conhecido pelos usuários do sistema marítimo. que os regimes de reserva de carga , ao
inibirem a competição entre as empresas de navegação, colocam o preço dos serviços marítimos
(fretes) acima do que seria estabelecido em um ambiente competitivo , prej udicando as re lações de
comércio entre os países envolvidos.
.

_ ...

~.

O parágrafo único do artigo 1° do Decreto-Lei 666/69 determina que "deverão predominar no tráfego
entre o Brasil e os demais países, os armadores nacionais do país exportador e importador de
mercadorias". Este mesmo parágrafo foi eliminado do artigo 178 da Constituição Federal na recente
refonna constitucional e foi um dos principais motivos para a revisão constitucional da matéria , no que
se refere ao transporte marítimo internacional.
Este dispositivo, que prescreve reserva de carga na exportação brasileira precisa ser eliminado , dado o
interesse maior do país. A proteção excessiva ao transporte marítimo, baseada na reserva de carga,
reduz os fluxos de comércio e, a longo prazo , acarreta prejuízos a todos os agentes envolvidos no
sistema (usuários, armadores e trabalhadores). Além disso, a reserva de mercado não incentiva as
empresas de navegação a buscarem condições de operação mais competitivas para o transporte .
O processo de globalização da economia e a abertura comercial impõem a necessidade da eliminação
da reserva de carga no transporte internacional. A proposta apresentada não elimina totalmente a
reserva de carga aos armadores nacionais, apenas restringindo-a aos tráfegos de importação
brasileira, o que possibilita aos armadores nacionais a negociação de acordos de reciprocidade com os
Estados Unidos, único motivo que explica a sua preservação.
Por fim , vale acrescentar que, qualquer menção à reserva de carga na exportação, como contida no
texto atual , comprometeria o esforço empreendido na reforma constitucional do artigo 178, cujo objetivo
foi possibilitar o aumento da eficiência do transpo e rTlárí 'mo r3C\onal , aproximando a legislação
co
tê co
o atual projeto de inserção
brasileira da prática internacional, de modo a t
áinternacional da economiarb1'ãSiíelra.
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Emenda ao Artigo 18 do Substitutivo do Deputado Jose Carlos Ale luia.
Artigo 18"
Substituir pelo seguinte texto

O
ctl
~

"Artigo 18"
E admitida. pelo prazo de doi s anos. ate que esteJa
implementado o Registro Especial Brasileiro. a transferência ou exportação de emba rcação
inscrita no Reglstro de Propriedade Maritima. de propriedade de empresa brasileira. para a
sua subsidiária intem-al
no exterior. atendidas as see~ uintes exigências:
~
~

w
:>

O

I.

a legi slação do país de registro da embarcação deve admitir a requisição de que trata o

parágrafo 4 o deste ani go

Z

cn

no caso das embarcações ainda não quitadas :

11.

~
tO.

:I

a) manutenção. em nome da empresa brasileira. do financiamento vinculado à
embarcação. da mesma forma que novas
solicitações de recursos:
b) constituição no país de registro da embarcação, de hipoteca a favor do credor no

~

BrasiL

I-

c) prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral. para o financiamento de que
trata o inciso I deste artigo.
..

(J

U)

Z
~

Parágrafo I " As embarcações de subsidiárias integrais. domiciliadas no
exterior. de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das embarcações de bandeira
brasileira, desde que:
I.

sejam brasileiros o Comandante e seu Chefe de Máquinas:

11 .
sejam observados, no relacionamento trabalhista com as respectivas
tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos
internacionais
devidamente reconhecidas.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máauina, assinaao pelo autor da Emenoa
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em aoenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte oue a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade ae se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gaDinete do Deoutado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
camoo TEXTO/ JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenoa.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificaoas pelo nome e número do gabinete do Deputado, pOderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este camoo. Destina-se a receber o número da Emenaa,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas .
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunoa, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da E~~noa. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( títulc . capítulo, seção, subseção ou artigo, caout/parágrafo, inciso, alínea, número).
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li\. tenham sido construídas no Brasil ou. se construídas no extenor. tenham
sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a vlger esta lei .

Paragrafo 2° Aplica-se o disposto no par<lgrafo anterior às embarcações que
já tenham sido antenormente exportadas ou transferidas para as subsidIárias integrais no
exterior de empresas brasileiras
Parágrafo 3 ~ .'\s embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresas brasileiras gozarão dos incentIvos

O

legais referentes à exportação de bens.

~

Parágrafo 4° As embarcações de propriedade de empresa brasileira,
transferidas ou exportadas para a sua subsidiária integral no exterioc ficam sujeitas á
requisição pela autoridade competente, nos casos previstos no art. 137 da Constituição.

to

W

:>

o
z
to

-t.J

JUSTIFICA TIV A: Esta emenda tem como objetivo estabelecer imediatamente
de forma eficaz condições de competitividade para as empreas brasileiras de navegação.
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FORMULÁRI O PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
l o Este formulário deverá ser preenchido a máauina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria aa Comissão em quatro vias: orig i nal e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser aue se trate de modificações correlatas, de sorte aue a aprovaçã~ re
l ativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem ou tros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gapinete do Deputado, serão apostas em outra folha aeste formulário, no
campo TEXTO/ J USTIFICAÇ ÃO , completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
NO caso de apresentação de Emenaas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) , ,..
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Depu- ..,
tado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1 . EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comi ssão
no oraenamento aas Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8 . PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁ- lia
GINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunaa, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇgO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, aa justificação. O início da justificação aeve~á estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO ) . Seoes
paço for insuficiente, aeverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput / parágrafo, inciso, alínea, número).
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Dê-se ao artigo 9°
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10° a segumte redação :

Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na
navegação interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navega~ de
cabotagem ou de apoio. bem como na navegação de longo curso ou interior de percurso
internacional , depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes
casos :

o
z

Suprima-se o inciso IV.

ctl
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Art. I 0°

Independe de autorização o afretamento de embarcação:

1

de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior de percurso

internacional:

t-I

JU STIFICATIVA
A preservação dos mecanismos de preferência de cargas objetiva dar aos navios brasileiros
prioridade sobre os estrangeiros afretados, e portanto o afretamento de navios estrangeiros
deve ocorrer quando não houver disponibilidade de navios brasileiros para efetuar o
transporte pretendido .
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INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máauina, assinaoo pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138

do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da oroposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade oe se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gaoinete do Deoutado, serão aoostas em outra folha oeste formulário, no
camoo TEXTO / JUSTIFICAÇAo, completando-se os demais campos que !dentificam o
Emenaa.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Prooosta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/ 91.
3. CLASSIFICAÇAo - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emenaas.
4. COMISsAo - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenaa.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunaa, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~á estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título própria (JUSTIFICAÇAO) . Se o es
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este camoo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caout / parágrafo, inciso, alínea, número).
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Emenda ao PROJETO DE LEI N° 1. 125. DE 1995 .

Suprima-se o inciso IV do art. 9°
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~ JUSTIFICA TIV A: desnecessário o inciso IV do art. 9° uma vez que tal critério é
julgado pelo órgão competente quando de sua autorização.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deve~á ser preenchido a máquina, assinadO pelo autor ca Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proDosição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gaoinete do DeputadO, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que :dentificam ô
Emenda.
NO caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Cons t ituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautadO.
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o numero da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão .
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas .
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO). Se o es
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (títulO, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea , número).
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DEP UTA DOS

PRO JET O DE LEI :\,°.1.125. DE 1995

"'Dispõe sobr e a orde nacã o do
aqu aviá rio e dá outr as prov idên cias .'·

tran spor te

Eme nda de Plen ário ao Sub stitu tivo do Rela tor ao P.L. 1.125. de 1995

EMENDA MO DIF ICA TIV A

Dê-se ao caput do ano 11 do Substitutivo do Relator ao Projeto
passando asegu mte redação:
" Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB. a
ser
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo máximo de 180 (cento
e
oitenta) dias. no qual poderão ser registradas emb arca çõe s brasileir
as,
operadas por empresas brasileiras de navegação" .

JUSTIFICAÇÃO

A fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a regu lam enta
ção do
REB , se faz necessário para que efetivamente seja instituído e aplicado
, sem sofrer
solução de continuidade, produzindo os seus efeitos no dese
nvo lvim ento da
atividade maritina nacional.
Sala das Sessões. 25 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI :\°.1.125. DE 1995

"Dispõe sobre :l ordenacão do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125. de 1995

E~IENDA

.\'IODIFICA TIVA

Dê-se ao an. 10. parágrafo único do Proleto a segUlnte redação:

Art. 10 ... .

Parágrafo único. O atTetamento disposto no inciso III
deste artigo fica limitado à tonelagem de porte bruto das
embarcações. de tipo semelhante. em construção em estaleiro
brasileiro. com contrato em vigência e eficácia.

JUSTIFICAÇÃO

'J

o fortalecimento da marinha mercante nacional deve abranger também
a indústria navaL devendo-se pois. criar-se mecanismos de incentivo à este ramo de
atividade. As modificações propostas no parágrafo único objetivam além de
fortalecer a indústria naval com reflexos futuros em ganhos de competitividade, se
reflete também tanto na manutenção e geração de postos de trabalho, quanto na
manutenção de corpo técnicos em condições de fazer frente às necessidades
nacionais, considerando que a formação do referido corpo técnico requer longo
tempo de maturação.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996

GER 3.17.23.004-2·
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PRO JET O DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

,

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

,

EME NDA DE PLE NAR IO N°

Dê- se ao inciso III do art . IOd o substitutivo a segumte reda
ção,
suprimindo-se o parágrafo único :
" Art. 1O Independe de autorização o afretamento de embarcação:

" TIl Estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para
navegação de cabo tage m, navegação interior de percurso nacional e
navegação de apoio,
desde que o afre tado r mantenha com estaleiro nacional cont rato
de construção de
embarcação em plena eficácia, de igual ou superior tonelagem
de port e bruto para
embarcação de carg a ou de arqueação bruta para embarcação destinad
a ao apoio."

JUSTIFICA TIV A

A eme nda visa vincular a liberdade de afretamento de embarcações
com a
garantia de utilização da capacidade da indústria naval brasileira.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996 .
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PRO.JETO DE LEI :\f0 1.125/95
,

Vi)

EME:\fDA Sl'PRESSIVA V'

I

SuprIma- se o ~ nO do arngo 11 do Substitutivo do Relator
1.1:25 95 renumerando- se os de mai s .

:lO

Pro1eto de Lei n"

.Jl'STIFICATIVA

Este dispositivo encontra-se contemplado na redação aplicada ao Artigo -+0 do
presente substituti vo. que define as tripulações nas embarcações brasileiras.
Outro aspecto importante a ser considerado caso haja a exclusão da parce la de
tripulação brasileira definida naquele arngo e que o Comandante e o Chefe de Máquinas na
profissão de aquaviários são funções que representam o ápice de uma carre Ira iniciada em
postos menores. essenciais á sua formação .
A ascenção é t,rradual, sendo imprescindível que o tripulante passe por todas as
fases da carreira antes de chegar a Chefe de Máquinas ou Comandante .
Concluindo. para que hajam Comandantes e Chefes de Máquinas brasileiros é
necessária permanência da redação auferida ao artigo -+0 também para as embarcações do
REB.

•

d no vem bro de 1996.

Sala das Sessões.
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PROJETO DE LEI :\" 1.125/95

':Í upnma-se n amgo
I . 1:25 95 renumerando-se os demaiS .

1:

do Substitutivo do Relator

JO

Prole to de Le i nO

.Jt-STIFIC.-\ TI"A

•

A presente emenda tem como objetivo ressaltar a impropriedade de se
misturar te mas que. embora possam are guardar uma cena correlação. são absolutamente
disti ntos. quais selam : a regulamentação do anigo 178 da Cana Magna (objetivo declarado
da proposição do Poder Exec utivo) e o ordenamento do trabalho ponuário . Levado a efeito
com a aprovação recente. por esta Casa. da Lei nO8.630 /93 . (Lei dos Ponos L
O dispositivo que pretendemos suprImir nascena InOCUO e
enfraquecido. uma vez que a Lei 8.630/93 já preve de forma geral os casos de dispensa da
intervenção da mão-de-obra avulsa nas operaçõess portuárias (inciso [e 11 do ~ 1° do ano 8°).
Reiterar o mesmo dispositivo significaria reconhecer que a Lei 8.630/93 não pegou. e
acreditar que. com redação um pouco diferente, uma lei posterior pudesse. por si só. vir a ser
obedecida. O que falta aí não é uma nova lei. nem uma nova redação. mas munir o Estado
dos instrumentos necessários ao cumprimento da lei em vigor.
O Poder Executivo vem empreendendo através do Grupo Executi\'o de
Modernização dos Ponos um grande esforço para aplicação da LEI DOS PORTOS. com
negociações demoradas e complexas envolvendo todos os profissionais panicipantes das
atividades ponuarias. A aprovação deste dispositivo intluenciara o êxito de tais negociações.
e não garantirá a eficácia do resultado que pretende .

Sala das Sessões.
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1.125/95

SrPRESSIVA V'

Supnma-sc () arn go 1-+ do Substltuti\o do Rç;lator ao ProJcto de Le i nU
1. 125 95 renumerando-se os demaiS .

.n ·STIFIC.-\ TIVA

•

A Inclusào de regulamentaçào da praticagem no substitutivo. apresentado pelo
re lator ao PL 1. 125 9 5. configura uma tentativa de resolver um problema. que clama por uma
solução urgente. no fórum inadequado.
O projeto em pauta trata de assuntos relativos à ordenação do transporte
aquaviário visando. principalmente. o restabelecimento da compeutividade da marinha
mercante nacional. .-\ praticagem. item ponderável na composição do propalado "Custo
Brasil". está diretamente relacionado à segurança da navegaçào. matéria que vem sendo
abordada em outra proposição que se encontra em tramitação nesta Casa: o PL -+ .259/93.
E fundamental evitar que este assunto seja analisado de forma precipitada e
superficiaL sem levar em consideração os acordos internacionais assumidos pelo País e sem
avaliar. cuidadosamente. as repercussões tinanceiras decorrentes de tal medida.
Especificamente a respeito deste último aspecto. vale salientar que a
desobrigação de emprego dos práticos. substituindo-o pelos Comandantes de embarcações
destinadas à navegação de cabotagem. com muito pouca qualiticação. poderá aumentar.
consideravelmente, os valores dos seguros. em face do comprometimento dos ngidos
critérios de segurança que devem nortear o tráfego aquaviário .
A reação natural ao alto custo da praticagem e a demora na aprovação do PL
-+ .259/93. que dispõe sobre a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. nào pode servir de
argumento para a inclusão de assunto tão dispare no projeto ora em discussão .
E preciso tratar o problema da praticagem de forma desapaixonada. corrih,-jndo
as distorções existentes e promovendo uma tramitação mais rápida do PL -+ .259/93 , ao invés
de incluí-lo no PL 1.125/95.

Sala das Sessões,
,
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PRO.JETO DE LEI:\u 1.125/95

SuprIma- se ü artigo ~ O do Substitutl\o do Re lator ao Proieto de
. 125 '95. renumerando-se os demaIs .

L~ i

nú

.rt'STIFICA TIVA

o presente Artigo trata de uma generalização inadequada, bastante prejudicial
a diversos portos. prIncipalmente os menores. localizados nas reglões Norte e Nordeste do
País .
Em ponos maiores. a medida poderia até ser adotada. em função da
conjuntura. a criténo do Conselho de Autoridade Portuária local: mas a fixação dessa
obrigatOrIedade por Lei tende a "engessar" a atividade portuaria e até futuramente . \. ir a
desmoralizar a própria Lei. pela inoponuna aplicação desse dispositivo em detenninadas
ocasiões.

Sala das Sessões.

de ovembro de 1996 .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
/

EMENDA N°

1__

Projeto de Lei N° 1.125, de 1995
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e
dá outras providências.

Emenda Modificativa N°

I- -

Os parágrafos 1° e 2° do Artigo 5° passam a vigorar com a seguinte redação:

§ 1° As disposições do Decreto-Lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações,
só se aplicam às cargas de importação brasileira do país que pratique, diretamente ou por
intermédio de qualquer benefício, subsídio, favor governamental ou prescrição de cargas em
favor de navio de sua bandeira.

§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder Executivo manterá,
ouvidas as entidades empresariais brasileiras interessadas, em caráter permanente, a relação
dos países que estabelecem proteção à sua bandeira.

JUSTIFICATIVA
A Emenda não altera substancialmente o que consta do Substitutivo do Relator,
servindo apenas para dar uma redação mais clara.
Plenário da Câmara dos Deputados, em 26 de novembro de

cu.(?ult~
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Emenda de Plenano

Projeto de Lei n° 1.125, de 1995, do Poder Executivo

Dispõe sobre a ordenação do transpone :lq uavi<ino e dá o utras
providênclas.

EMENDA MODIFICATIV A N°

Dê-se ao parágrafo 9° do art. 11, do Substitutivo do Relator a seguInte
redação :
"Art. 11.................... .. ........ ..... ................................................ .

parágrafo 9° Ficam isentos do Imposto de Importação (TI) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) os materiais e equipamentos utilizados na construção, conversão, modernização, reparo e manutenção das embarcações registradas no REB.

JUSTIFICAÇÃO
Visa especificar os incentivos concedidos ao setor.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

-,,-

•

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

Emenda de Plenario

Projeto de Lei n° 1.125. de 1995. do Poder ExecutIvo

Dispõe sobre a ordenação do transpone aq uavlano e dá outras
providêncIas.

EMENDA MOOITICATIV A N°

•
Dê-se ao parágrafo lOdo art. 11, do Substitutivo do Relator a segumte
redação:
" Art. I 1........ ...... ..... ... ... ........... .. ....... ... .. ... ... ........ ... ........ ... ..... .

parágrafo 1°. O financiamento oficial a empresa brasileira de navegação. para
construção, conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB, poderá ser contratado com taxa de juros semelhante á da embarcação para exportação, a ser
equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante.
JUSTIFICAÇÃO
E muito amplo o conceito de taxas e, principalmente, de encargos. Além disso, atualmente. o ti nancIamento para a aquIsição de navios construídos no Brasil tem sido realizado. em grande pane. com recursos do COOEFA T. ficando o FMM com a responsabilidade da equalização das taxas.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

- -
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,-----GER 3.17 .23.004·2 . (NOV/95)

Emenda de Plenario

Proj eto de Lei n° 1. 125. de 1995 . do Poder E xecutlvo

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquavlano e dá outras
providências.

EMENDA MODrFICATIVA N°

Dê-se ao parágrafo único do art. 10, do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
" Art. 1O.... .... .. .... ...... ....... ... ......... ..... ... ............... ..... ..... .... ..... ...

parágrafo único. O afretamento disposto no inciso m deste artigo fica limitado á tonelagem de porte bruto das embarcações de propriedade da empresa contratante, inclusive daquelas encomendadas a estaleiros brasileiros com contrato de construção em
eficácia."

JUSTIFICAÇÃO

A modificação visa incentivar a construção naval brasileira. restringindo o
afretamento em substituição á embarcação em construção apenas naquelas encomendadas a
estaleiros brasileiros.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Emenda de Plenario

Projeto de Lei n° 1.125, de 1995, do Poder ExecutIvo

Dispõe sobre a ordenação do tTanspone aquaviário e dá outras
provIdências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

Dê-se ao parágrafo

--'0

do ano 11, do Substitutivo do Relator a seguInte

redação:
"Art. 11.. ............................... .. ........................... ..................... .

parágrafo 2°. Fica assegurada às empresas brasileiras a contratação, no mercado internacional, de cobertura de seguro e de resseguro de cascos. máquinas e responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB, desde que o mercado interno não ofereça
tais coberturas ou preços compatíveis com o mercado internacional.

JUS'I IF lCAÇÃO
A modificação visa garantir a contratação de seguros a preços compatíveis
com as condições internacionais. mantendo a preferência do mercado brasileiro.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

G::R 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

PROJETO DE LEI N° 846. DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

EME NDA DE PLE NAR IO N°

Dê-se ao caput do

art.

11 a seguinte redação :

" Art. 11 Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB ,
que será

regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias, no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por emp
resas brasileiras de
navegaça-o."

JUSTIFICATIVA

A fixação de prazo para regulamentação do REB se faz necessária
para
que o mesmo seja de fato instituído e aplicado.
Sala das Sessões, 26 de novembro de ~
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RETIRADA

EMENDA [E PLENARIO N°

AO PL

~o

2.161. DE 1996

~O
Dê-se ao inciso IV do § : 'J do an.2° do projeto a segui 1te redação :

\ .....

,..,0

t"\.1 l . _

§ 30

... . . . .. .. . ... . .. . . .

. . . .. . . . .... . .. . • . . . . . . . ... . .•.

IV - a fonna de panicipa 'ão de empregados no Conse ho de Administração ou equivalente;
t

JUSTIFICA TJ VA
A presente emen< a objetiva suprimir a inconst tucional regra anti-isonômica que impõe a
desvinculação sindical co no requisito para a escolha à )s Conselheiros.
I

--< \ '

- -.

J

-

RETIRADA

•

EMENDA [E PLENARIO N°

AO PL

~o

2.161. DE 1996

Dê-se ao inciso V do § 3" do an2° do projeto a seguir te redação :

.\.-+ ,/ 0
.."'""\J l . _
...... ..... .........

§ 3° .. "" ...... ". """" ." "." ... . .

v - os critérios de escolr 1 dos dirigentes.

priorizando 3ua notória capacidade tecruca. vinculação
empregatícia atual ou pa ;sada com a empresa. ilibadz reputação. assegurada a panicipação dos
empregados no processo de escolha;

JlJSTIFICA TI VA
A presente emen' la tem dupla motivação. De um lado suprimir a inconstitucional regra
anti-isonàmica que impõ ~ a desvinculação político-pa tidária como requisito para a escolha dos
dirigentes e de outro ass{ gurar aos empregados o direto a participar deste processo. Não há que
se confundir esta prop )sta com a situação previ: ta no inciso anterior. Aquela trata da
participação direta do empregado e, esta trata da panic :pação no processo de escolha.

RETIRADA

,.

EMENDA [E PLEN ARIO N°

Dê-se ao inciso inciso \-1 do § 3° do art.

Ar! .

~

§ 3°

-

'10

AO PL N° 2.161. DE 1996

:0a seguinte ' edação :

.. . . . . . ....... . ........ .

...... . ........ ... .

V1 - as diretrizes gerais ~ as metas e paràmetros da ')Qlítica de recursos humanos, tais como a
produtividade por empre jado, o valor relativo das de ~ pesas com pessoal sobre o faturamento , o
quantitativo maximo de E l1pregados em cada periodo, a participação dos empregados no lucro
da empresa. uma remulleração justa e a garantia cl)Utra a demissão imotivada, entre outros
que não revelem sigilo de empresa.

JUSTIFICA TJ VA

A emenda objetivl assegurar aos empregados
e garantia contra a den issão imotivada, visto que
empresa.

----

participação no lucro, justa remuneração
1 contratação será feita diretamente pela

1

-.

/

-

.....

_.

'"

RETIRADA

·
EMENDA [' E PLENARIO
N°

ç

AO PL

~o

2.161. DE 1996

"--"

Dê-se ao parágrafo únicc do art . 5° a seguinte redação

Art . 5° ... .. .... .......... .
Parágrafo único .
corr provada a pratica de ato culposo ou doloso, por dirigente ou
administrador. procedel-se-á à sua destituição. sem preJulZo das demais sanções
administrativas, civis lU penais cabíveis, retom mdo o contrato de gestão sua regular
execução .

JUSTIFICA Tl V A

o objetivo

da pf' ~ sente emenda é além de de:.tituir o dirigente que tenha praticado ato
doloso ou culposo con1 ra a administração da emp "esa, sejam também aplicadas as demais
sanções cabíveis.

.....

-

"l..._

Emenda Aditiva n°

.., '

- .

"

Acrescente-se ao inciso IV, do aIT . :;0 a seguinte expressão :

"IV - armador brasileiro: pessoa fisica de nacionalidade brasileira residente e
'lomiciliada no Pais ou empresa brasileira, autorizados pelo órgão competente; "

JUSTIFICA TIVA

o

acréscimo da expressão "de nacionalidade brasileira" visa impedir que
estrangeiros residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, competindo com brasileiros.
de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/

/
Deputado MATHEUS SCHMIDT

I
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Emenda Aditiva n°

Acrescente-se ao inciso I, do

art.

I
\-

3° a seguinte expressão :

"1 - inscritos no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa
. física de nacionalidade brasileira. residente e domiciliada no País, ou de empresa brasileira; "

JUSTIFICA TIVA

o

acrescuno da expressão "de nacionalidade brasileira" visa impedir que
estrangeiros residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
Jrasileiros, competindo com brasileiros.
de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/

,~
~

Deputado MATHEUS SCHMIDT
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Emenda Aditiva n°

s
Acrescente-se ao

art .

4° a seguinte expressão :

"Art.·1". .Vas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o Comandante, o Chefe de Aláquinas e pelo menos 2/3 (dois terços) da
tripulação. "

JUSTIFICA TIVA
A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época em que onde o desemprego estrutural tende a agravar-se como resultado da acentuação da
revolução científico-tecnológica.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT
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Emenda A.ditiva n°

Acrescente-se ao artigo 5° o seguinte paragrafo:

"Parágrafo único. Deverá, obrigatoriamente. ser transportada em embarcação
?rasileira. a mercadoria adquirida pelo governo brasileiro ou financiada, total ou
parcialmente, por organismos oficiais do governo brasileiro. "

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curso no País, estabelecendo que se a mercadoria transportada for adquirida pelo governo
~ rasileiro ou financiada. ainda que parcialmente, por um de seus organismos. deverá ser
~ ransportada por embarcação brasileira. Essa sistematica funciona em inúmeros países dentre eles
') s Estados Unidos.
de novembro de 1996,

Sala das Sessões,

Deputado MATHEUS SCHMIDT

(//
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Emenda Aditiva n°

Dê-se ao anigo 6° a seguinte redação :

"Art 60. A operação ou e-eploração da navegação interior de percurso

;nternacional é aberta aos armadores e embarcações dos países de origem ou de destino da
mercadoria, além daqueles em que esta transitar, observados os acordos firmados pela União
atendido o prncípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Em caso de não haver embarcações suficit:ntes para atender
a demanda poderá a União permitir. em caráter excepcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a navegação de embarcações estrangeiras de terceiros países em suas águas. "

JUSTIFICA TIVA
A legislação sobre a navegação da cabotagem da mmona dos países, tanto
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação .
A legislação dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
oode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
iurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses. A
Hália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais for insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estrangeiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
orincipal da empresa, possuir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unicamente por barcos argentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que o embarcador poderá recorrer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

/~- L
<<:--~

Deputado MATHEUS SCHMIDT
<~-

Emenda .Aditiva n°

-, -

c
Dê-se ao artigo 7° a seguinte redação:

"Art. 7~ A navegação de cabotagem e a navegação de interior, bem como a
l1avegação de apoio. será feita por embarcações de bandeira brasileira, devendo ser o
Comandante, o Chefe de l\1áquinas e 2/3 (dois terços) da tripulação composta por
brasileiros. "

JUSTIFICATIVA
A legislação sobre a navegação da cabotagem da malOna dos países, tanto
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislação dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
iaponeses, corporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses. A
[tália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais for insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estrangeiro que resida há mais de cinco anos no pais, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, possuir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unícamente por barcos argentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que o embarcador poderá recorrer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMlDT
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Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~-se a seguinte expressão ao i C1ciso II do Parágrafo Único do art . 1°:
"Art . l '

. ........ .

II - as t mbarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de naci, malidade brasileira" .

JUSTIFICATJVA

A emenda tem como objetivo proteger1s embarcações nacionais de esporte e de
recreIo.

Sala das Sessões, em de novembro de 1996

Dep. Matheus Schirndt

Emen da Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d o Relator)

Acrescem !-se a expressão ao inciso III do Parágrafo Unico do ano 1°:

liA
.....
~ L.

I'

..........

III - as ~mbarcações de turismo pertr ncentes a proprietários de nacionalidade
brasilei: a".

JUSTIFICAÇ. \0

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo.

Sa .a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

l
ao PL n° 1.125/95

Emenda Aditiva n°

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a

SE guinte

"Art .

'",lI
-

redação ao inciso IV co ano 2°:

. .. . .. . . . .

IV - armador brasileiro: pessoa fisi c;a de nacionalidade brasileirª, residente e
domicil ado no Brasil que, em seu m Ime ou sob sua responsabilidade. apreste a
embarc lção para sua exploração comercial, autorizada pelo Ministério da
Marinh 1 e pelo Ministério dos Trampones".

JUSTIFICAÇ.\O

A emend; . tem como objetivo explic tar que armador brasileiro deve possuir
nacionalidade brasileira. \lém disso, busca definir quais os órgãos competentes para conceder a
autorização de armador t rasileiro.

Sa 'a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
r

1ft1t/ll
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Emendn Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-~ ~

o inciso V do art.

:0

JUSTIFICAÇ. \0

A emend( ~ tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo e que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras na navegação de
cabotagem e interior, ten10 em vista que o conceito d:: "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovação da PEC nO OS, que alterou o inciso IX, do art . 170, e o parágrafo único do art. 176.

Sa a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

/

li
,

I

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao i 1ciso I do art. 3° a seguinte fI 'dação :

"Art . 3'

.

... .. ... .

I - insc ritas no Registro de Proprie :fade Marítima. de propriedade de pessoa
física, ce nacionalidade brasileira, res idente e domiciliada no País.

JUSTIFICAÇ \0

A emend:l visa limitar o direito de arvorar bandeira ao capital estrangeiro
excluindo-se a expressão "ou de empresa brasileira". -l isa também explicitar que a pessoa física
deve possuir nacionalidac e brasileira.

Sa .a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. ,Matheus Schmidt

!fh!tt~

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d () Relator)

Dê-se a seguinte redação ao ano 4 0 :

"Art. ,-oo - Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasilei: os o comandante e mais a pa··cela de 2/3 da tripulação" .

mSTIFICAÇ. \.0

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desemprego estrutural tende a agravar-s( ~ não só como resultado do processamento
da revolução científico-tc::nológica mas, sobretudo, devido à política recessiva que visa manter, a
todo custo, a estabilidadE do ReaL

Sa la das Sessões, em

de novel nbro de 1996

Dep . Matheus Schmidt

Emenda

~Iodificativa

n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-s ~ os §§ 1°, 2° e 3° do art. : 0, acrescentando-lhe o seguinte parágrafo
uruco :

"Parágra/ó único. Deverá. obrigatorÍ1lmente, ser transportada em embarcação
brasileira. a mercadoria adquirida pelo governo brasileiro ou financiada, total ou
parcialmente, por organ ;smos oficiais do governo brrzsileiro. "

JUSTIFICA Tl VA

A presem ~ emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curso no País, esta belecendo que se a mercadona transportada for adquirida pelo governo
brasileiro ou financiada. ainda que parcialmente, por um de seus organismos, deverá ser
transportada por embarc2 ção brasileira. Essa sistemática funciona em inúmeros países dentre eles
os Estados Unidos.

Sala das S ~ssões,

de novembro de 1996 .

•

/,

v

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao ( rtigo 6° a seguinte redação :

"Art. 6~ A operação ou exploraçtlo da navegação interior de percurso
internacional é aberta aos armadores e embarcaçõts dos países de origem ou de destino da
mercadoria. além daque 'es em que esta transitar, oh ,ervados os acordos firmados pela União
atendido o prncípio da reciprocidade.
Parágrafl único. Em caso de não hU1'er embarcações suficientes para atender
a demanda poderá a U, 'ião permitir. em caráter ex('epcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a navegação de embarcações estrangeiras de terceiros países em suas águas. "

JUSTIFICA T] VA

A legislac ão sobre a navegação da .:abotagem da maioria dos paises, tanto
desenvolvidos quanto err_ desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislaç i o dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por lavios de propriedade de c ~ dadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
pennite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponiveis. O Japão re5erva a embarcações japon\!sas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagel11 no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações (omerciais sediadas no Japã0 e controladas por japoneses ou pessoas
juridicas com seu centro de decisão no Japão, sendo ,eus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os navos de bandeira estrangeira dq tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais f. Jr insuficiente. A propriedad e dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estran geiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior rr as que tenha no território de Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, pO';suir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será pratic :ida unicamente por barcos a rgentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, Sal'IO caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bé'ndeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que ) embarcador poderá reconer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das S ~ssões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

--J...

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a sEguinte redação ao ano 7°:

"Art. "O - As embarcações estrangeiras somente poderão participar do
transpo""te de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior
de perclrso nacional, bem como na navegação de apoio, quando afretadas por
armado :-es de nacionalidade brasileim, residentes e domiciliados no País".

JUSTIFICAç.\O

A emenda visa garantir o afretamento p'Jr armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasil( iras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sa a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

-

/'

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a

SE guinte

redação ao art. 8°:

"Art. 8
O armador de nacionalid ade brasileira, residente e domiciliado no
País, p )derá afretar embarcações t rasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo (' a cascu nu ".
1

-

JUSTIFICAÇ \.0

A emenda visa restringir direitos aos annadores brasileiros.

Sa a das Sessões, em

Dep.

~atheus

de novembro de 1996

Schmidt
1

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do

art .

IO:

"Art. In

I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior de
percurs J internacional" .

JUSTIFICAÇ.\.O

A embarcação estrangeira deve obt er autorização para o afretamento de
embarcações, até por uma questão de segurança nacional. Por isso, a excluímos da isenção do
caput do art . 10.

Sa:a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
I

1

~I
,

E:.nenda n°

\

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao ; 6° do art . 11 a seguinte reda ção :
§ 6° ~as embarClções registradas no REB ser :lo brasileiros o Comandante, o Chefe de
~áquinas e 2/3 da tripule: ção.

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos.

Sa .a das Sessões, em de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-s e os § § 4° e 5° do art. 11.

JUSTIFICAÇ.\O

Objetiva a presente emenda resguardar

Sa ·a das Sessões, em

,)S

preceitos estabelecidos pela CLT .

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

,
PROJETO DE LEI N° 846-C, DE 1995
(DA SRa SOCORRO GOMES)

Regulamenta o parágrafo único do artigo 178 da Constituição Federal : tendo parecer
do relator designado pela Mesa em substituição à Comissão Especial , pela rejeição
deste, dos de nOs. 907/95 , 1.302/95 e 1.392/95, apensados; e pela aprovação do de
nO 1.125/95, apensado, nos termos do substitutivo. EMENDAS DE PLENÁRIO.
Pendente de parecer da Comissão Especial.

(PROJETO DE LEI N° 846-B, DE 1995, EMENDADO EM PLENÁRIO)

·

.
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROJETOS DE LEI N° 846/95, 907/95, 1.125/95, 1.302/95 e 1.392/95

Regulamentam o art. 178 da Constituição Federal

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

'
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995

Regulamenta o parágrafo único do art.
178 da Constituição Federal

Origem : Deputada Socorro Gomes
Relator: Deputado José Carlos Aleluia

1. RELATÓRIO

Encontram-se sob exame desta Comissão Especial os Projetos de Lei nO
846/95, de autoria da Deputada Socorro Gomes, nO 907/95, de autoria do Deputado Laprovita
Vieira, n° 1.125/95 , originário do Poder Executivo, nO 1.302/95, de autoria do Deputado Miro
Teixeira, e n° 1.392, do Deputado José Santana Vasconcellos. Todas as proposições dizem
respeito à regulamentação do art. 178 da Constituição Federal, no que se refere à ordenação
do transporte aquaviário.
Projeto de Lei n° 846/95
Mais antiga das iniciativas, a apresentada pela Deputada Socorro Gomes
restringi-se à regulamentação do parágrafo único do citado dispositivo constitucional, o qual
remete à legislação ordinária o estabelecimento de condições para que embarcações
estrangeiras operem na navegação interior e no transporte de mercadorias nas navegação de
cabotagem.
Visando a cumprir esse objetivo, a propositura prevê os casos excepcionais
que dariam lugar a hipótese de suspensão da reserva de mercado para a embarcação de
bandeira e registro brasileiros nos mencionados tráfegos. São eles: primeiro - quando o
proprietário da embarcação ou embarcações registradas em país estrangeiro, que pretenda
operar na navegação de cabotagem brasileira, possuir embarcações de registro e bandeiras
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brasileiras operando na navegação de cabotagem brasileira em número e tonelagem de
arqueação bruta igualou superior àquela de bandeira estrangeira que pretenda colocar em
operação navegação de cabotagem brasileira: segundo - quando a embarcação estrangeira
estiver registrada em país participante de acordo internacional ratificado pelo Brasil,
objetivando o intercâmbio comercial em mercado comum, respeitando o princípio da
reciprocidade; terceiro - se embarcações estrangeiras forem afretadas a armadores nacionais
com tripulação e comandantes brasileiros, para suprir inexistência de embarcação nacional
adequada, para o transporte de cargas especiais; quarto - se embarcações estrangeiras forem
afretadas a armadores nacionais com tripulação e comandantes brasileiros, quando a
tonelagem a ser transportada exceder a capacidade total de transportar pelas embarcações
nacionais: quinto - se embarcações estrangeiras forem afretadas a armadores nacionais em
situação de estado de calamidade pública, decretada em região do País, que determine a
necessidade de transporte de pessoal, do fornecimento imediato de combustíveis,
medicamentos e gêneros alimentícios, desde que não haja disponibilidade de embarcações
nacionais adequadas.
Na justificação do projeto, diz-se que o Poder Executivo, ao propor a
reformulação do art. 178 da Constituição Federal, não propugnou pela extinção do direito de
acesso exclusivo da bandeira brasileira às navegações de cabotagem e interior senão pela
retirada do texto constitucional de matérias cuja regulamentação estaria melhor disposta em
legislação ordinária ou complementar.

•

Afirma-se, também, que a permissão para que navios estrangeiros ingressem
no tráfego de cabotagem inviabilizaria por completo qualquer tentativa de recuperação da
Marinha Mercante nacional, extenuada pelo crescimento da prática de afretamento de
embarcações estrangeiras e pelas distorções daí decorrentes.
Por derradeiro, lembra-se que em quase todos os países, dos Estados Unidos à
França, do Japão à Alemanha, o transporte interno de mercadorias e pessoas é privativo de
embarcações nacionais.
Aberto o prazo regimental, foi oferecida apenas uma emenda ao projeto.
Projeto de Lei n° 907/95

Apresentada pelo Deputado Laprovita Vieira, a iniciativa em foco tem por
finalidade estabelecer ordenamento jurídico para o transporte aquaviário. O faz de maneira
pormenorizada, abraçando matérias estranhas à maioria dos demais projetos.
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Após iniciar estipulando seus objetivos, que se condensam no fortalecimento
da frota mercante nacional, a propositura conceitua diversas expressões as quais
posterionnente fará referência.
Prossegue, fixando reserva no transporte internacional de carga geral para a
primeira e segunda bandeira, paritariamente, estando facultado ao Ministério dos Transportes
conceder até 20% do total de fretes em cada tráfego a embarcações de terceira bandeira.
Comprovado que o emprego de embarcação brasileira ou do parceiro comercial implicará em
demora de embarque superior a quinze dias, pennite o projeto que se contrate o serviço de
transporte junto a outras bandeiras.
Adiante, detennina que seja de livre escolha dos usuários a bandeira
responsável pelo transporte internacional de granéis exportados pelo Brasil sem favores
creditícios ou fiscais . No que tange à importação de tais produtos, impõe a precedência para
as embarcações de bandeira e registro brasileiros.
Continua, restringindo às embarcações nacionais o transporte de mercadorias
nas navegações de cabotagem e interior, salvo casos de necessidade pública. Também,
dispondo sobre as contabilizações de fretes de carga geral e ordenando que os serviços
internacionais de transporte aquaviário sejam submetidos ao mesmo tratamento tributário dos
bens e serviços exportados.
Em relação aos afretamentos, abordados a seguir, a proposição os admite nas
fonnas total, parcial ou a casco nu, sempre precedidos, em se tratando de embarcações
estrangeiras, de autorização do Ministério dos Transportes, que deverá observar as hipóteses
nas quais, segundo o projeto, pennite-se referido expediente.
Mais à frente, em capítulo especialmente voltado à regulação e ao controle
das tarifas, as quais não admite o projeto sejam discriminatórias, surge mandamento no
sentido de que os armadores envolvidos no transporte de carga gerai registrem,
obrigatoriamente, suas tarifas junto ao Ministério dos Transportes, para que as mesmas se
tomem de conhecimento público. Ainda no capítulo em questão, alinha-se atitudes que não
poderão ser tomadas pelas conferências de frete, acordos de cooperação ou quaisquer outras
fonnas de associação de dois ou mais armadores.
Finalizando, a proposição discorre a respeito dos controles das cargas e dos
fretes, das infrações e penalidades, concluindo com a manifestação de dispositivos de
natureza geral e natureza transitória.
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Projeto de Lei n° 1.125/95
Originária do Poder Executivo, a proposta em exame tem como mentores os
Ministros da Marinha, dos Transportes e da Indústria, do Comércio e do Turismo. Sua
finalidade é dispor sobre a ordenação do transporte aquaviário.
De início, o projeto vem tratar do âmbito de sua aplicação e das definições das
expressões que em seguida empregará. Neste tópico, expõe os conceitos de afretamento a
casco nu, afretarnento por tempo, afretamento por viagem, armador brasileiro, embarcação
brasileira, navegação de apoio, navegação de cabotagem, navegação interior, navegação de
longo curso e suspensão provisória de bandeira. Naquele, limita os poderes da lei aos
armadores e embarcações brasileiros, às embarcações estrangeiras afretadas por brasileiros e
aos annadores e embarcações estrangeiros, quando amparados por acordos firmados pela
União.
A seguir, estatui que poderão arvorar a bandeira brasileira as embarcações
inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa física residente e
domiciliada no País ou de empresa brasileira, bem como as que estejam sob contrato de
afretamento a casco nu, por armador brasileiro, e tenham procedido à suspensão provisória
de bandeira no país de origem.
Adiante, estipula que nas embarcações de bandeira brasileira devem ser
brasileiros o Comandante e o Chefe de Máquinas .

•

Prosseguindo, define que a exploração ou operação do transporte de
mercadorias na navegação de longo curso e da navegação interior de percurso internacional é
aberta aos armadores e embarcações de todos os países, desde que observados os acordos
firmados pela União. No que respeita ao transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem e interior de percurso nacional, a proposição permite o ingresso de embarcações
estrangeiras, quando afretadas por armadores brasileiros.
Relativamente aos afretarnentos, próximo item do projeto, faculta-se ao
armador brasileiro contratar qualquer de suas modalidades, seja junto à embarcação nacional
seja à estrangeira. A iniciativa, porém, condiciona o afretarnento de embarcação estrangeira
por viagem ou tempo, para operar no transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem, interior de percurso nacional e de apoio à inexistência ou indisponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo de porte adequados para o transporte pretendido
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ou à constatação de interesse público, devidamente justificado, a par da autorização do órgão
competente.
Tal autorização, continua a propositura, é dispensada quando se der o
afretamento de embarcação de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para as
navegações de longo curso ou interior de percurso internacional, bem assim quando ocorrer o
afretamento de embarcação de bandeira brasileira ou estrangeira a casco nu, com suspensão
de bandeira, para a navegação de cabotagem, interior e de apoio.
Na seqüência, institui-se o Registro Especial Brasileiro, destinado a
possibilitar a aplicação de normas especiais de caráter fiscal, aduaneiro, previdenciário,
trabalhista e securitário às embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros, que
se destinarem à navegação de longo curso e interior de percurso internacional.
Manda o projeto, ainda, que a ordenação da direção civil do transporte
aquaviário em situação de tensão, emergência ou guerra seja regulada pelo Poder Executivo.
Finalmente, revogam-se os Decretos-leis nO 666/69, 687/69 e 1.143/70.
Na Exposição de Motivos que acompanha o texto em análise, dá-se grande
ênfase à importância do projeto, que poderia proporcionar substancial aumento da
competitividade no transporte aquaviário, conseqüentemente, a redução de custos, além de
não expor a frota nacional a uma concorrência desequilibrada com as empresas estrangeiras

•

São ainda expostas razões concernentes à adequabilidade ao mercado
internacional, à remoção ou desburocratização de regras presentes no setor, à ampliação da
concorrência entre os armadores nacionais e, por fim, ao reequilíbrio da matriz brasileira de
transporte.
Aberto o prazo regimental, foram oferecidas 149 emendas à iniciativa

Projeto de Lei n° 1.302/95
De autoria do Deputado Miro Teixeira, o projeto em tela pretende
regulamentar o transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e interior. Atem-se,
portanto, ao parágrafo único do art. 178 da Constituição Federal.
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A proposição lrucla determinando que as embarcações estrangeiras, de
bandeira de países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas e comerciais,
podem realizar transporte de mercadorias por cabotagem, até o máximo de 20% do volume
total de mercadorias embarcadas nessa modalidade, percentual que poderá ser alterado por
acordos efetivados no àmbito do Mercosul. Acrescenta que pelo menos dois terços da
tripulação dessas embarcações deverá ser composta por brasileiros.
Em seguida, dispõe que o transporte de mercadorias na navegação interior
será permitido às embarcações estrangeiras que, primeiro, pertençam a empresas com filiais
no território nacional, segundo, ocupem pelo menos dois terços de mão-de-obra de
brasileiros, terceiro, não ultrapassem a cota de 20% do volume total de mercadorias
embarcadas nessa modalidade e, quarto, detenham prévia autorização dos Ministérios da
Marinha e dos Transportes.
Por derradeiro, condiciona a operação de embarcação estrangeira na
navegação de cabotagem e interior com finalidade turística ao cumprimento de todas as
exigências relacionadas ao transporte de mercadorias, exceto a disposição referente à cota de
carga.
Em sua justificação, o autor argúi que a participação de embarcações
estrangeiras na cabotagem é episódica, visando apenas ao aproveitamento de um percurso.
Daí, a razão pela qual, afirma, quase todos os países praticam a reserva de mercado na
navegação de cabotagem. Acredita, também, que um processo de abertura à competição
internacional poria em risco a existência das empresas nacionais e, até mesmo, a soberania

•

do país .
Argumenta que a proposta de definir-se uma cota máxima de abertura ao
capital estrangeiro, assim como de uma relação mínima de mão-de-obra nacional, tem como
objetivo garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira e de
seus trabalhadores.
Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Projeto de Lei n° 1.392
Iniciativa do Deputado José Carlos Vasconcellos, o projeto em causa tenciona
regulamentar o art. 178 da Constituição Federal, no que diz respeito ao transporte aquaviário.
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Principia, fixando os objetivos que deverão ser alcançados com a aprovação
da lei, entre os quais se destacam o incentivo á Marinha Mercante e á construção naval do
país, o aumento da competitividade internacional dos produtos brasileiros e a valorização do
emprego dos recursos humanos dedicados á atividade aquaviária.
Em seguida, define conceitos relativos a diversas expressões que utilizará ao
longo do texto legal, muitas delas não acolhidas na maioria dos demais projetos, como
"tarifa", "proprietário", "conferência de frete" e "ação independente".
Ingressando em capítulo dedicado aos dispositivos pertinentes á regulação de
bandeira, estabelece que o transporte marítimo internacional de carga geral do intercâmbio
comercial brasileiro deverá se submeter aos acordos firmados com os respectivos parceiros
ou, na inexistência desses acordos, ao princípio da reciprocidade, reservando-se, nesse caso,
um máximo de 20% da receita total de fretes por ano a embarcações de terceira bandeira.
Prossegue, determinando que o transporte de mercadorias importadas por
qualquer esfera da Administração Pública, com favores desta, com financiamento de
instituição oficial de crédito ou com o auxílio de fmanciamento externo á União, Estados ou
Municípios seja feito obrigatoriamente por navio de bandeira brasileira.
Continua, assentando que as navegações de cabotagem, interior e portuária
são privativas de embarcações nacionais, excetuadas as de caráter turístico e de passageiro.

•

Adentrando capítulo referente á competitividade, decreta que a atividade de
Marinha Mercante é estratégica, nos termos do art. 171 da Constituição Federal. Firma,
ainda, que os fretes produzidos por embarcações brasileiras terão os mesmos tratamentos
fiscais assegurados aos bens exportados produzidos no país, além de não mais poderem
constituir base de cálculo para a incidência de imposto de importação. Prevê, outrossim, que
as empresas brasileiras possam ser registradas em outro país, para efeitos estritamente
trabalhistas e fiscais, em adição ao Registro Brasileiro, desde que suas embarcações tenham
sido construídas no Brasil, mantenham tripulação brasileira e se submetam às normas de
segurança da navegação emanadas do Governo Brasileiro.
Adiante, trata das conferências de frete e da obrigatoriedade de registrarem
suas tarifas junto ao Ministério dos Transportes. Também, da necessidade do citado
Ministério coibir a prática do dumping pelos cartéis internacionais. Acrescenta, em seguida,
que sobre os fretes produzidos por navios estrangeiros, não pertencentes a países do
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Mercosul, no transporte desse mercado comum, incidirá um Imposto de Importação com
alíquota idêntica à Tarifa Externa Comum ao Mercosul.
Passando a dispor sobre os afretamentos, pennite que as empresas brasileiras
de navegação deles se utilizem, não importando a fonna dos mesmos e a origem da
embarcação. Com relação ao afretamento de embarcações estrangeiras, todavia, são
elencadas algumas hipóteses cuja ocorrência é essencial para que se pennita dito
afretamento.
Finalmente, ordena que as tarifas dos terminais e das instalações portuárias
aplicadas aos navios brasileiros que operam na cabotagem sofram uma redução de 80% dos
valores estipulados nas tabelas em vigor.
Justificando sua iniciativa, o autor enumera alguns objetivos que nortearam a
feitura do texto em exame. Seriam dois dos mais importantes deles a desoneração da
atividade da Marinha Mercante Brasileira, de modo a aproximar suas condições de
competitividade às dos seus concorrentes estrangeiros, e o estabelecimento de regras para a
participação de navios estrangeiros nos tráfegos gerados pelo País, de maneira a impedir que
os mega-transportadores internacionais organizem cartel e passem a gerar aumentos absurdos
e descontrolados dos fretes.
Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Emendas

•

Um total de cento e cinqüenta emendas foram encaminhadas a esta Comissão
Especial, cento e quarenta e nove delas ao Projeto de Lei nO 1.125/95 e uma ao Projeto de Lei
n° 846/95. Passa-se à relação das mesmas, por Deputado:
FMFNDAS

DEPUTADOS

N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 , 12, 13, 14

Eduardo Mascarenhas e Márcio Fortes

N 15,16, 17, 18, 19,20,21

Sérgio Barcellos

N° 22,23, 134

Jandira Feghali

N 24,25,26,27,28,29,30.31 ,32,33,34,35, 135

Socorro Gomes

N° 36,37,38,39,40,41 ,42,43,81

Carlos Santana

N° 44,45,46,47,48,49,50,51 ,52

Jair Bolsonaro

N° 53

José Carlos Vieira

N° 54,61

Teima de Souza

:N" 55,56,57,58,59,60

Gervásio de Oliveira
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~O 62,63.64,65

Rubem Medina

~o 66,67

Eduardo Mascarenhas

~o 68,69,70, 71,72.73,74,75,76,77,78,79,80

João Cóser

N° 82

Marcelo Barbieri

N° 83.84.85,86.87,88,89,90,91.92,93 ,94,95,121

Yeda Crusius

N° 96,97,98

Roberto Campos

N° 99, 100,10 1, 102,103,104,105, 106,107, 108,109, Philemon Rodrigues
110, 111 , 112, 113, 114,115
W 116, 117,1 18,119. 120

Mário Negromonte

!N°122, 123 , 124, 125, 126,127

Elton Rohnelt

!No 128,129.130,131.132,133

Ayrton Xerez

!No
136,137,13 8,139,140,141 ,142,143,1 44,145,146,
147,148,149,150

Moreira Franco

Observação: a emenda n° 56 foi retirada a pedido do autor, o Deputado Gervásio de Oliveira

Comissão
Criada nos termos do § 2° do Regimento Interno, instalou-se a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de Lei n° 846, de 1995, da
Deputada Socorro Gomes, e seus apensados, aos dezesseis dias do mês de março de 1996
com a seguinte composição: Presidente - Deputado Alberto Silva~ Primeiro
Vice-Presidente - Deputado Genésio Bernardino~ Segundo Vice-Presidente - Deputado

•

Fausto Martello~ Terceiro Vice-Presidente - Deputado Leônidas Cristino~ Relator Deputado José Carlos Aleluia~ demais titulares - Deputado Chico da Princesa, Deputado
José Carlos Coutinho, Deputado José Carlos Vieira, Deputado Lael Varella, Deputado
Philemon Rodrigues, Deputado Sérgio Barcelos, Deputado João Thomé Mestrinho, Deputado
José Pinotti, Deputado Mário Martins, Deputado Moreira Franco, Deputado Benedito
Guimarães, Deputado Fetter Júnior, Deputado Jair Bolsonaro, Deputado José Egydio,
Deputado Pauderney Avelino, Deputado Eduardo Mascarenhas, Deputado Márcio Fortes,
Deputado Mário Negromonte, Deputada Yeda Crusius, Deputado Carlos Santana, Deputado
João Coser, Deputada TeIma de Souza, Deputado Miro Teixeira, Deputado Gervásio Oliveira
e Deputada Socorro Gomes ~ suplentes - Deputado Eliseu Moura, Deputado Hugo Lagranha,
Deputado João Iensen, Deputado Magno Bacelar, Deputado Mauro Fecury, Deputado Mauro
Lopes, Deputado Rubem Medina, Deputado Antônio Brasil, Deputado Marcelo Teixeira,
Deputado Oscar Andrade, Deputado Zaire Rezende, Deputado Cunha Lima, Deputado
Eujácio Simões, Deputado João Pizzolatti, Deputado Júlio Redecker, Deputado Laprovita
Vieira, Deputado Ushitaro Kamia, Deputado Jorge Anders, Deputado Koyu Iha, Deputado
Luiz Carlos Hauly, Deputado Roberto Rocha, Deputado Arlindo Chinaglia, Deputado José
Maurício, Deputado Pedro Valadares e Deputada Jandira Feghali.
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Reuniões
HISTORICO

DATA
07-05-96

Ia Reunião - Instalação e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes

14-05-96

2" Reunião - Elaboração do cronograma dos trabalhos

21-05-96

33 Reunião - Elaboração do cronograma dos trabalhos

28-05-96

4& Reunião - Audiência publica, com os seguintes convidados:
Carlos Alberto V. da Nóbrega, Presidente da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT;
Ricardo Arieira. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis;
Manuel Ribeiro Gonçalves e Nobuo Oguri Presidente e Conselheiro de Administração
da EISA - Estaleiros Ilha S/ A

30-05-96

5" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Carlos Augusto Carvalho, Vice-Presidente da Associação de Armadores Brasileiros AAR,
Cláudio Decourt, Vice-Presidente do Sindicato nacional das Empresas de Navegação
maritima - SYNDARMA

04-06-96

68 Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
José Carlos Gomes Carvalho, representante da Confederação Nacional da Indústria CNT,
TiagQ de Morªes, Diretor da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem

11-06-96

'J8 Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Amaral Figueiredo, Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval SOBEN~

Meton Soares Júnior, Presidente da Seção IV, Aquaviários, da Confederação Nacional
dos Transportes - CNT

•

13-06-96

8" Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:
Almirante de Esquadra César Rodrigues Pereir!!, Ministro de Estado da Marinha

18-06-96

9" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Almirante de Esquadra Henrique Sabói!!, Presidente da Vale do Rio Doce Navegação
S/A - DOCENAYE;
Mário Abad, Coordenador Geral de Transporte da Secretaria de Política Industrial do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

19-06-96

10" Reunião, com o seguinte convidado:
Severino Almeida Filho, Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica e de
Práticos de Portos da Marinha Mercante

~0-06-96

lIa Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:

Deputado Odacir Klein, MInistro de Estado dos Transportes
25-06-96

12" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Fernando Perrone, Diretor de Infra-Estrutura do BNDES;
Contra-Almirante José Ribamar Miranda Dias, Secretário- Executivo do Grupo
Executivo para Modernização dos Portos - GEMPO;
Francisco José WIasek. Presidente da Metalnave S/A;
Comandante Ronaldo Cevidanes, Superintendente da Frota Nacional de PetroleirosFRONAPE

26-06-96

13" Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:
Washington BarbeitQ, Presidente da Transroll Navegação S/A

02-07-96

14" Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:
Evandro Pedro Pinto, Assessor Especial do Secretário da Receita Federal
,\
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2 - VOTO DO RELATOR

As audiências públicas promovidas por esta Comissão Especial, à exemplo do
que já havia ocorrido na oportunidade da revisão do artigo 178 da Constituição da República,
trouxeram-nos a absoluta certeza de que a Marinha Mercante brasileira, e, por conseqüência,
os demais segmentos da chamada indústria marítima, não sobreviverão por muito tempo se o
País permanecer negligenciando a elaboração e implementação de urna moderna política de
desenvolvimento para o setor.

o risco parece ser tão iminente que o Vice-Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas de Navegação Marítima - SYNDARMA, Sr. Cláudio Décourt, declarou-nos
que em cinco anos o Brasil deixará de contar com uma frota própria para o transporte
marítimo, se mantidas as atuais condições. E quais seriam tais condições, estas que têm
conduzido ao encolhimento da participação da bandeira brasileira no transporte de nosso
comércio exterior, à enorme diminuição da tonelagem da frota própria, ao envelhecimento e
obsolescência dos navios em operação, à extinção do transporte de carga geral na navegação
de cabotagem, ao desemprego de trabalhadores marítimos e à estagnação dos estaleiros
nacionais? Embora nem sempre semelhantes os juízos, elas se revelam principalmente nos
altos custos operacionais e de capital que se abatem sobre o armador brasileiro. Estes,
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determinados pelo preço de construção do navio, pelas condições de pagamento e
financiamento e pelo cumprimento das cláusulas do contrato que estabelecem os prazos e
obrigações relativas à construção. Aqueles, pelas despesas efetuadas com pessoal, inclusive
encargos trabalhistas, com manutenção e reparos, já que não constituem atribuições inerentes
ao serviço dos marítimos brasileiros, e com materiais, lubrificantes, combustíveis e seguros,
via de regra, obtidos a preços superiores aos que se encontram à disposição de embarcações
estrangeiras, não esquecidos os dispêndios com a própria administração da atividade.
Subsidiariamente, contribuem para conformar a precária situação de sustentabilidade das
empresas de navegação o renitente e superado modelo de administração portuária,
especialmente perverso para o transporte da carga geral na cabotagem, a imposição de
tributos sobre o frete gerado por embarcação nacional no comércio exterior e a virtual
inoperância dos mecanismos de fmanciamento. Af'mal, é bom que se diga, a maioria desses
problemas teve origem na ausência de estratégia para a inserção, de maneira competitiva, da
Marinha Mercante brasileira no disputado mercado mundial de fretes, após desencadeado o
processo de desregulamentação que aboliu o excesso de protecionismo com que se agraciava
o armador nacional.
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A luz das novas disposições constitucionais relativas ao transporte aquaviário,
vigentes desde a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nO 7, de 1995, cinco
projetos de lei foram apresentados, presumidamente, com o intuito de se lruclar o
estabelecimento de uma futura ordem legal que pennita o soerguimento do setor.
Do exame dessas iniciativas, constata-se, de pronto, que duas delas, de autoria
da Deputada Socorro Gomes e do Deputado Miro Teixeira, têm limitada repercussão
porquanto restritas à regulamentação do transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem e interior. Entendemos que não foi objetivo da Emenda Constitucional nO 7 exigir
que lei específica viesse a tratar dessa questão, senão que, na lei que dispusesse sobre a
ordenação do transporte aquático, ficassem estabelecidas as condições em que tal transporte
poderia ser efetuado por embarcação estrangeira. A par disso, parece-nos que as duas
proposituras, seja na fixação de critérios rígidos, em uma, ou na imposição de uma cota
aleatória, em outra, para participação de outras bandeiras nos tráfegos de cabotagem não
alcançam o desejado grau de flexibilidade no tratamento da relativa reserva de mercado que
se consubstanciou com a já referida Emenda Constitucional nO 7.
Outros dois projetos, um proposto pelo Deputado Laprovita Vieira, outro pelo
Deputado José Santana de Vasconcellos, conquanto compatíveis com a abrangência exigida
pela matéria, trazem em seu arcabouço princípios antes já defendidos pelo Projeto de Lei n°
3.324/92, de autoria do ex-Deputado Luiz Salomão, arquivado ao término da última
legislatura sem que tivesse conseguido propor um conjunto de soluções mais eficaz do que o
adotado pelo País ao longo do período de implantação de sua indústria marítima Além de
promoverem o aumento da intervenção estatal, reeditam o expediente da reserva de carga

•

como mola propulsora do desenvolvimento setorial, esquecendo-se dos malefícios já
comprovadamente impingidos aos demais setores da economia.
Resta, portanto, a iniciativa encaminhada pelo Poder Executivo, elaborada a
partir da conjunção de esforços dos Ministérios da Marinha, dos Transportes e da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
Sobre esta propositura, em virtude de procurar o instrumento da
competitividade, cânone sobre o qual terá que se pautar a recuperação da Marinha Mercante
brasileira, devem se concentrar os trabalhos de elaboração de um texto legal que contemple
soluções apropriadas para o setor.
Partindo dessa premissa, julgamos que o Projeto de Lei n° l.125/95, embora
represente avanço indubitável em relação ao ordenamento vigente, é ainda incapaz de
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propiciar o surgimento imediato de um ambiente de competição no qual o armador brasileiro
possa se sustentar sem o protecionismo do Estado. Aliás, a maioria dos convidados que se
pronunciaram nesta Comissão foi categórica ao afmnar que a propositura em tela merecia
ajustes, que sua entrada em vigor poderia resultar relativamente inócua se não lhe fossem
acrescentados dispositivos capazes de reverter em curto espaço de tempo a forte tendência da
armação nacional para o ocaso.
Também esta relatoria não se conforma com a resolução parcial dos
problemas. A urgência e a gravidade da situação reclamam medidas ousadas, ainda que,
porventura, paliativas. A enorme contribuição advinda do conjunto de emendas propostas
pelos Deputados membros desta Comissão e das sugestões dos que aqui expuseram seu ponto
de vista a respeito da matéria deu-nos a coragem e o entendimento necessários para
encaminharmos à apreciação deste Plenário, convictos de sua importância, o substitutivo em
anexo, o qual passamos a comentar.
Iniciemos com o capítulo li, das definições. Aqui, no conceito de afretarnento
por tempo, acatamos as emendas na 10,52,83 e 136, a fim de fazer valer a hipótese de
afretarnento de apenas parte da embarcação, para o transporte de mercadorias, como já se
verifica internacionalmente. Com a inclusão da definição de empresa brasileira de
navegação, acatamos parcialmente a emenda na 123, deixando com que a definição de
armador brasileiro passe a ter seu real significado, como já se verifica na legislação existente.
No conceito de navegação de cabotagem, acatamos a emenda na 138, que lhe confere maior
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abrangência e, como dito na justificação da proposição acessória, racionalizará o transporte
marítimo-fluvial quando houver condições de ser prestado por uma única embarcação.
Finalmente, acatando as emendas na 09,49,59 e 84, introduzimos a defmição de frete
aquaviário internacional, já que só assim será possível distingui-lo com o tratamento fiscal e
os incentivos concedidos às mercadorias exportadas.
Ainda no âmbito do capítulo li, cumpre destacar a rejeição de alguns
conjuntos de emendas. O primeiro deles diz respeito à supressão do conceito de suspensão
provisória de bandeira, a qual constitui condição para que seja concretizado o afretamento a
casco nu. Na prática, portanto, tratam as emendas em caso de inviabilizar esse tipo de
afretarnento, que constitui uma nova alternativa, principalmente enquanto não reformulada a
política de apoio à construção naval, para a aquisição de embarcações sob condições de
prazo e custo mais favoráveis. Parece-nos, inclusive, que tal espécie de afretarnento
permitiria que empresas estrangeiras de navegação se instalassem mais rapidamente no País,
gerando investimentos e postos de trabalho, além de ajudarem a elevar os padrões de
competitividade interna presentes no setor. Apenas uma ressalva fazemos a esse novo
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instituto: o afretamento de embarcações a casco nu deve ter como contrapartida o
investimento na produção local de embarcações ou se corre o risco de ver o país invadido por
um sem número de empresas com interesse puramente imediatista, promovendo concorrência
desleal com empresas que já assumiram grandes ônus financeiros em virtude da contratação
de embarcações junto a estaleiros nacionais.
Outro conjunto de emendas com o qual não concordamos é o que tem por
finalidade desmembrar o conceito de navegação de apoio, criando os de navegação de apoio
marítimo e navegação de apoio portuário, a fim de que, nesta última, prevaleça a reserva de
mercado para embarcações nacionais. Talvez se esteja esquecendo que armadores
estrangeiros não poderão operar indiscriminadamente na navegação de apoio, muito pelo
contrário, já que os afretamentos por tempo e por viagem deverão se dar sob circunstâncias
específicas. Ademais, é o próprio Ministério da Marinha, maior interessado na preservação
de aspectos relativos à segurança nacional, quem não fez objeção, no corpo da lei, ao
tratamento igualitário conferido às duas modalidades de navegação.
Por fim, várias emendas tencionavam definir a navegação do Mercosul e do
Tratado de Cooperação Amazônico, forma de, mais adiante, vincular o regime destes
tráfegos ao que ficasse decidido no âmbito dos respectivos tratados. Ora, nos parece uma
preocupação infundada na medida em que os Tratados tem precedência em relação à
legislação ordinária do País. Se na esfera de tais tratados se decidir por regimes de navegação
diferenciados, e o Congresso Nacional não se opuser, estes regimes prevalecerão.
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Antes de passar para o capítulo IV, da tripulação, cabe reiterar que as emendas
tendentes á excluir a possibilidade de que embarcação afretada a casco nu arvore a bandeira
brasileira, dispositivo do capítulo IlI, não puderam ser aceitas, pelos motivos já expostos.
Artigo inicialmente bastante controverso, o que determinava serem brasileiros
apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas, nas embarcações de bandeira brasileira, foi
objeto de diversas emendas - n° 06,48,61 ,68,81 ,88,134,135 e 141 , com as quais concordamos
parcialmente. Com efeito, tais funções só são passíveis de serem atingidas mediante longo
período de ascensão profissional, período esse que não restaria necessariamente garantido
aos que passassem a ingressar na carreira, pelo simples fato de que estaria facultado o uso
exclusivo de marítimos estrangeiros. De outra parte, cremos ser por demais impositivo o
estabelecimento da relação pretendida pelas emendas. Nosso juízo é que o órgão competente,
capaz de averiguar a situação da oferta e demanda dos serviços prestados pelos marítimos,
terá melhores instrumentos para definir qual parcela da tripulação caberá a brasileiros,
podendo redefinir tal parcela de acordo com novas circunstâncias. Nunca é demais lembrar,
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ainda, que a própria Marinha de Guerra é quem possibilita a instrução dos profissionais da
Marinha Mercante, sendo sabedora, portanto, da importância desse grupo de trabalhadores.
No capítulo V, dos regimes de navegação, convém salientar desde logo que
todas as emendas direcionadas a tomar privativa de embarcação brasileira qualquer segmento
do transporte aquaviário foram imediatamente desconsideradas por esta relatoria, vez que
vão de encontro ao princípio da competitividade, norte das medidas que procuramos adotar
neste substitutivo. Exceção seja feita ao transporte de mercadorias que tenham como origem
ou destino países que pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer beneficio
governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de navio de sua
bandeira, caso em que continuará a prevalecer os mandamentos do Decreto-Iei n° 666, de
1969. Essa posição visa a, principalmente, manter em mãos do governo brasileiro
instrumento de negociação no foro da Organização Mundial do Comércio. Todas as outras
cargas hoje destinadas exclusivamente à bandeira brasileira, mesmo quando o parceiro
comercial não pratica protecionismo para sua marinha mercante, estarão disponíveis para
embarque em qualquer navio que ofereça fretes mais competitivos. Isto permitirá a
eliminação de muitas distorções na política industrial brasileira, ocasionadas pela anulação
de parte do efeito das isenções fiscaís propostas, advinda do pagamento de fretes majorados
pela existência de ambiente alheio à competição. A par disso, serão efetivamente reduzidos
os custos burocráticos do setor, dado que se reduzirá a emissão de waivers, procedimento
necessário quando não existe embarcação brasileira em posição para efetuar o transporte
considerado privativo. Diante do que foi dito, consideramos parcialmente acolhidas as
emendas n° 01 ,95,113 e 133, que propunham a manutenção do Decreto-lei n° 666/69 e de seu
complementar, Decreto-lei n° 687/69 .
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No mesmo capítulo, precisou ser tratada uma questão que, a princípio, parece
ter sido esquecida quando da elaboração do projeto. Referimo-nos ao transporte aquaviário
regular de passageiros, o qual, muitos alegam, estaria à mercê do armador estrangeiro se não
explicitado o seu regime. De fato, muitas emendas procuraram garantir que o transporte
regular, não o de caráter turístico, estivesse a cargo de brasileiros, sempre fazendo incluir
dispositivo com essa expressa intenção. A resolução do problema, no entanto, nos parece
mais fácil : reside na redação do art. 7'. Basta que, à exemplo do texto da emenda
constitucional n° 7, se diga que as embarcações estrangeiras somente poderão participar da
(grifo nosso) navegação interior, e conseqüentemente do transporte regular de passageiros, se
atendidas as condições impostas pelos artigos 9° e 10 da lei. Como está, a redação dá a
entender que as condições impostas pelos mencionados artigos apenas têm alcance no
transporte de mercadorias na navegação interior. Com essa correção, acreditamos estarem
parcialmente contempladas as emendas n° 18,30,43 e 80, bem como acatada a de nO 143.
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No capítulo VI, dos afretamentos de embarcações, inicialmente promovemos
ajuste na redação do caput do art. 9°, de maneira a que este dispositivo não flZesse retomar a
confusão gerada pela redação original do art. 7°, a que acima nos referimos.
Também no mesmo artigo, contemplamos outra situação na qual será possível
realizar-se o afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo. Essa
flexibilização visa a permitir que haja permanente disponibilidade de embarcação para atuar
na navegação de cabotagem e a estimular o armador que tenha investido recursos na
construção de navio, foco do proposto inciso III - pelo que entendemos parcialmente
contempladas as emendas n° 14,90,108 e 150.
Cumpre notar, ainda no que diz respeito ao capítulo VI, que não julgamos
procedentes diversas emendas cuja finalidade era obrigar que houvesse a anuência do órgão
competente na hipótese de afretamento a casco nu. Nossa opinião é que impedir o armador
de realizar esse tipo de afretamento, que já lhe custaria bem mais do que qualquer dos
demais, é uma obstrução ao acesso de instrumento essencial para o livre exercício de sua
atividade econômica. Esse poder de veto, criado com delegação de ainda maior poder de
intervenção do Governo no setor, reafirmamos, é uma ameaça à liberdade de planejamento
da qual devem desfrutar os que investem no transporte marítimo.
Ingressando no capítulo VII, do apoio ao desenvolvimento da Marinha
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Mercante, nos deparamos com o dispositivo mais importante do projeto enviado pelo Poder
Executivo: o que institui o Registro Especial Brasileiro. Sua implementação é essencial para
que se proporcione ao armador brasileiro reais condições de competitividade, condições que
já usufruem armadores de países que adotaram dispositivo semelhante ao REB. Entretanto,
parece patente que a efetiva criação do REB demandará diversas negociações com todos os
setores que se virem atingidos com a aplicação de normas especiais conferidas às
embarcações brasileiras. Óbvio que o tempo para a criação do Registro é uma variável sobre
a qual não temos inteiro controle. Poderá se passar poucos meses, como de forma otimista
previu Sua Excelência, o Ministro da Marinha, poderão se passar outros tantos, como mais
realisticamente previram diversos expositores e parlamentares desta Comissão. Daí, a
necessidade de uma medida pragmática, urgente, transitória mesmo, que assuma o papel de
uma eventual ponte de ligação entre o momento caótico atual e o período a partir do qual
estará vigorando o Registro Especial Brasileiro. Essa medida, que recebeu defesa quase
unânime neste Plenário, é a permissão para que as embarcações brasileiras sejam transferidas
para subsidiárias integrais no exterior de empresas brasileiras de navegação, podendo então
desfrutarem dos mesmos beneficios que estão ao alcance da bandeira de conveniência.
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Assumindo

como

válida

essa

postura,

conseqüentemente

acatando

parcialmente as emendas n° 03 , 92, 96, 110, 122 e 146, esta relatoria reconhece também que a
implementação do REB é a solução definitiva para que se diminua o ônus operacional
incidente sobre a bandeira brasileira, devendo cessar, quando de sua efetivação, a qualquer
estimulo às embarcações que permaneçam sob o controle de subsidiária integral no exterior.
(Esta hipótese, é bom que se diga, só se tomará possível caso o Poder Executivo não
promova em tempo hábil - 180 dias - a regulamentação do REB . Assim o fazendo, não será
permitida a transferência nos moldes em que preconiza o art. 18 do projeto). Acreditamos,
inclusive, que o Registro Especial deve ser extensivo às embarcações que operem nas
navegações de cabotagem e interior, maneira de contrabalançar os inúmeros estímulos e
subsídios já conferidos ao setor rodoviário, claramente hipertrofiado quando se observa sua
participação na matriz de transporte brasileira. Tal recomendação encontra-se nas emendas
n° 11 , 118 e 145, todas acatadas.
Ainda no que tange à possibilidade de transferência das embarcações
brasileiras para subsidiárias integrais no exterior de empresa brasileira, dois aspectos foram
bastante discutidos: o retomo das embarcações em situação de conflito, como apoio à
Marinha de Guerra, e o destino da receita dos fretes pagos à embarcação pertencente à
subsidiária. O primeiro item, esta relatoria confessa, é de dificil equacionamento e talvez seja
o risco que o País tenha que transitoriamente correr para ter renascida sua frota mercante,
caso não se promova a rápida regulamentação do REB; o segundo não nos preocupa na
medida em que confiamos na recuperação e na estabilidade econômica brasileira, ambiente
no qual é improvável que um armador nacional, com negócios concentrados no País, deixe
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de investir no fortalecimento de seu grupo empresarial, que continua a ter sede no Brasil.
Outro relevante ponto, no que conceme às subsidiárias integrais, fizemos
incorporar em nosso substitutivo: é a previsão de que embarcações construídas no Brasil e
exportadas ou transferidas para aquelas empresas gozem dos incentivos legais referentes à
exportação de bens. Encontram-se contempladas, dessa forma, as emendas nO 02, 62, 93,97 e
111.
Permanecendo no capítulo Vil, acatamos parcialmente as emendas n° 67, 115,
127, 128 e 149, que pretendem atribuir condições mais favoráveis para o funcionamento da
navegação de cabotagem no País, através da reserva de áreas portuárias para esse tipo de
tráfego, nas quais seja franqueado o emprego de mão-de-obra própria do armador e limitado
o valor da tarifa portuária a ser aplicada
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Com respeito ao capítulo VIII, das infrações e sanções, promovemos alteração
movidos por sugestão do próprio Ministério da Marinha, que reconheceu ser a redação
original do art. 12 incapaz de dar atendimento a todas as situações irregulares que possam vir
a ocorrer em função do descumprimento da lei.
Finalmente, no capítulo dedicado às disposições finais, acrescentamos
dispositivo que retira o frete aquaviário internacional, produzido por embarcação brasileira,
da base de cálculo para tributos incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias
pelo Brasil. Essa, foi providência reclamada por quase todos os convidados que
compareceram a esta Comissão e motivo das emendas, agora acatadas, n° 12,94,98,112,126 e
148.
Diante de todo o exposto, voto pela rejeição dos Projetos de Lei n° 846, de
1995 ~

n° 907, de 1995, n° 1.302, de 1995 e n° 1.392, de

1995 ~

do substitutivo em anexo, do Projeto de Lei nO 1.125, de 1995.

n.r\1~bdo

•
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995

Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências.

transporte

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
,..

Do Ambito da Aplicação
Art. 10 Esta lei se aplica:

I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
brasileiras;
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II - às embarcações estrangeiras afretacias por armadores brasileiros;
III - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União;
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em
atividades comerciais;
li - as embarcações de esporte e recreio;
1lI - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.
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Capítulo 11

Das Definições
Art. 2° Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes

definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da embarcação , por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o Comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador
se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação., com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no
Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua
exploração comercial;
V - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída
segundo as leis brasileiras , com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário.,
autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;
VII - navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a
embarcações e instalações marítimas;
VIII - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro., utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
IX - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional;
X - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
XI - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a
embarcação seja inscrita em registro de outro país;
XII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.
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Capítulo 111
Da Bandeira das Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as

embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Maritima, de propriedade de
pessoa física residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de
navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem.

Capítulo IV
Da Tripulação
Art.

4°

Nas

embarcações

de

bandeira

brasileira

serão

necessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e uma parcela da tripulação
a ser definida pelo Poder Executivo.

Capítulo V
Dos Regimes da Navegação
Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na

navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às
embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
§ l° As disposições do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e
suas alterações., só se aplicam às cargas que tenham como origem ou destino países que
pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer benefício , subsídio ou favor
governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de navio de sua
bandeira.
§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder
Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às
suas bandeiras.

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

22..

CÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 3° O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições
do Decreto-lei n° 666 , de 2 de julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de
navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não
oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso

internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos os países,
exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do

transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso
nacional, bem como da navegação de apoio quando afretadas por empresas brasileiras de
I

navegação, observado o disposto nos artigos 9° e 10 desta lei.
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações
referidas no caput, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação,
desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira brasileira nos outros Estados
contratantes.

Capítulo VI
Dos Mretamentos de Embarcações
Art. 8° A empresa brasileira de navegação poderá fretar ou afretar

embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por

tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional ou no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem., bem como na navegação de apoio, depende de
autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos]
I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio
pretendido;
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II - quando verificado interesse público, devidamente justificado.
III - quando em substituição a embarcações em construção, com
contrato em vigor, enquanto durar a construção, por período máximo de 36 (trinta e seis)
meses, até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de
carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apOlo.
IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio
realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão
competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a
navegação de longo curso ou interior de percurso internacional;
II - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior e
de apoio;
III -

estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a

navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio.
Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso lU deste artigo
fica limitado à tonelagem de porte bruto das embarcações, ainda que em construção, de
propriedade da empresa contratante.

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante
Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.
§ 10 O financiamento à empresa brasileira de navegação, com
recursos do Fundo da Marinha Mercante, para construção , conversão, modernização e
reparação de embarcação pré-registrada ou registrada no REB contará com taxas e encargos
não superiores aos das embarcações destinadas à exportação.
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§ 2° Fica assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacionaL da cobertura

de seguro e resseguro de cascos,

máquinas e de responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB.
§ 3° Fica a receita do frete de mercadorias transportadas entre o país
e o exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o
COFINS.
§ 4° Nâo são aplicáveis ao REB as atuais condições estabelecidas por
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações de bandeira
brasileira.

§ 5° Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de
trabalho para as tripulações das embarcações registradas no REB , os quais terão por objetivo
preservar condições de competitividade com o mercado internacional.

§ 6°. Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente
brasileiros apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas.
§ 7° O frete aquaviário internacional, produzido por embarcação de
bandeira brasileira registrada no REB, não integra a base de cálculo para tributos incidentes
sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
§ 8° As embarcações inscritas no REB ficam isentas do recolhimento
de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
§ 9° A construção, conservação, modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e
fiscais , equiparadas à operação de exportação.
§ 10. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não
suprime., sendo complementar, o registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei n°
7.562, de 3 de fevereiro de 1988.
§ 11. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo
as normas complementares necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição
de embarcações e seu cancelamento.
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Art. 12. Nos portos públicos organizados, o armador brasileiro

gozará do direito de efetuar., com pessoal próprio ou através de seu operador potuário, as
operações portuárias de recebimento., estocagem, embarque, desembarque e entrega de
cargas., assim como as de estiva , conferência, conserto e vigilância, quando se tratar de
embarcação de bandeira brasileira especificamente empregada no transporte de mercadorias
na navegação de cabotagem ou no âmbito do MERCOSUL

§ 1° Caso o armador requeira serviços de um operador portuário,
este deverá requisitar ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO a mão-de-obra avulsa
suplementar, respeitando-se a remuneração individual vigente para cada trabalhador
requisitado, independentemente do número mínimo por temo, acordado com o sindicato de
classe, para as operações com embarcações de longo curso.
§ 2° Quando exercido o direito a que se refere o caput deste artigo,
a totalidade das tarifas portuárias" aí incluídas as taxas de atracação e desatracação , terão o
seu valor limitado a 2% (dois por cento) do frete marítimo líquido cobrado pelo armador, em
cada um dos pontos de embarque e desembarque de cargas.
Art. 13. São extensivos às embarcações que operam na navegação de

cabotagem os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso.
Art 14. Fica dispensado da contratação de prático o Comandante de

embarcação destinada à navegação de cabotagem que, em período anterior, de no máximo 12
(doze) meses, tiver operado em determinado porto ou canal por mais de 5 (cinco) vezes.
Art. 15. O Poder Executivo destinará, através de regulamento, um

percentual do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, para
manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo , a título de
compensação pela perda de receita imposta pelo § 8° do Art 11 desta lei.
Art. 16. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100%
(cem por cento) do produto da arrecadação do AFRMM recolllido por empresa brasileira de

navegação, operando embarcação estrangeira afretada a casco nu.
Parágrafo único. Quando gerado por embarcação estrangeira afretada
a casco nu em substituição a embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou
reparação em estaleiro brasileiro, o AFRMM terá, por um período máximo de 36 (trinta e

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

. "

2~·

,
CÂMARA DOS DEPUTADOS

seis) meses, contados da data da assinatura do contrato de construção ou reparação , a mesma
destinação do produzido por embarcação de registro brasileiro.

Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções
Art. 17. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções:
I - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por tonelada de
arqueação bruta da embarcação;
II - suspensão da autorização para operar, por prazo de até seis
meses.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias
Art. 18. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regulamentado
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta lei, será admitida.,
até que esteja regulamentado o REB , a transferência ou exportação de embarcação inscrita
no Registro de Propriedade Marítima., de propriedade de empresa brasileira, para a sua
subsidiária integral no exterior, atendidas" no caso daquelas ainda não quitadas , as seguintes
exigências:
I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento
vinculado à embarcação, da mesma forma que novas solicitações de recursos;
II - constituição, no país de registro da embarcação, de hipoteca a
favor do credor no Brasil;
III - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral, para o
financiamento de que trata o inciso I deste artigo.
§ 10 As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias
integrais, domiciliadas no exterior , de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das
embarcações de bandeira brasileira, desde que:
I - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe de Máquinas;
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II - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as
respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais
devidamente reconhecidos;
III - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior,
tenham sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a viger esta lei;
IV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades
brasileiras, sob as mesmas condições das embarcações de bandeira brasileira.
§ 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que já
tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras.
§ 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais
referentes à exportação de bens.

§ 4° O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas
neste artigo implica a perda dos direitos previstos no § 1° .
Art. 19. Por um prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data que
passar a viger esta lei , não incidirá o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto
localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
Parágrafo único. O Fundo da Marinha Mercante ressarcirá as
empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos II e IH do Art. 8° do
Decreto-lei n° 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que deixarão de ser recolhidas em razão da
não incidência estabelecida neste artigo.
Capítulo X
Das Disposições Finais
Art. 20. Os portos públicos deverão, no prazo de até sessenta dias
após a entrada em vigor desta lei , implantar cais público com pelo menos dois berços de
atracação para atender exclusivamente ao embarque e desembarque de carga geral, veículos,
cofres de carga ou outros, nos tráfegos de cabotagem e do MERCOSUL.
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Art. 21 . A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em

situação de tensão, emergência ou guerra terá sua composição., organização administrativa e
âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
Art. 22. O frete aquaviário internacional produzido por embarcação

de bandeira brasileira não integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
Art. 23. O § 2° do Art. 2° da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995,

passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte

de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário.

li .

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 . Revoga-se o Decreto-Iei n° 1.143 , de 30 de dezembro de

1970.

vi

vÓ--

osé Carlos Aleluia
Relator
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, AO PROJETO DE LEI N°
846-A, DE 1995

o

SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto
nO 846-A, de 1995, que relato hoje é de autoria da Deputada Socorro Gomes e tem
outros apensados a ele -

o Projeto de Lei nO 846, de 1995, da Deputada Socorro

Gomes, é o primeiro, e, portanto, os outros a ele estão apensados; o de nO 907, de
1995, do Deputado Laprovita Vieira; o de nO 1.125, de 1995, de autoria do Poder
Executivo; o de nO 1.302, de 1995, de autoria do Deputado Miro Teixeira, e o de n°
1.392, de 1995, do Deputado José Santana de Vasconcellos.
Todas as proposições dizem respeito ao art. 185 da Constituição
Federal

no

que

se

refere

à

ordenação

dos

transportes

aquaviários.

Simplificadamente, começamos a conhecer o projeto como sendo o da cabotagem.
Na verdade, ele é o projeto que regulamenta o transporte por meio da água através
de embarcações brasileiras e estrangeiras, quando o transporte tem a ver com o
Brasil ou é no território brasileiro.
Realizamos na Comissão -

é um número estimado -

mais de

trinta audiências públicas. Ouvimos todas as autoridades ligadas ao setor, Ministro
da Marinha, representantes dos empresários, representantes dos trabalhadores, e
chegamos à conclusão de que é coincidente com aquilo a que havíamos chegado
quando relatamos a emenda constitucional, que também teve o nome de
cabotagem, do art. 178, mas que de fato tratava, como esse, dos transportes
aquaviários.
A conclusão é muito simples: no Brasil o transporte aquaviário
está morrendo; a cabotagem tem uma participação de apenas 17% no modal de
transporte brasileiro, o que, comparado com a média dos países, com a extensão
de litoral e a malha de rios menores do que o Brasil, é absurda. Era de se esperar
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que o Brasil tivesse uma participação na cabotagem
dobro do que tem hoje.
O que representa isso, Sras. e Srs. Deputados? Representa
que os outros 17% vão para as rodovias, uma vez que as nossas ferrovias
representam muito pouco também. Ou seja, tudo o que fizermos no sentido de
modernizar e dar competitividade ao setor naval brasileiro, estaremos fazendo no
sentido de reduzir o Custo Brasil.
Foi essa a tônica da Comissão, foi essa a tônica do Relator.
Constatamos que, embora os trabalhos tenham sido intensos, o
Governo Federal criou uma gerência para tratar da modernização dos portos, e os
portos continuam sendo obstáculo para a cabotagem e para a redução do Custo
Brasil no que se refere à cabotagem e ao longo curso.
Na cabotagem é mais grave, porque o maior problema dos
transportadores é eles terem de passar por dois portos ruins. No longo curso, eles
passam por um só. Além do mais, para o longo curso, normalmente não há
competidor, uma vez que o transporte aéreo é muito caro e o terrestre só se faz
para países vizinhos do Cone Sul. Teríamos de fazer algo que realmente fizesse
diferença. Foi o que procuramos.
A proposta original do

Governo, no nosso entender, era

tecnicamente muito boa, mas muito pouco ousada. O Governo dizia que criaria um
Registro Especial Brasileiro, mas não dizia como, nem quando. Limitava, portanto,
sua reforma a dois pontos. Um deles era a revogação do Decreto-Lei nO 666, de
1969, que tratava das cargas reservadas para embarque de bandeira brasileira no
longo curso. O outro era abrir a possibilidade do chamado afretamento de navio não
armado, ou afretamento a casco nu. No mais, a proposta do Governo não
acrescentava praticamente nada de novidade.
O

que

fizemos

no

decorrer desse

longo

processo

de

negociações na Comissão e fora dela?
Acatamos, em princípio, emenda do Deputado Moreira Franco
que permitia a exportação ou a transferência de navios brasileiros, para subsidiar as
integrais do exterior, e fizemos circular entre os Deputados, o Governo, os
trabalhadores e os empresários uma cópia da proposta.

Pág.2

proposta de criação da subsidiária integral com direitos de bandeira brasileira, se o
Governo não fizesse efetivos esforços para criação do Registro Especial Brasileiro.
Tivemos boas surpresas e boa evolução. O Governo decidiu
aprofundar-se no estudo do Registro Especial Brasileiro, e estamos, entre nossas
propostas, no art. 11, propondo a criação do Registro Especial Brasileiro.
Mas não nos descuidamos, porque achamos que a máquina do
Governo na área tem muito pouca gente fazendo ponte e tem muita gente fazendo
muro. Por isso, é muito difícil construir a ponte para o futuro e para o aumento da
competitividade.
Ontem houve uma reunião, que se estendeu por longas horas.
Ouvi particularmente os Deputados Eduardo Mascarenhas, Roberto Campos e
Moreira Franco, estudiosos da questão. Sentamo-nos e conversamos longamente
com as partes interessadas no assunto.
Entendemos que o melhor caminho para o Brasil é um bom
Registro Especial Brasileiro. Mas, como temos dúvida do efetivo interesse do
Governo em criar o Registro Especial Brasileiro, colocamos no projeto a
possibilidade de que, se dentro de 180 dias o Governo não regulamentar o Registro
Especial Brasileiro, ficará autorizada a criação da subsidiária integral.
Essa é uma modificação importante, porque, por um lado, não
deixa a navegação morrer de inanição e, por outro, não traz de imediato as
preocupações daqueles que analisam a questão estritamente do ponto de vista da
defesa nacional.
É evidente que, do estrito ponto da defesa armada nacional, a
subsidiária integral faria com que a bandeira brasileira não tremulasse nos navios,
mas faria com que o custo do transporte brasileiro fosse reduzido. Teríamos menos
bandeira e mais farinha, menos bandeira e mais minério, menos bandeira e mais
custo. A subsidiária integral é uma opção intermediária, que mantém a bandeira e
reduz os custos.
Portanto, esperamos que o Governo cumpra a sua parte
regulamentando, num prazo que não é pequeno, 180 dias, o Registro Especial
Brasileiro, para que não se precise lançar mão da subsidiária integral.
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Mantivemos a proposta original do Governo no que se refere ao
afretamento a casco nu de embarcações, para poder usar a bandeira brasileira.
Tivemos uma

oposição muito grande dos construtores navais brasileiros, que

diziam que, se fosse permitido o afretamento a casco nu, poderíamos fechar a
indústria naval brasileira.
Portanto, estamos propondo a isenção por dez anos do
adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante quando o transporte tiver
origem ou destino no Norte e no Nordeste do Brasil e o estudo de uma redução
média de 25% no frete para essas regiões.
Tenho uma questão ainda mais polêmica. Até o momento, não
pude chegar a nenhum acordo com a Marinha e com o Governo, que têm
argumentos muito fortes contra a minha proposta. Estou propondo que os navios
que são habituados a freqüentar o mesmo porto, que nele têm determinada
freqüência possam dispensar o prático. Por que dispensá-lo? Porque eles estão
abusando; porque a média salarial dos práticos é elevada; porque, para subir o Rio
Amazonas, paga-se a um prático 35 mil dólares. Os números são absurdos. Por
isso fiz essa proposta.
Entendo que os argumentos da Marinha são fortes . Há problema
de segurança envolvido, e analisarei as emendas nesse sentido. Mas fiz questão de
trazer o meu relatório, até como advertência à Marinha, como advertência aos
práticos. Não há por que manter reserva de emprego para pessoas que têm
salários acima de 25 mil dólares por mês.
Acho que tratei dos pontos mais polêmicos. O ponto mais
polêmico do projeto é o 666. Esse foi um dos que falei pouco. O que é o 666? É
uma reserva para o transporte internacional das mercadorias do Governo, para as
mercadorias das empresas do Governo e para as mercadorias que receberem
algum tipo de benefício do Governo.
O normal para um liberal como eu seria apagar isso de uma vez
só. Isso é reserva, sim. Isso é antiliberal, sim. Por que estou procurando uma
solução intermediária? Porque na Comissão estudamos com cuidado a legislação
dos outros países, e -

pasmem, Sras. e Srs. Deputados -

os países

desenvolvidos não quiseram tratar da questão quando fizeram a Rodada Uruguai.
Transferiram a decisão para o ano de 2001, e as regras americanas são muito
Pág.4

simples. A cabotagem americana, mesmo que seja entre portos
passando por um porto estrangeiro, só pode ser feita por navio americano fabricado
nos Estados Unidos, tripulado e comandado por americanos e de propriedade de
americano residente nos Estados Unidos. Esse é o maior exemplo de que nós
temos de exercer mais pressão para que realmente a Organização Mundial de
Comércio possa ser levada mais a sério.
Portanto, no que se refere ao 666, construímos uma solução
que nos parece criativa. Estamos mantendo, mas dizendo que ele só se aplica
quando o transporte vier de país que tenha algum tipo de proteção a sua bandeira.
No caso dos Estados Unidos, sim. Eventualmente, se eles
mudarem a legislação, haverá liberdade no transporte das cargas, também
privilegiadas, nesse caso.
Tenho a impressão de que nesta apresentação, que não pode
ser cansat1va, mas que tem a pretensão de ser um pouco didática, toquei nos
pontos mais importantes. Falta um, que é a questão portuária.
O Deputado Carlos Santana, que é um batalhador na defesa
dos interesses dos trabalhadores portuários, está olhando-me com a cara feia.
S.Exa. certamente tem razão. Mas, na qualidade de brasileiro, estou inconformado
com a lentidão com que os portos estão modernizando-se e, por isso, entendo que
dei uma cutucada nos portos brasileiros.
Estou propondo no art.12 e no art. 20 um porto livre para a
cabotagem, porque cabotagem maior e mais eficiente salva a vida da estrada e
aumenta o pão no prato do brasileiro.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA
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Brasília, em O~ de outubro de 1999.

(CN)

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Congresso Nacional , em
sessão conjunta realizada no dia 15 de setembro do corrente ano, aprovou o veto parcial
aposto pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei da Câmara
n° 87, de 1996 (PL nO 1.125 , de 1995, nessa Casa), que "dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá outras providências" .

Atenciosamente,

Senador

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
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PREJUDICADO O REQUERIMENTO DA OEP SOCORRO GOMES,
SOLICITANDO A APENSAÇ~O DOS PL. 907/95 E Pl. 1125/95.
A ESTE, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO DO PEDIDO ATRAVES
DO OF P-145/95, DA CVT.
OCO 10 01 96 PAG 0038 COl 02.
(CO) COORO. COMIss5ES PERMANENTES (CD) (SCP)
ENCAMINHADO A CVT.
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ESTA COMISS~O QUE DEVERA SE MANIFESTAR ANTES DA CVT.
OCO 05 12 95 PAG 7675 COl 01.
(CO) MESA DIRETORA
DEFERIDO OF 1700/95, DA CEIC, SOLICITANDO AUOIENCIA
PARA ESTA COMISS~O QUE DEVERA SE MANIFESTAR ANTES DA CVT.
(CO) MESA DIRETORA
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO, RECONSIDERANDO O
DESPACHO DE DISTRIBUIÇ~O DESTE PROJETO, INCLUINDO COMO
COMPETENTES A CEIC E CON, QUE OEVER~O SE MANIFESTAR
ANTES DA CVT. E MANfENoO A AUDIENCIA DA CTASP, QUE
DEVERA SE MANIFESTAR ANTES DA CEIC.
(CO) MESA DIRETORA
DESPACHO A CTASP (AUDIENCIA), CEIC, CON, CVT E CCJR
(ARTIGO 54 DO RI).
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(CO) PLENARIO (PLEN)
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Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Acrescent '~-se

,

a seguinte expressão ao inciso II do Parágrafo Unico do art. 1°:

"Art. 1( ......... .
II - as E mbarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de nacionalidade brasileira" .

JUSTIFICATIVA

.

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de

recreIO.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

~
/

_.-.,

-L

(
-

Dep. Matheus Schimdt

-

Eme da Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

,

Acrescent .,-se a seguinte expressão ao inciso II do Parágrafo Unico do art. 1°:
"Art. 1° ... ...... .
11 - as embarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de nacionalidade brasileira" .

JUSTIFICATIVA

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de
recreIO.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schimdt

,

Eme da Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

,

Acrescent J-se a seguinte expressão ao i nciso II do Parágrafo Unico do art. 1°:

"Art . 1('

. . . . ... . . .

II - as embarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de nacionalidade brasileira" .

JUSTIFICATJVA

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de esporte e de
recreIO .

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

~::~
Dep. Matheus Schimdt

\.

Eme da Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

,

Acrescent ~-se a seguinte expressão ao inciso II do Parágrafo Unico do art. 1°:
"Art . I'

. ..... .. . .

II - as E mbarcações nacionais de esporte e recreio pertencentes a proprietários
de naci,malidade brasileira" .

JUSTIFICATJVA

A emenda tem como objetivo proteger

'lS

embarcações nacionais de esporte e de

recreIo .

Sala das Sessões, em d , novembro de 1996

Dep. Matheus Schimdt

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescente-se a expressão ao inciso IH do Parágrafo Único do art. 1°:

"Art. 10 ..... .... .

IH - as embarcações de turismo pertencentes a proprietários de nacionalidade
brasileira" .

JUSTIFICAÇAo

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo .

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
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\

Emenda Aditiva n°

~~~ -~~~~~~-----------

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Acrescent ~-se a expressão ao inciso IH do Parágrafo Único do art. 1°:

"Art. 1( .... ..... .

IH - as mbarcações de turismo pertencentes a proprietários de nacionalidade
brasileira" .

JUSTIFICAÇ\O

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo.

Sa a das Sessões, em

de novel nbro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
,

--

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

AcrescenV~-se

"Art . 1('

III - as

,

a expressão ao inciso III do Parágrafo Unico do aJ t. 1°:

. .. . . . . . . .

~mbarcações

de turismo pertencentes a proprietários de nacionalidade

brasileira" .

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo proteger as embarcações nacionais de turismo .

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996
/

/-'-:- C
Dep. Matheus Schmidt

\

••

,.. . .

t

'J

.
CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE 4EI N° 1125, DE 1995

t pL !Jjb/ gf)

" Art.

r - Para

os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes

definições:
I - afretamento a caso nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a
posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o Comandante e a tripulação;
fi - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado
DI - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o afretador se
obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;

IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no Brasil
que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua exploração
comercial ;

v - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira

brasileira;
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias.
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que
atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.
IX - navegação de cabotagem : a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores.

x - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em percurso
nacional ou internacional;

~ /

)
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XI - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
Xll - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a embarcação seja inscrita em registro de outro país.

XllI - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do intercâmbio comercial internacional, produzido por embarcação.

Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional ,
bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo, quando
afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o disposto nos artigos 9° e 10 desta lei.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo, para
operar no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem, no interior de percurso nacional ou na navegação de apoio marítimo, bem como a casco nu na navegação portuária dependem de autorização do órgão competente e só poderão ocorrer nos seguintes casos:

1- quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação
de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
fi - quando verificado interesse público, devidamente justificado. 1 Il ' ~

. t~

b'

1c;...J.l!J.../IÁl . Vã.m - quando em substituição a embarcações em construção com contra- ~lef"w
to em vigor, enquanto durar a construção, por período máximo de 36 (trinta e seis) meses, at1W
'
I
o limite:
M

--../

a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apolO,
IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.
Art. 10 - Independente de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a navegação
de longo curso ou interior de percurso internacional ;
11 - de bandeira brasileira para navegação de cabotagem, interior, de
apoio portuário e de apoio marítimo.
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m - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio marítimo.
Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso III deste artigo fica
limitado à tonelagem de porte bruto das embarcações, ainda que em construç~ propriedade da empresa contratante.
~ ..L') foJv..-1JO ~ Je:( 1,41

AIr'

Art. 13 - São extensivos às embarcações que operam na navegação de :j li ,
cabotagem e na navegação de apoio portuário os preços de combustível cobrados às embar- .
cações de longo curso."

JUSTlFICATIV A

As alterações propostas aos artigos do substitutivo do relator de plenário
são necessárias ao aprimoramento do texto, pois, a navegação portuária possui super oferta de
modernas embarcações financiadas com recursos do Fundo de Marinha Mercante, sendo que o
afretamento a casco nu desse tipo de embarcação provocaria inadimplência prejuízo ao erário
público e baixa da qualidade dos serviços prestados ao usuário. Por outro lado, trata-se de setor estratégico a movimentação de navios em nossos portos, com ocupação intensiva de mão
de-obra local. O afretamento desse tipo de embarcação livre de autorização governamental desarticularia o setor e provocaria evasão desnecessária de divisas.
A presente emenda ainda é plenamente justificavél no sentido de que o
substitutivo do relator não estendeu às embarcações que operam na navegação de apoio portuário os benefícios de combustivél às embarcações de longo curso. Ainda é preciso frisar que o
setor serve a cabotagem, sendo componente de custo da mesma e do custo portuário, merecendo, portanto, tratamento, no que se refere ao combustível, equivalente ao longo curso.

'IA_"~
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Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 2°:

"Art. 2(" ......... .
IV - armador brasileiro : pessoa fisica de nacionalidade brasileira, residente e
dornicihado no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apreste a
embarclÇão para sua exploração comercial, autorizada pelo Ministério da
Marinh:-l e pelo Ministério dos Transportes" .

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem como objetivo explicitar que armador brasileiro deve possuir
nacionalidade brasileira . .\.lém disso, busca definir quais os órgãos competentes para conceder a
autorização de armador brasileiro.

Sa 1a das Sessões, em 20 de novembro de 1996

De
,

-

-- .....

,__..- -?-r C

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV o art. 2°:

"Art. 2' ......... .

IV - armador brasileiro: pessoa fisica de nacionalidade brasileira, residente e
domicilado no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apreste a
embarc lÇão para sua exploração comercial, autorizada pelo Ministério da
Marinh 1 e pelo Ministério dos Tran. portes" .

JlJSTIFICAÇAo

A emend,. tem como objetivo explic tar que armador brasileiro deve possuir
nacionalidade brasileira . .\lém disso, busca definir qua is os órgãos competentes para conceder a
autorização de armador r rasileiro.

Sa a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
r

•
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Emenda Aditiva n°

Acrescent(~-se

ao PL n° 1.125/95

ao inciso IV, do art. 2° a seguinte expressão:

"IV - arn'ador brasileiro: pessoa físic a de nacionalidade brasileira residente e
domiciliad(l no País ou empresa brasileira, autorizados pelo órgão competente; "

JUSTIFICA TI VA

o

acrésci mo da expressão "de nacionalidade brasileira" visa impedir que
estrangeiros residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, '.;ompetindo C!) m brasileiros.

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

Deputado MATHEUS SCHMIDT

...

(

Emenda Aditiva n°

C,-':J

ri,.

I

c: I' Q.I ....I~J

"/
- - J..... - \.)

Acrescente-se ao inciso IV, do art. 2° a seguinte expressão :

IV - armador brasileiro: pessoa fisica de nacionalidade brasileira residente e
domiciliada no País ou empresa brasileira, autorizados pelo órgão competente; "
II

JUSTIFICA TIVA

o

acréscimo da expressão "de nacionalidade brasileira" visa impedir que
estrangeiros residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, competindo com brasileiros.
de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/:

Deputado MATHEUS SCHMIDT

--

-

I

Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Suprima-se o inciso V do art. 2°:

A emenda tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo e que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras a navegação de
cabotagem e interior, tendo em vista que o conceito d ~ "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovação da PEC n° O", que alterou o inciso IX, do art. 170, e o parágrafo único do art. 176.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

\
Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-s ~ o inciso V do art. 2°:

ruSTIFICAÇ. \0

A emendn tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo e que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras na navegação de
cabotagem e interior, ten :io em vista que o conceito d~ "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovação da PEC nO OS, que alterou o inciso IX, do art. 170, e o parágrafo único do art. 176.

Sa a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

Emenda Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-se o inciso V do art. 2°:

JUSTIFICAÇAo

A emenda tem por objetivo suprimir item que não constava do Projeto do
Executivo e que busca consolidar a presença de empresas estrangeiras fl a navegação de
cabotagem ~ interior, ten do em vista que o conceito de "empresa brasileira" foi desvirtuado com
a aprovaçãc\ da PEC nO Oi), que alterou o inciso IX, do art. 170, e o parágrafo único do art. 176.

Sa a das Sessões, em 20 de novembro de 1996

I<-'~- ~
Dep. Matheus Schmidt

\

f)

Emenda Aditiva n°

Acrescentc ~-se

ao PL n° 1.125/95

ao inciso I, do art. 3° a seguinte expressão:

"] - inscritos no Registro de Proprie ade Marítima, de propriedade de pessoa
fisica de nacionalidade brasileira, residente e domiciliada no País, ou de empresa brasileira;"

JUSTIFICA TI VA

o

acrésci no da expressão "de nacionalidade brasileira" lisa impedir que
estrangeiro .. residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, sompetindo com brasileiros.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

Emenda Aditiva n°

I

Acrescente-se ao inciso I, do art. 3° a seguinte expressão :

"] - inscritos no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa
. fisica de nacionalidade brasileira, residente e domiciliada no País, ou de empresa brasileira; II

JUSTIFICA TIVA .

o

acréscimo da expressão "de nacionalidade brasileira" visa impedir que
estrangeiros residentes e domiciliados no País possam vir a transformarem-se em armadores
brasileiros, competindo com brasileiros.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

-

- L

.-

•

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se ao i lciso I do art. 3° a seguinte redação :

"Art . 3< . . . . . . . . . .
I - inse ritas no Registro de Proprie jade Marítima, de propriedade de pessoa
fisica, ce nacionalidade brasileira, residente e domiciliada no P aís.

JUSTIFICAÇ \ 0

A emendq visa limitar o direito de arvorar bandeira ao capital estrangeiro
excluindo-se a expressão "ou de empresa brasileira". 'visa também explicitar que a pessoa fisica
deve possuir nacionalidac e brasileira.

Sa.a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. ~Matheus Schmidt

rJ1!~

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao i ciso I do art. 3° a seguinte n ~dação :

"Art. 3( .. ....... .
I - in se ritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa
fisica, e nacionalidade brasileira, residente e domiciliada no P aís.

JUSTIFICAÇÃO

A emend;t visa limitar o direito de arvorar bandeira ao cétpital estrangeiro
excluindo-s ~ a expressão "ou de empresa brasileira" . Visa também explicitar que a pessoa fisica
deve possui r nacionalidade brasileira.

Sa la das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

-

. ~- - P"Q)

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se ao inciso I do art. 3° a seguinte redação :

"Art. 3C

••• • • • • • • •

I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa
física, e nacionalidade brasileira, res idente e domiciliada no P aís.

JUSTIFICAÇAo

A emenda visa limitar o direito de arvorar bandeira ao cr pital estrangeiro
excluindo-se a expressão "ou de empresa brasileira" . Visa também explicitar que a pessoa física
deve possuir nacionalidae brasileira.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

ep. Matheus Schmidt

•

~f

Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

~.

Dê-se ao artigo 7° a seguinte redação :

"Art 7~ .4 navegação de cabotagem e a navegação de interior, bem como a
navegação de apoio, será feita por embarcações de bandeira brasileira., devendo ser o
Comandante, o Chefe de Máquinas e 2/3 (dois terços) da tripulação composta por
brasileiros. "

JUSTIFICA TI VA

A legislaç ão sobre a navegação da cabotagem da maIona elos países, tanto
desenvolvid os quanto eIP desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislaç i o dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-ameri anos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como propr ietários cidadãos
japoneses, corporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas co m seu centro de decisão no Japão, sendo ~eus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais for insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estran geiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede adrninístrativa ou o objeto
principal da empresa, po ,suir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unicamente por barcos a gentinos, sob o comando de argentinos e
com parte ria tripulação composta por nacionais, sal 'o caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que ::> embarcador poderá recon-er a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

) P(, /.. '-I."

Emenda Aditiva n°

._

Dê-se ao artigo 7° a seguinte redação :

"Art 7~ A navegação de cabotagem e a navegação de interior, bem como a
navegação de apoio, será feita por embarcações de bandeira brasileira, devendo ser o
Comandante, o Chefe de Máquinas e 2/3 (dois terços) da tripulação composta por
brasileiros. "

JUSTIFICA TIVA
A legislação sobre a navegação da cabotagem da mmona dos países, tanto
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação,
A legislação dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos, A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis, O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país, Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses, A
Itália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais for insuficiente, A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estrangeiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, possuir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unicamente por barcos argentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que o embarcador poderá recorrer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

/
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Eme da Aditiva n°

Acrescentr~-se

ao PL n° 1.125/95

ao art. 4° a seguinte expressão :

"Art 4~ Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquin s e pelo menos 2/3 (dois terços) da
tripulação. "

JUSTIFICA TI VA

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época em q'l e onde o desemprego estrutural tende a agravar-se como resultado da acentuação da
revolução científico-tecnológica.

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,

/-~'~- C
Deputado MATHEUS SCHMIDT
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Emenda Aditiva n°
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Acrescente-se ao art. 4° a seguinte expressão:

"Art. 40. Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e pelo menos 2/3 (dois terços) da
tripulação. "

JUSTIFICATIVA
A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época em que onde o desemprego estrutural tende a agravar-se como resultado da acentuação da
revolução científico-tecnológica.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
,

Deputado MA TREUS SCHMIDT

.----;

,

/

_ L-í

CX::;f'L

r~

>2-

-------~q-

L

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 4°:

"Art. LI o - Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o comandante e mais a parcela de 2/3 da tripulação ".

JUSTIFICAÇr\.O

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desemprego estrutural tende a agravar-se não só como resultado elo processamento
da revoluçã C) científico-tecnológica mas, sobretudo, devido à política recessiva .ue visa manter, a
todo custo, a estabilidade do Real.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schrnidt
/

--

/

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 4°:

"Art. Lj O - Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o comandante e mais a parcela de 2/3 da tripulação ".

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desemprego estrutural tende a agravar-st: não só como resultado 00 processamento
da revolução científico-tecnológica mas, sobretudo, devido à política recessiva ue visa manter, a
todo custo, a estabilidade do Real.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

I:

-C

C

Dep. Matheus Schmidt

•

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art . 4°:

"Art.

Nas embarcações de r andeira brasileira serão necessariamente
brasileÍl os o comandante e mais a pa"cela de 2/3 da tripulação" .
Li o -

JUSTIFICAÇ. \ 0

A emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos, em uma
época onde o desempreg t ) estrutural tende a agravar-se não só como resultado do processamento
da revolução científico-te cnológica mas, sobretudo, devido à política recessiva que visa manter, a
todo custo, a estabilidade do Real.

Sa 'a das Sessões, em

de novelnbro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 4° do Projeto a seguinte redação:

Art. 4°. Nas embarcações de bandeira brasileira serão
necessariamente brasileiros o comandante, o chefe de máquinas
e 2/3 (dois terços) da tripulação.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda objetiva assegurar por um lado a manutenção do
mercado de trabalho brasileiro, imprescindível para enfrentar os graves problemas
sociais que afligem o país, e por outro garantir um contingente técnico nacional
imprescindível em uma atividade que é estrutural para o desenvolvimento
econômico, qual seja, o transporte marítimo. Observe-se que considerando
condições mínimas de segurança e dignidade para o trabalhador, os custos da mãode-obra dos marítimos nacionais estão abaixo dos praticados em outros países.
Outro aspecto que favorece a presente emenda é evitar que se absorva
mão-de-obra desqualificada de alguns países com graves problemas sociais a
exemplo das Filipinas, com custos correspondentes tão somente à alimentação.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/951

CAMARA DOS DEPUTADOS
•

EMENDA N°

,_

Projeto de Lei N° 1.125, de 1995
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e
dá outras providências.

Emenda Modificativa N°

I- -

Os parágrafos 1° e 2° do Artigo 5° passam a vigorar com a seguinte redação:

§ 1° As disposições do Decreto-Lei n° 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações,
só se aplicam às cargas de importação brasileira do país que pratique, diretamente ou por
intermédio de qualquer benefício, subsídio, favor governamental ou prescrição de cargas em
favor de navio de sua bandeira.

§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder Executivo manterá,
ouvidas as entidades empresariais brasileiras interessadas, em caráter permanente, a relação
dos países que estabelecem proteção à sua bandeira.

•

JUSTIFICATIVA
A Emenda não altera substancialmente o que consta do Substitutivo do Relator,
servindo apenas para dar uma redação mais clara.
Plenário da Câmara dos Deputados, em 26 de novembro de
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EMENDA DE PLENÁRIO N° - - - - - -

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995

DÊ-SE AO § 1° DO ARTIGO 5° DO SUBSTITUTIVO AO PL 1.225/95, A SEGUINTE REDACÃO
Art. 5° .......................................................................... ................................................... .

§ 1° - As disposições do decreto-lei n° 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações só se aplicam às
cargas de importação brasileira de países que pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer
benefício , subsídio , favor governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua bandeira .

Justificação

Pretende-se com a alteração proposta atenuar as graves distorções contidas no Decreto-Lei n° 666/69,
particularmente, no que diz respeito a reserva de carga nas exportações brasileiras. O citado DecretoLei é a base da política de reserva de carga à bandeira nacional, pois dá poderes à Autoridade Marítima
Brasileira de regular, controlar e disciplinar os tráfegos marítimos em que o país participa.

É fato bastante conhecido pelos usuários do sistema marítimo , que os regimes de reserva de carga , ao
inibirem a competição entre as empresas de navegação, colocam o preço dos serviços marítimos
(fretes) acima do que seria estabelecido em um ambiente competitivo, prejudicando as relações de
comércio entre os países envolvidos.
O parágrafo único do artigo 1° do Decreto-Lei 666/69 determina que "deverão predominar no tráfego
entre o Brasil e os demais países, os armadores nacionais do país exportador e importador de
mercadorias". Este mesmo parágrafo foi eliminado do artigo 178 da Constituição Federa l na recente
reforma constitucional e foi um dos principais motivos para a revisão constitucional da matéria , no que
se refere ao transporte marítimo internacional.
Este dispositivo, que prescreve reserva de carga na exportação brasileira precisa ser eliminado, dado o
interesse maior do país. A proteção excessiva ao transporte marítimo, baseada na reserva de carga,
reduz os fluxos de comércio e, a longo prazo , acarreta prejuízos a todos os agentes envolvidos no
sistema (usuários, armadores e trabalhadores). Além disso, a reserva de mercado não incentiva as
empresas de navegação a buscarem condições de operação mais competitivas para o transporte.

•

O processo de globalização da econom ia e a abertura comercial impõem a necessidade da eliminação
da reserva de carga no transporte internacional. A proposta apresentada não elimina totalmente a
reserva de carga aos armadores nacionais, apenas restringindo-a aos tráfegos de importação
brasileira , o que possibilita aos armadores nacionais a negociação de acordos de reciprocidade com os
Estados Unidos, único motivo que explica a sua preservação.
Por fim, vale acrescentar que, qualquer menção à reserva de carga na exportação, como contida no
texto atual, comprometeria o esforço empreendido na reforma constitucional do artigo 178, cujo objetivo
foi possibilitar o aumento da eficiência do transpo e márí 'mo p-âc'onal, aproximando a legislação
brasileira da prática internacional, de modo a t ná- coe té co
o atual projeto de inserção
internacional da economia brasileira .
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão" ... caso o país exportador adote tal reserva de
carga para embarcação de sua nacionalidade e ... " no parágrafo único do Art. 5° do
Projeto passando o mesmo à seguinte redação:

Parágrafo único. O transporte de mercadorias importadas pela
União através de órgão federal da administração pública direta
deverá ser feito por embarcação de bandeira brasileira, desde
que seja provido o pretendido transporte em período inferior a 7
(sete) dias."

JUSTIFICAÇÃO

•

A manutenção da reserva de carga para os armadores e empresas de
navegação nacionais tem por objetivo assegurar o desenvolvimento da marinha
mercante nacional e o próprio mercado brasileiro para este tipo de transporte,
imprescindível ao desenvolvimento do País.
Considerando-se que o transporte aquaviário, pelo sem menor custo
para cargas de grande tonelagem, significa uma vantagem competitiva fundamental
para o País, que em momentos de conflitos internacionais operam grandes impactos
no País que não detenha soberania neste campo.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

--

'- ---
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Emenda Aditiva n°

Acrescent /~-se

ao PL n° 1.125/95

ao artigo 5° o seguinte parágrafo :

"Parágra o único. Deverá, obrigatoriamente, ser transportada em embarcação
brasileira, a mercadOli a adquirida pelo governo brasileiro ou financiada, total ou
parcialmen te, por organismos oficiais do governo brasileiro. "

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curse no País, esta belecendo que se a mercadoria transportada for adquirida pelo governo
brasileiro cu financiada, ainda que parcialmente, por um de seus organismos, deverá ser
transportada por embarccção brasileira. Essa sistemática funciona em inúmeros aíses dentre eles
os Estados Unidos.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

/~ .. - ( Deputado MATHEUS SCHMIDT

•

Emenda Aditiva n°

Acrescente-se ao artigo 5° o seguinte parágrafo :

"Parágrafo único. Deverá, obrigatoriamente, ser transportada em embarcação
brasileira, a mercadoria adquirida pelo governo brasileiro ou financiada, total ou
p arcialmente, por organismos oficiais do governo brasileiro. "

JUSTIFICA TIVA

,.

A presente emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curso no País, estabelecendo que se a mercadoria transportada for adquirida pelo governo
brasileiro ou financiada, ainda que parcialmente, por um de seus organismos, deverá ser
transportada por embarcação brasileira. Essa sistemática funciona em inúmeros países dentre eles
os Estados Unidos.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT
_ L
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Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Suprima-se os §§ 1°, 2° e 3° do art. 5°, acrescentando-lhe o seguinte parágrafo
único :

"Parágrl1;: o único. Deverá, obrigatori, rmente, ser transportada em embarcação
brasileira, a mercadOl ia adquirida pelo govern o brasileiro ou financiada, total ou
parcialmente, por organ ;smos oficiais do governo br sileiro. rr

JUSTIFICATJ VA

A present ~ emenda visa restringir a abertura indiscriminada da navegação de
longo curso no País, esta elecendo que se a mercador ia transportada for adquirida pelo governo
brasileiro ou financiada: ainda que parcialmente, por um de seus organismos, deverá ser
transportada por embarcé ção brasileira. Essa sistemátiGa funciona em inúmeros países dentre eles
os Estados Unidos.
1

de novembro de 1996.

Sala das Sessões,
.'

Emenda Aditiva n°

I
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Dê-se ao artigo 6° a seguinte redação:

"Art. 6~ A operação ou exploração da navegação interior de percurso
internacional é aberta aos armadores e embarcações dos países de origem ou de destino da
mercadoria, além daqueles em que esta transitar, observados os acordos firmados pela União
atendido o prncípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Em caso de não haver embarcações suficientes para atender
a demanda poderá a União permitir, em caráter excepcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a navegação de embarcações estrangeiras de terceiros países em suas águas. "

JUSTIFICA TIVA
A legislação sobre a navegação da cabotagem da matona dos países, tanto
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislação dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações comerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
iurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses. A
[tália exclui todos os navios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais for insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estrangeiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior mas que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, possuir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será praticada unicamente por barcos argentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, salvo caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de bandeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que o embarcador poderá recorrer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
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Deputado MATHEUS SCHMIDT
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Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)
Dê-se ao é rtigo 6° a seguinte redação :

"Art. 6~ A operação ou exploraçtÍo da navegação interior de percurso
internacional é aberta os armadores e embarcações dos países de origem ou de destino da
mercadoria, além daque les em que esta transitar, ob '1 ervados os acordos firmados pela União
atendido o prncípio da reciprocidade.
Parágrafl único. Em caso de não hm 'er embarcações suficientes para atender
a demanda poderá a Ut1Íão permitir, em caráter ex/ ~epcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a navegação de embarcações estrangeiras d_ terceiros países em suas águas."

JUSTIFICA TI VA

A legisla ão sobre a navegação da :~abotagem da maIona dos países, tanto
desenvolvidos quanto err desenvolvimento, é extremamente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.

•

A legislaç"io dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por lavios de propriedade de c ~dadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a navegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão rcerva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japonese ~ devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações ( omerciais sediadas no Japão e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas com seu centro de decisão no Japão, sendo ~eus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os nav .os de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais :fi >r insuficiente. A propriedad e dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estran geiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída no exterior rr as que tenha no território de Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, po ;suir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será pratic ada unicamente por barcos a rgentinos, sob o comando de argentinos e
com parte da tripulação composta por nacionais, sab o caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de b, ndeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que ) embarcador poderá recor- 'er a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das S ~ ssões,

de novembro de 1996.

Deputado MATHEUS SCHMIDT

--
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Emenda Aditiva n°

ao PL n° 1.125/95

Dê-se ao artigo 6° a seguinte redação :

"Art 6~ A operação ou exploraçlio da navegação interior de percurso
internacional é aberta aos armadores e embarcações dos países de origem ou de destino da
mercadoria, além daque les em que esta transitar, ob çen'ados os acordos firmados pela União
atendido o rncípio da mciprocidade.
Parágrafi único. Em caso de não haver embarcações suficientes para atender
a demanda poderá a União permitir, em caráter excepcional e temporário, ouvido o Senado
Federal, a navegação de embarcações estrangeiras d ~ terceiros países em suas águas. "

JUSTIFICA TI VA

A legislaç ão sobre a navegação da cabotagem da mmona dos países, tanto
desenvolvidos quanto err desenvolvimento, é extrema mente restritiva quanto a essa modalidade
de navegação.
A legislação dos Estados Unidos estabelece que a navegação de cabotagem só
pode ser realizada por navios de propriedade de cidadãos norte-americanos, tripulados por
norte-americanos e que tenham sido construídos no Estados Unidos. A Alemanha somente
permite a llavegação de cabotagem em suas águas costeiras se não houver navios alemães
disponíveis. O Japão reserva a embarcações japonesas, em princípio, o direito de realizar
navegação de cabotagem no país. Navios japoneses devem ter como proprietários cidadãos
japoneses, corporações comerciais sediadas no Japã e controladas por japoneses ou pessoas
jurídicas co m seu centro de decisão no Japão, sendo seus representantes cidadãos japoneses. A
Itália exclui todos os nav ios de bandeira estrangeira do tráfego doméstico, salvo se o número de
embarcações nacionais D)r insuficiente. A propriedade dos navios não está restrita a cidadãos
italianos, podendo estran geiro que resida há mais de cinco anos no país, bem como a sociedade
constituída o exterior rr as que tenha no território do Estado a sede administrativa ou o objeto
principal da empresa, po.;suir embarcação italiana. A legislação Argentina fixa que a navegação
de cabotagem será pratic ada unicamente por barcos a!"gentinos, sob o comando de argentinos e
com parte ria tripulação composta por nacionais, sal ro caso de força maior. Também o Chile
reserva para navios de b é~ndeira chilena a cabotagem, salvo se a carga ultrapassar 900 toneladas
métricas, caso em que J embarcador poderá recorrer a navio estrangeiro. No longo curso
prevalece o princípio da reciprocidade.

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

/
Deputado MATHEUS SCHMIDT

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 70 :

"Art. ~'O - As embarcações estrangeiras somente poderão participar do
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior
de percurso nacional, bem como na avegação de apoio, quando afretadas por
armado res de nacionalidade brasileira, residentes e domiciliad s no País" .

ruSTIFICAÇAo

A emenda visa garantir o afretamento por armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasileiras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sa I, a das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

-/

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 70 :

"Art. ~'0 - As embarcações estrangeiras somente poderfi o partIcIpar do
transpo rte de mercadorias na navegação de cabotagem e da m.vegação interior
de percurso nacional, bem como na navegação de apoio, quando afretadas por
armadores de nacionalidade brasileir , residentes e domiciliados no País" .

JUSTIFICAÇAo

A emenda visa garantir o afretamento p r armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasileiras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996
,

~~-C
Dep. Matheus Schmidt

I

--
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Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se a sEguinte redação ao art. 70 :

"Art. " 0 - As embarcações estrangeiras somente poderão partlclpar do
transpo 1:e de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior
de perc Jrso nacional, bem como na navegação de apoio, quando afretadas por
armado, es de nacionalidade brasileira, residentes e domiciliados no País" .

JUSTIFICAÇAo

A emenda visa garantir o afretamento p'Jr armadores de nacionalidade brasileira e
não por "empresas brasil{ iras" que, na realidade, serão estrangeiras.

Sa a das Sessões, em

de novel bro de 1996

Dep. Matheus Schmidt

•
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo único do Art. 7° do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

A possibilidade de celebração de acordos internacionais pelo Governo
Brasileiro permitindo a participação de embarcações de empresas estrangeiras de
navegação nas navegações de cabotagem, navegação interior de percurso nacional,
bem como a navegação de apoio, condicionado à reciprocidade do outro País, impõe
a redução do mercado nacional para a marinha mercante brasileira que deve ser
preservada pela sua importância estratégica principalmente no que diz respeito ao
comercio exterior.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

-----
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Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a

SE guinte

redação ao art. 8°:

"Art. 8 ) - O armador de nacionalidade brasileira, residente e domiciliado no
País, p )derá afretar embarcações t rasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo ( ~ a cascu nu" .

JUSTIFICAÇ \.0

A emenda visa restringir direitos aos annadores brasileiros.

Sa a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schrnidt
,

1

,

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 8°:

"Art. 8) - O armador de nacionalidade brasileira, residente e domiciliado no
País, poderá afretar embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo c a cascu nu" .

JUSTIFICAÇ1 0

A emenda visa restringir direitos aos an nadores brasileiros.

Sa'a das Sessões, em 20 de novembro de 1996

L,
L-.
/
-c

Dep. Matheus Schmidt
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Emenda ao PROJETO DE LEI N" 1.125 de 1995.(3vJ5s r l-,\1T\-IID )

Dê-se ao artigo 9° e ! 0° a seguinte redação:

o

U)
~

w

:>

Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na
navegação interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegavão de
cabotagem ou de apoio, bem como na navegação de longo curso ou interior de percurso
internacional , depende de autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes
casos:

O

z

Suprima-se o inciso IV .

CO

-YJ
tO
O
::I

Independe de autorização o afretamento de embarcação:

Art.! 0°

~

~

tr)

Z

de bandeira brasi leira para a navegação de longo curso ou interior de percurso
internacional :

~

JUSTIFICATIVA
A preservação dos mecanismos de preferência de cargas objetiva dar aos navios brasileiros
prioridade sobre os estrangeiros afretados, e portanto o afretamento de navios estrangeiros
deve ocorrer quando não houver dispo nibilidade de navios brasileiros para efetuar o
transporte pretendido.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO OE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA Nº - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL Nº 1.245/88, PL Nº 1.245-A/88, PEC Nº 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
~
~

~
~
.~

u~

Q)
Q)
~

-M

~N

10.

COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: Nº DA PÁGINA/Nº TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a tercei
ra, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUST IFICAÇÃO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.

~~

~Z

§i

OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número).
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Emenda ao PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995 .

Suprima-se o inciso IV do art. 9°

~ JUSTIFICATIVA: desnecessário o inciso IV do art. 9° uma vez que tal critério é
julgado pelo órgão competente quando de sua autorização.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

;!Z
3~

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91 .
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas .
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapre
sentação de Emendas a PEe, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8 . PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação . O início da justificação deverá estar cl a
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Se o es
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário . 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado ( título, capí tul o, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICA TIVA

Dê-se ao art. inciso IV do art. 9° do Projeto a seguinte redação :

I - .. .
IV - Quando as condições de prazo e custo do transporte
ou apoio realizado por embarcação brasileira não forem
competitivas, a critério do órgão competente, com as
oferecidas por embarcações estrangeiras, desde que
asseguradas as mesmas condições de competitividade."

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda objetiva assegurar a real equidade em termos de
competitividade das empresas de navegação e armadores brasileiros com os
estrangeiros. Nesta perspectiva, condiciona a possibilidade de afretamento de
embarcação estrangeira nos casos de oferecimento por parte destas de melhores
condições de prazo e custo, ao oferecimento das mesmas condições de
competitividade. Tais condições devem ser asseguradas pelo Registro Especial
Brasileiro.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/951

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 10:

"Art. 1()

I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior de
percurso internacional" .

A embarcação estrangeira deve obter autorização para o afretamento de
embarcações, até por uma questão de segurança nacional. Por isso, a excluímos da isenção do
caput do art . 10.

Sala das Sessões, em 20 de

~~

noV(~mbro

--\- L

I

Dep. Matheus Schrnidt

de 1996

Emenda Modificativa n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 10:

"Art. 10

I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior de
percurs:) internacional" .

JUSTIFICAÇAo

A embarcação estrangeira deve ob1er autorização para o afretamento de
embarcações, até por uma questão de segurança nacional. Por isso, a excluímos da isenção do
caput do art. 10 .

•

Sa' a das Sessões, em

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schmidt
I

.

PRO JET O DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

EME NDA DE PLE NÁR IO N°

•

Dê-se ao inciso UI do art. lOd o substitutivo a seguinte reda
ção,
suprimindo-se o parágrafo único:
"Art . 10 Independe de autorização o afretamento de embarcação:

"lU Estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para
navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e
navegação de apoio,
desde que o afretador mantenha com estaleiro nacional contrato
de construção de
embarcação em plena eficácia, de igua lou superior tonelagem de
port e bruto para
embarcação de carga ou de arqueação bruta para embarcação destinad
a ao apoio."

JUSTIFICATIVA

•

A emenda visa vincular a liberdade de afretamento de embarcações com
a
garantia de utilização da capacidade da indústria naval brasileira .
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996.
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CÂMARA

DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICA TIVA

Dê-se ao art. 10. parágrafo único do Projeto a seguinte redação:

•

Art. 10 ....

Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso In
deste artigo fica limitado à tonelagem de porte bruto das
embarcações, de tipo semelhante, em construção em estaleiro
brasileiro, com contrato em vigência e eficácia.

JUSTIFICAÇÃO

•

o fortalecimento da marinha mercante nacional deve abranger também
a indústria naval, devendo-se pois, criar-se mecanismos de incentivo à este ramo de
atividade. As modificações propostas no parágrafo único objetivam além de
fortalecer a indústria naval com reflexos futuros em ganhos de competitividade, se
reflete também tanto na manutenção e geração de postos de trabalho, quanto na
manutenção de corpo técnicos em condições de fazer frente às necessidades
nacionais, considerando que a fonnação do referido corpo técnico requer longo
tempo de maturação.
S,ala das Sessões, 25 de novembro de 1996

GER 3. 17.23.004-2 -

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda de Plenário

Projeto de Lei n° 1.125, de 1995, do Poder Executivo

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

•

Dê-se ao parágrafo único do art. 10, do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
"Art. 1O... ... ..... .... .. .............. .. .................... ..... .... ... .. ........ .... .....

parágrafo único. O afretamento disposto no inciso III deste artigo fica limitado à tonelagem de porte bruto das embarcações de propriedade da empresa contratante, inclusive daquelas encomendadas a estaleiros brasileiros com contrato de construção em
eficácia. "

JUSTIFICAÇÃO

•

A modificação visa incentivar a construção naval brasileira, restringindo o
afretamento em substituição à embarcação em construção apenas naquelas encomendadas a
estaleiros brasileiros .

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

--

GER 3.17.23.004-2 - (NO V/95)

CÂMARA

DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do art. 11 do Substitutivo do Relator ao Projeto
passando à seguinte redação:
" Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, a ser
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, no qual poderão ser registradas embarcações brasileiras,
operadas por empresas brasileiras de navegação".

JUSTIFICAÇÃO

A fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a regulamentação do
REB, se faz necessário para que efetivamente seja instituído e aplicado, sem sofrer
solução de continuidade, produzindo os seus efeitos no desenvolvimento da
atividade marítina nacional.

•

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996
/
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GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

PRO JET O DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

EME NDA DE PLENÁRIO N°

Dê-se ao caput do art. 11 a seguinte redação:
"Art . 11 Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, que
será
regulamentado pelo Pod er Executivo no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias, no qual
pode rão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por emp
resas brasileiras de
navegação."

JUSTIFICATIV A

A fixação de prazo para regulamentação do REB se faz necessária
para
que o mesmo seja de fato instituído e aplicado.

•

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996 .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda de Plenário

Projeto de Lei nO 1.125, de 1995, do Poder Executivo

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

Dê-se ao parágrafo 1° do art. 11 , do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
"Art. 11............... .... ........... ..................................................... .
parágrafo 1°. O financiamento oficial a empresa brasileira de navegação, para
construção, conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB, poderá ser contratado com taxa de juros semelhante à da embarcação para exportação, a ser
equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante.
JUSTIFICAÇÃO

É muito amplo o conceito de taxas e, principalmente, de encargos. Além disso, atualmente, o financiamento para a aquisição de navios construídos no Brasil tem sido realizado, em grande parte, com recursos do CODEFAT, ficando o FMM com a responsabilidade da equalização das taxas.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

- \

GER 3.17.23 .004 -2 - (N OV/95)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda de Plenário

Projeto de Lei nO1.125, de 1995, do Poder Executivo

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

Dê-se ao parágrafo 2° do art. 11 , do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:

"Art. 11 ........... ... .. ... ... ... ...... ... ...... ..... ... ........ ......... .. ................ .
parágrafo 2°. Fica assegurada às empresas brasileiras a contratação, no mercado internacional, de cobertura de seguro e de resseguro de cascos, máquinas e responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB, desde que o mercado interno não ofereça
tais coberturas ou preços compatíveis com o mercado internacional.
JUSTIFICAÇÃO
A modificação visa garantir a contratação de seguros a preços compatíveis
com as condições internacionais, mantendo a preferência do mercado brasileiro.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996 .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 4° do Art. 11 do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo que se pretende suprimir cria a possibilidade de que as
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações
registradas no Registro Especial Brasileiro possam estabelecer normas e prescrições
independentes da CLT.
Tal proposição é absolutamente descabida. O sistema de direitos
trabalhista nacional, notadamente no que diz respeito aos marítimos está em
consonância com o mercado internacional, por conseguinte, não oferecendo
desvantagem competitiva para os armadores e empresas de navegação nacional.
Excetue-se deste quadro os trabalhadores de países em grave crise social em que se
chegou no limite máximo da falta de dignidade e condições mínimas de trabalho,
quando a remuneração paga chega a equivaler tão somente à alimentação consumida
pelo trabalhador, ou seja, muito próximo do trabalho escravo. Não podemos
acreditar que se deseje ou pretenda colocar institucionalmente o trabalhador
brasileiro em condições subumanas.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

GFR 3.17.23.004-2 - (JUN/95l

32
Emend a Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Suprima-se o § 4° do art. 11 .

JUSTIFICAÇAo

Objetiva a presente emenda resguardar os preceitos estabelecido. pela CLT.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Dep . Matheus Schmidt

CAMARA

DOS

DE PU T ADOS

PROJETO DE LEI N° 1.125/95

EMENDA SUPRESSIVA NU
Suprima-se o ~ 6° do artigo 11 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nO
1.125/95 renumerando-se os demais .

JUSTIF ICATIVA

Este dispositivo encontra-se contemplado na redação aplicada ao Artigo 4° do
presente substitutivo, que define as tripulações nas embarcações brasileiras.
Outro aspecto importante a ser considerado caso haja a exclusão da parcela de
tripulação brasileira definida naquele artigo é que o Comandante e o Chefe de Máquinas na
profissão de aquaviários são funções que representam o ápice de uma carreira iniciada em
postos menores, essenciais à sua formação .
A ascenção é gradual, sendo imprescindível que o tripulante passe por todas as
fases da carreira antes de chegar a Chefe de Máquinas ou Comandante.
Concluindo, para que hajam Comandantes e Chefes de Máquinas brasileiros é
necessária permanência da redação auferida ao artigo 4° também para as embarcações do
REB.

Sala das Sessões,

d novembro de 1996.

--

~

pknario emcn ...am( 1 61~-7)
1

GER 20 . 0 1. 0050.5 - (A BR/9 1)

ao JlL n° 1.125/95
(Ao Substitutivo do Relator)

Dê-se ao

~

6° do art. 11 a seguinte redação :

§ 6° Nas embarclÇões registradas no REB serão brasileiros o Comandante, o Chefe de
Máquinas e 2/3 da tripulação.

JUSTIFICAÇ.~O

A

present{~

emenda visa a garantia dos empregos existentes e a geração de novos.

Saa das Sessões, em de novembro de 1996

Dep. Matheus Schrnidt
1

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda de Plenário

Projeto de Lei n° 1.125, de 1995, do Poder Executivo

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N°

Dê-se ao parágrafo 9° do art. 11 , do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:

"Art. 11 ................................................................................... .
parágrafo 9°. Ficam isentos do Imposto de Importação (TI) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) os materiais e equipamentos utilizados na construção, conversão, modernização, reparo e manutenção das embarcações registradas no REB.

JUSTIFICAÇÃO
Visa especificar os incentivos concedidos ao setor.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1996.

GER 3.17.23.004-2 - (N OV/9S)

CÂMARA DOS DEPU T ADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. 12 do Projeto.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo que se propõe suprimir com a presente Emenda objetiva
atribuir aos armadores brasileiros a prerrogativa de efetuar com pessoal próprio, ou
seja sua tripulação ou contratação de pessoal diretamente, as operações portuárias
de recebimento, estocagem, embarque, desembarque e entrega de cargas, assim
como a estiva, conferência, conserto e vigilância, na navegação de cabotagem e no
âmbito do MERCOSUL.
A proposição altera substancialmente a Lei 8.630, de 1993, que trata
da modernização dos portos brasileiros, estabelecendo política de pessoal que foi
amplamente discutida no contexto próprio.
As alterações, podem gerar inúmeras distorções seja no campo das
relações de trabalho ou seja na própria organização do sistema portuário. Nestas
condições, qualquer alteração substancial a ser implementada na legislação
portuária, deve ser discutida no âmbito da organização portuária e não na
organização da navegação de cabotagem, que embora se relacionem diretamente, os
possíveis beneficios propiciados à esta última atividade pode provocar impactos
negativos na primeira.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/951

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

PRO.JETO DE LEI N° 1.125/95

EMENDA SUPRESSIVA NU

Suprima-se o artigo 14 do Substituti vo do Relator ao Projeto de Lei nO
1. 125/95 renumerando-se os demais.

JUSTIFICATIV A

A inclusão de regulamentação da praticagem no substitutivo, apresentado pelo
relator ao PL 1.125/95 , configura uma tentativa de resolver um problema, que clama por uma
solução urgente, no fórum inadequado.
O projeto em pauta trata de assuntos relativos à ordenação do transporte
aquaviàrio visando, principalmente, o restabelecimento da competitividade da marinha
mercante nacional. A praticagem, item ponderável na composição do propalado "Custo
Brasil", está diretamente relacionado à segurança da navegação, matéria que vem sendo
abordada em outra proposição que se encontra em tramitação nesta Casa: o PL 4.259/93 .
É fundamental evitar que este assunto seja analisado de fonna precipitada e
superficial , sem levar em consideração os acordos internacionais assumidos pelo Pais e sem
aval iar, cuidadosamente, as repercussões financeiras decorrentes de tal medida.
Especificamente a respeito deste último aspecto, vale salientar que a
desobrigação de emprego dos práticos, substituindo-o pelos Comandantes de embarcações
destinadas à navegação de cabotagem, com muito pouca qualificação, poderá aumentar,
consideravelmente, os valores dos seguros, em face do comprometimento dos rigidos
critérios de segurança que devem nortear o tráfego aquaviário.
A reação natural ao alto custo da praticagem e a demora na aprovação do PL
4.259/93 , que dispõe sobre a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, não pode servir de
argumento para a inclusão de assunto tão dispare no projeto ora em discussão .
É preciso tratar o problema da praticagem de fonna desapaixonada, corrigindo
as distorções existentes e promovendo uma tramitação mais rápida do PL 4.259/93 , ao invés
de inclUÍ-lo no PL 1.125/95 .

Sala das Sessões,
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Emenda ao Artigo 18 do Substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia.
Artigo 18°:
Substituir pelo seguinte texto:

É admitida, pelo prazo de dois anos, até que esteja
" Artigo 18°
O implementado o Registro Especial Brasileiro, a transferência ou exportação de embarcação
Ct'J inscrita no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de empresa brasileira, para a
~ sua subsidiária integral no exterior, atendidas as seguintes exigências;

LiJ

:>

I.

a legislação do país de registro da embarcação deve admitir a requisição de que trata o

O parágrafo 4° deste artigo:
Z

(1)

~
tO

no caso das embarcações ainda não quitadas:

11.

_

O
~

a) manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento vinculado à
embarcação, da mesma forma que novas
solicitações de recursos;
b) constituição no país de registro da embarcação, de hipoteca a favor do credor no

~

Brasil ;

...

~

c) prestação de fiança adicional , pela subsidiária integral , para o financiamento de que
trata o inciso I deste artigo.

..

Parágrafo I ° As embarcações de subsidiárias inteb'Tais, domiciliadas no
exterior, de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das embarcações de bandeira
brasileira, desde que:
I.

sejam brasileiros o Comandante e seu Chefe de Máquinas;

sejam observados, no relacionamento trabalhista com as respectivas
I I.
tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos
internacionais
devidamente reconhecidas .
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que identificam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição),
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão .
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91 .
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4. COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Paraapr~
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/ 3 e a tercei
ra, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deve~áestar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇAO). Se oes
paço for insuficiente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão .
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositivo a ser emendado (título, capítul o, seção, subseção ou artigo, caput/parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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m. tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior, tenham
sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a viger esta lei .

Parágrafo 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que
já tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras.
Parágrafo 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresas brasileiras gozarão dos incentivos
O legais referentes à exportação de bens.
U)

~

Parágrafo 4° As embarcações de propriedade de empresa brasileira,
LiJ transferidas ou exportadas para a sua subsidiária integral no exterior, ficam sujeitas à
:> requisição pela autoridade competente, nos casos previstos no art. 137 da Constituição.

o
z
cn

JUSTIFICATIV A: Esta emenda tem como objetivo estabelecer imediatamente
i,U de forma eficaz condições de competitividade para as empreas brasileiras de navegação.
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Este formulário deverá ser preenchido a máquina, assinado pelo autor da Emenda
e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e três cópias,
uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento Interno, cada
Emenda deverá tratar de matéria contida em apenas um dispositivo da proposição,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovaçã~ re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiamento, estas, identificadas pelo nome e núme
ro do gabinete do Deputado, serão apostas em outra folha deste formulário, no
campo TEXTO/JUSTIFICAÇÃO, completando-se os demais campos que ident i ficam a
Emenda.
No caso de apresentação de Emendas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição ) ,
as assinaturas, também identificadas pelo nome e número do gabinete do Deputado, poderão ser apostas em folha de papel pautado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
1. EMENDA NQ - Não preencher este campo. Destina-se a receber o número da Emenda,
o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROPOSIÇAO - Escrever o tipo, o número e o ano da proposição. Exemplos:
PL NQ 1.245/88, PL NQ 1.245-A/88, PEC NQ 24-A/91.
3. CLASSIFICAÇÃO - Não preencher este campo. Destina-se a ser usado pela Comissão
no ordenamento das Emendas.
4 . COMISSÃO - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue. Para apre
sentação de Emendas a PEC, basta escrever neste campo a palavra ESPECIAL.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6 . PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7 . UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da Emenda.
8. PÁGINA - Deverá ser preenchidO da seguinte forma: NQ DA PÁGINA/NQ TOTAL DE PÁGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/ 1;
Se a Emenda tiver t rês páginas: a primeira será 1/ 3, a segunda, 2/ 3 e a t ercei
ra, 3/3.
9 . TEXTO / JUSTIFICAÇ ÃO - Deverá ser utilizado para a redação do texto da Emenda e ,
a critério do autor, da justificação. O início da justificação deverá estar cla
ramente separado do texto da Emenda pelo título próprio (JUSTIFICAÇÃO ) . Seoes
paço for insufic i ente, deverá ser usada outra folha deste mesmo formulário. 10 . PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emenda. A
data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBSERVAÇÃO: Fazer referência clara ao dispositi vo a ser emendado (t ítulO, capí tu lo , seção, subseção ou artigo, caput / parágrafo, inciso, alínea, número ) .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso V do art. 18 do Projeto a seguinte redação.

" Art. 18 . ...
I. .. .
V. sejam observados, no relacionamento trabalhista com as respectivas
tripulações de origem brasileira, no mínimo a legislação trabalhista
brasileira.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda objetiva assegurar que, uma vez sendo concedida a
prerrogativa de transferência ou exportação de embarcações inscritas no Registro de
Propriedade Marítima com gravames, e considerando que no artigo em referência
defende-se a estipulação de cota de tripulação brasileira pelo Poder Executivo
,
(Inciso IV) no texto do substitutivo do Relator, e 2/3 conforme Emenda n°.
sejam assegurados aos marítimos brasileiros as mesmas condições trabalhistas que
os demais em operação nas embarcações remanescentes no Brasil, fazendo, assim,
justiça social.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

-------,-
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995
(DA SRA. SOCORRO GOMES)

VOTAÇÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 846, DE ] 995 , QUE
REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(TENDO APENSADOS OS DE N°S 907, 1.125, 1.302 E 1.392, DE 1995); TENDO PARECER DO
RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, PELA
REJEiÇÃO DESTE E DOS DE N°S 907/95, 1.302/95 E 1.392/95, APENSADOS ; E PELA
APROVAÇÃO DO DE N° 1.125/95 , APENSADO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO
(RELATOR: SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA). PENDENTE DE PARECER DA COMISSÃO

ESPECIAL ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO.

A MATÉRIA TEVE SUA DISCUSSÃO ENCERRADA NA SESSÃO DE ONTEM , DIA 26 .

~E
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PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO, EM SUBSTITUiÇÃO À
COMISSÃO ESPECIAL, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO .... JOSÉ CARLOS

ALELUIA.

PASSA-S E À VOTAÇÃO.
PARA ENCAMINHAR, CONCEDO A PALA VRA AO SR. DEPUTADO .... ....... ......... ....... ......... ........ .

ROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

DESTAQUE DE BANCADA
r

Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 , destaque de Bancada para
votação em separado do inciso IV do art. 9° do substitutivo de Plenário da Comissão
Especial.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

)~
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Destaque-se para votação em separado, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o inciso IV do art. 9° para suprimi-lo.

JUSTIFICAÇÃO
O Art. 9° diz respeito à necessidade de autorização para o afretamento de
embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na navegação interior
de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem,
bem como na navegação de apoio.
O inciso que se pretende suprimir dispõe que não é necessário a autorização
"quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio realizado por
embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão
competente, com as oferecidas por embarcações estrangeiras.
Note-se que o inciso em foco simplesmente elimina o direcionamento dado
aos casos de afretamento previstos nos incisos anteriores (que colocam limites ao
ingresso de embarcações estrangeiras na cabotagem brasileira). Implanta uma
abertura no mercado que tende a liquidar, ainda no início desta nova fase de
incentivo à marinha mercante nacional, com qualquer iniciativa empresarial
objetivando a exploração comercial do setor, que estará sempre sujeito à prática do
"dumping" desfechada comumente no selvagem mercado internacional de retes por
poderosos concorrentes.
O incentivo à concorrência, não deve pecar pela sujeição ao abuso da
desproporcionalidade de forças econômica, que pode gerar o massacre do
competidor em lugar de troná-Io competitivo.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996
/l
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

'DESTAQUE ~1 $ t\

Requeiro, naS Lit iítM 8~ W à ~I+. l€;ii , destaque de Bancada para
votação em separado ~6 'à E à. 3rt 1I) d. ,..J.ºIi*JJli 10 de Plenário ~ ~"iJljssão

F~l.

~~

Sala das Sessões,

??

de novembro de 1996.

CÂMARA
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenaaquaviário e dá outras pro

do

transporte

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Destaque-se para votação em separado, nos tennos do Regimento
Interno da Câmara dos.Deputados, a Emenda d(
~ Plenário de nossa autoria ao~c?l/ ·
do, Art. 11 dO..,.SubstltutlvO do Relator ao P.L.
J:. vV'lt~ "'L ~ .3 1- elA 'lI\? '~
JUSTIFICAÇÃO

A fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a regulamentação do
REB, se faz necessário para que efetivamente seja instituído e aplicado, sem sofrer
solução de continuidade, produzindo os seus efeitos no desenvolvimento da
atividade marítina nacional.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996

I
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

l
DESTAQUE:.Dn BANCADA

Requeiro, nos termos ao § 2° do art. 161 , destaque de Bancada para
votação em separado da emenda Plenário nO
referente ao caput do art. 11 do
substitutivo de Plenário da Comissão Especial.

1('1 '

Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

Regulamenta o pará grafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

EME NDA DE PLENARIO N°

Dê-se ao caput do

11 a seguinte redação :

art .

" Art. 11 Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, que
será
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias , no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por emp
resas brasileiras de
navegação. "

JUSTIFICA TIV A

A fixação de prazo para regulamentação do REB se faz necessária
para
que o mesmo seja de fato instituído e aplicado.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996 .
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

DESTAQUE D
-.:E
cl=~:s.J
Requeiro, nos termos dI:G~ii;~
. 161, destaque
para
votação em separado do § 3° do art. 11 do substitutivo de Plenário da Comissão
Especial.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.

PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

DESTAQUE DE BANCADA

Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161, âestaque de Bancada para
votação em separado da emenda de Plenário nO
1:~ ,referente ao § 4°, § 5° eX
do art. 11 do substitutivo de Plenário da Comissão E~ial.
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

DEST AQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Destaque-se para votação em separado, nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o parágrafo 4° do Art. 11 do Substitutivo do
Relator ao P.L. referido para suprimi-lo.
JUSTIFICAÇÃO

o parágrafo que se pretende suprimir cria a possibilidade de que não

•

sejam aplicadas as convenções e acordos coletivos de trabalho em vigor relativo às
tripulações de embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro.
Tal proposição é absolutamente descabida. O sistema de direitos
trabalhista nacional representado pela legislação e pelos instrumentos normativos
(acordos e convenções coletivas), notadamente no que diz respeito aos marítimos,
está em consonância com o mercado internacional, por conseguinte, não oferecendo
desvantagem competitiva para os armadores e empresas de navegação nacional.
Excetue-se deste quadro os trabalhadores de países em grave crise social em que se
chegou no limite máximo da falta de dignidade e condições mínimas de trabalho,
quando a remuneração paga chega a equivaler, tão somente, à alimentação
consumida pelo trabalhador, ou seja, muito próximo do trabalho escravo. Não
podemos acreditar que se deseje ou se pretenda colocar institucionalmente o
trabalhador brasileiro em condições subumanas.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/951
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPA.,",,"~

Destaque-se para votação em separado, nos tennos do Re2:i mento
rnterno da Câmara dos Deputados, o parágrafo 5° do Art. 11 do Substitutivo do
Relator ao P.L. referido para suprimi-lo.
~

JUSTIFICAÇÃO

•

Os acordos e convenções coletivas celebrados e em vigor, além de se
constituírem em direitos adquiridos no âmbito de sua aplicabilidade, não se
constituem em perda ou diminuição de competitividade das empresas brasileira de
navegação e seus concorrentes internacionais, já que as remunerações se equivalem.
O possível desequilíbrio em relação aos custos das empresas internacionais no que
diz respeito à tripulação reside nos encargos sociais. Considerando que serão isentas
de PIS e COFINS, as empresas registradas no Registro Especial Brasileiro, então o
pequeno desequilíbrio existente que poderia implicar em desvantagem competitiva,
se não sanada fica bastante reduzida.
Neste contexto, a repactuação através de acordos e convenções
coletivas de trabalho com o objetivo de preservar condições de competitividade das
empresas nacionais em relação às internacionais, não é aplicável.
Naturalmente não se pode ter como parâmetro de competitividade as
empresas que operam com relações trabalhistas de tripulantes filpinos , africanos,
etc., que estão próximas e relações escravistas - trabalho em troca de alimentação.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenaçã
do
aquaviário e dá outras providA cias."

transporte

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Destaque-se para votação em separado, nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o parágrafo 6° do Art. 11 do Substitutivo do
Relator ao P.L. referido para suprimi-lo.

JUSTIFICAÇÃO

O presente dispositivo que se pretende suprimir estabelece que "nas
embarcações registradas no REB serão necessariamente brasileiros apenas o
comandante e o chefe de máquinas" .
Este parágrafo é redundante em relação ao art. 4°, que trata da
tripulação em embarcações brasileiras. Note-se que as embarcações inscritas no
Registro Especial Brasileiro não assumem natureza diferenciada do que as demais
embarcações brasileiras. Há uma tendência, inclusive, de que todos as empresas
brasileiras de navegação, devido as vantagens previstas, sejam registradas no REB.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996
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PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

DEST AQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

•

Destaque-se para votação em separado, nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Art. 14 do Substitutivo do Relator ao P.L.
referido para suprimi-lo .

JUSTIFICAÇÃO

O artigo que se pretende suprimir diz respeita à dispensa "da
contratação de prático o Comandante de embarcação destinada à navegação a de
cabotagem que, em período anterior de no máximo de 12 (doze) meses, tiver
operado em determinado porto ou canal por mais de 5 (cinco) vezes" .
A dispensa do prático, como proposta, não reflete as condições
de operação e segurança no âmbito e realidade dos portos brasileiros.
As correntes marinhas, a movimentação de areia, e outras
variações ambientais ao longo do ano, não possibilita que um comandante, por mais
experiente que seja, que tenha atracado cinco vezes em um ano, possa dispensar os
serviços do prático, que deve proceder as manobras com segurança tanto para a
embarcação, quanto para a estrutura portuária.
As consequências desta flexibilização podem ser muito mais
onerosas seja para a economia direta do sistema, já que um acidente no âmbito do
porto pode provocar sua paralisação por dias, seja pelas consequências ambientais.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1996
I
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DE

•

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161 , inciso I e § 2°,

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 1 f

do....

~~SUbstitutiv~O Relator ao Projeto de lei nO 1.125, de 1995.{ ~t - 11 h ~~~
Sala das Sessões,

de novembro de 1996.
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Emend Supressiva n°

ao PL n° 1.125/95

(Ao Substitutivo d Relator)

Suprima-se os § § 4° e 5° do art. 11 .

Objetiva a presente emenda resguardar

Sa'a das Sessões, em

0S

preceitos estabelecidos pela CLT.

de novembro de 1996

Dep. Matheus Schrnidt

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°. 1.125, DE 1995

"Dispõe sobre a ordenação do
aquaviário e dá outras providências."

transporte

Emenda de Plenário ao Substitutivo do Relator ao P.L. 1.125, de 1995

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso IV do art. 18 do Projeto a seguinte redação.

" Art. 18 ....
I. ...
IV. sejam brasileiros o seu comandante, seu Chefe de Máquinas e 2/3
(dois terços) da sua tripulação."
JUSTIFICAÇÃO
A Emenda tem por objetivo assegurar que no caso de constituição de
subsidiária integral no exterior por empresa brasileira de navegação, com
transferência ou exportação de embarcações inscritas no Registro de Propriedade
Marítima, gravadas com hipoteca ou outras garantias à fmanciamento nacional, seja
obrigatório que além do Comandante e do Chefe de Máquinas, a tripulação seja
constituída por 2/3 de marítimos brasileiros, ao contrário do que defme o
substitutivo quando atribui a fixação daquele contingente pelo Poder Executivo.
A possibilidade de constituição de subsidiária integral no exterior por
parte das empresas brasileiras de navegação enquanto não seja instalado o Registro
Especial Brasileiro já assegura condições de competitividade maiores do que as já
existentes diante da atual legislação. O custo da mão-de-obra marítima nacional é
compatível, e muitas vezes menor, do que aquele praticados em países da Europa e
dos Estados Unidos. Nesta perspectiva, a contratação de mão-de-obra de custo
inferior só ocorreria quando provenientes de países com graves problemas sociais
que submete seus trabalhadores a remunerações ínfimas correspondentes, tão
somente, ao custo da sua alimentação, o que não cremos seja a opção do Brasil em
se aproveitar de tal situação de miséria.
Assegurar que dois terços da tripulação seja de marítimos brasileiros,
estar-se-á associando uma política de combate ao desemprego nacional à política
econômica dirigida à marinha mercante brasileira.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996

•
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PROJETO DE LEI N° 1.125/95

EMENDA SUPRESSrv A N°

Suprima-se o artigo 20 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nO
1.125/95 , renumerando-se os demais.

JUSTIFICATIV A

o presente Artigo trata de urna generalização inadequada, bastante prejudicial
a diversos portos, principalmente os menores, localizados nas regiões Norte e Nordeste do
Pai s.
Em portos maiores, a medida poderia até ser adotada, em função da
conjuntura, a critério do Conselho de Autoridade Portuária local ; mas a fixação dessa
obrigatoriedade por Lei tende a "engessar" a atividade portuária e até futuramente, vir a
desmoralizar a própria Lei , pela inoportuna aplicação desse dispositivo em determinadas
ocasiões.

Sala das Sessões,

de ovembro de 1996.

- ---

plcnario crnen .s.lm( 161 R- 7)
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EXCELENTíSSIMO SENHOR P E

DENTE~ CÂMARA DOS DEPUTADOS

\(,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161 , inciso I e § 2°,
do Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda de
Plenário nO

Y3 ' oferecida ao Substitutivo do Relator ao Projeto de lei n° 1.125, de

1995.

Sala das Sessões,

de novembro de 199~.~
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DOS

DEP UTA DO S

PRO JET O DE LEI :\To. 1.125. DE 1995
"Dispõe sobre a orde naçã o do
aqu aviá rio e dá outr as prov idên cias ."

tran spo rte

Eme nda de Plen ário ao Substitutivo do Rela tor ao P.L. 1.125. de 1995

EMENDA MO DIF ICA TIV A

Dê-se ao capu t do ano 11 do Substitutivo do Rela tor ao Proj
eto
pass and o a segu mte redação :
11. Fica instItuído o Registro Especial Bra sile iro - REB. a ser
regu lam enta do pelo Pod er Executivo no prazo máx imo de 180 (cen
to e
oitenta) dias. no qual pod erão ser registradas emb arca ções brasileir
as,
ope rada s por emp resa s brasileiras de nav egaç ão".
-<

.ÂJt.

JUS TIF ICA ÇÃO
A fixação de prazo de 180 (cen to e oite nta) dias para a regu lam
enta ção do
REB , se faz nece ssár io para que efet ivam ente seja instituído e apli
cado , sem sofr er
solu ção de con tinu idad e, prod uzin do os seus efeitos no dese
nvo lvim ento da
ativ idad e mar itina nacional.
Sala das Sessões. 25 de nov emb ro de 1996
/
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PROJETO DE LEI N° 846, DE 1996
(Da Sra. Socorro Gomes)

,

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal

E~NDA

DE PLENARIO N°

Dê-se ao inciso III do art. lOd o substitutivo a seguInte reda
ção,
suprimindo-se o parágrafo único :
" Art. 10 Independe de autorização o afretamento de embarcação:
........................................ ............................................................

....................................................................................................
..........

.............

"UI Estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para
navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e
navegação de apoio,
desde que o afretador mantenha com estaleiro nacional cont rato
de construção de
embarcação em plena eficácia, de igual ou superior tonelagem de
port e bruto para
embarcação de carg a ou de arqueação bruta para embarcação destinad
a ao apoio."

JUSTIFICATIVA

A emenda visa vincular a liberdade de afretamento de embarcações com
a
garantia de utilização da capacidade da indústria naval brasileira.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996 .
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CÂMARA

DOS

DEPUTADO

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requeiro a Vossa Excelência , nos termos do art. 161 , inciso I e § 2°,
do Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda de
Plenário nO

r.; J

, oferecida ao Substitutivo do Relator ao Projeto de lei nO 1.125, de

1995.

Sala das Sessões ,

de novembro de 1996.
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CÂMARA

DOS

DE PUTADOS

PROJETO DE LEI N° 1.125/95

EMENDA SU PRESSIV A N°

Suprima-se o artigo 12 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n°
1.125/95 renumerando-se os demais .

.JUST IF ICA TIV A

A presente emenda tem como objetivo ressaltar a impropriedade de se
misturar temas que, embora possam até guardar uma certa correlação, são absolutamente
distintos, quais sejam : a regulamentação do artigo 178 da Carta Magna (objetivo declarado
da proposição do Poder Executivo) e o ordenamento do trabalho portuário. Levado a efeito
com a aprovação recente, por esta Casa, da Lei n° 8.630/93 . (Lei dos Portos).
O dispositivo que pretendemos suprImIr nasceria inócuo e
enfraquecido, uma vez que a Lei 8.630/93 já prevê de forma geral os casos de dispensa da
intervenção da mão-de-obra avulsa nas operaçõess portuárias (inciso I e II do 1° do art. 8°).
Reiterar o mesmo dispositivo significaria reconhecer que a Lei 8.630/93 não pegou, e
acreditar que, com redação um pouco diferente, uma lei posterior pudesse, por si só, vir a ser
obedecida. O que falta ai não é uma nova lei , nem uma nova redação, mas munir o Estado
dos instrumentos necessários ao cumprimento da lei em vigor.
O Poder Executivo vem empreendendo através do Grupo Executi vo de
Modernização dos Portos um grande esforço para aplicação da LEI DOS PORTOS, com
negociações demoradas e complexas envolvendo todos os profissionais participantes das
atividades portuárias. A aprovação deste dispositivo influenciará o êxito de tais negociações,
e não garantirá a eficácia do resultado que pretende.

*

Sala das Sessões,

novembro de 1996.
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CABOTAGEM (PL. 846/95 - PL. 1125/95)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

COMISSÃO ESPECIAL

A

/:fI-;
"'J
I~,-If

I 'f'.-~~

~

~

IrD~

/"-

~
~

Á-nr-I~

J.
It

11-

,A

~ ,,-

t~
J

~

1\

jPt

IZ

II

/J-

!t~

CABOTAGEM (PL. 846/95 - PL. 1125/95)

COMISSÃO ESPECIAL

IEMENDA N°

30
3]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5]
52
53
54
55
56
57
58

A
I-

'"fi--

!l-

fJ,

fI.

/j

~

Pt

11-

jfÀj

... D

/J

MA
r-

I-

P-

II/j

I ...

.D

~

'1/,fl fl-

Il

T

Á

f

li"

Á

t

~

I"-

CABOTAGEM (PL. 846/95 - PL. 1125/95)

COMISSÃO ESPECIAL

EMENDA N°

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

O

It ·
!l
A
IÍ--

f~

(\

/L

I--

fi.-

~
J- ~
I~

l,

FOLHA DE INSCRIÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO, EM TURNO ÚN ICO,
DO PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995
(CABOT AGEM)

5~ .... .... ...... .. .....------.....,.,.~.-:-:-:... ;:-,.,
....~. ..

~~~.....-: ..................~ ... .-:-:..... .............

, /I

6 ................................................................................. .... ..... ........................................ .. ........ .

7 ....... ...... ... ... ........................ .... ...................................... ......................... .............................. .
8 ........................ ... ... ............................ .. ............. ..... .................. ............................................ .
9 ...................... .... ............ ... .... .. ............ ........ ... ................. ... ....... ........................................... .

1O................ .................. ..... .. ..................... .............. ... ............................ ..... ..... ..................... ..

RELA ÃO DE ORADORES A FAVOR DA PROPOSI ÃO ........... ... .

1·······A· y.f&.T9 . . . . . . ..4'. & . . ~. .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ..
v·

2 ....

E:v.J.~ \<;t.:() ..... ~..k;? .~...R E.\rl.. H.~...................................................... .

')

-' . ...... . .. . ............ . . . ............................. .. ............. ...... .... ... ... .... .. ............. .. .. .... . . .... ............. .... .... .

4 ................................................ .. .... .................. ... ... .. ......................... ................................... .

5 ................................ ............................................. .... ... ........................................................ .

6 ................ .... ................. ...... .. ........... .................................... ..................... ... ......... .......... ..... .

7 ...................................... ...................... ................. .... ... ...................... .................................. .
8 ... .. ......... ........ .. .. ...... .......... .. ... ..................... .... ............ ......... .............. ... .............................. .

9 ... .. ................................................ ... .................................................................................... .
10 ........................................................................................................................................... .

~

I
EM VOTAÇAO A SUBEMENDA SUBSTITUTIVA OFERECIDA
DE PLENÁRIO E AO 19 SUBS rl'ITUTIVO!

I\.J/t')~

RELATOR

V7

As

EMENDAS

dt ~~~

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM

(se aprovada) - ESTÁ PREJUDICADA A PROPOSIÇÃO INICIAL, OS PROJETOS
APENSADOS E O 19 SUBSTITUTIVO.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENT0 if-

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

V

Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 162, inciso XIV, do
Regimento Interno, votação em globo de todos os destaques
simples apresentados ao Projeto de Lei n Q 846-C/95, da Dep.
Socorro Gomes.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1996.
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SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO E AO
SUBSTITUTIVO ORIGINAL

Dispõe

sobre

a

ordenação

do

transporte

aquaviário e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
"-

Do Ambito da Aplicação
Art. 10 Esta lei se aplica:

I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
brasileiras;

rr - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros;
III - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União;
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:

r - os

navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em

atividades comerciais;
II - as embarcações de esporte e recreio;
lU - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.
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Capítulo n
Das Definições
Art. 2° Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes

definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o Comandante e a tripulação;

II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador
se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no
Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua
exploração comercial ;

v -

empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituida
segundo as leis brasileiras, com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário,
autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;

•

VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias;
VilI - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio
logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica,
que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;
IX - navegação de cabotagem : a realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
X - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional ;
XI - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
XII - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário
da embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a
./
embarcação seja inscrita em registro de outro país;

t
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XIII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.

Capítulo

m

Da Bandeira das Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as

embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de
pessoa física residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de
navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no pais de origem .
Capítulo IV
Da Tripulação

Art.

4°

Nas

embarcações

de

bandeira

brasileira

serão

necessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e dois terços da tripulação.
Capítulo V

•

Dos Regimes da Navegação

Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na
navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às
embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
§ 10 As disposições do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e
suas alterações, só se aplicam às cargas de importação brasileira de países que pratiquem,
diretamente ou por intermédio de qualquer beneficio, subsídio, favor governamental, ou
prescrição de cargas em favor de navio de sua bandeira.
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§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder
Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às
suas bandeiras.
§ 3° O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições
do Decreto-lei n° 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de
navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não
oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso

internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos os países,
exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do

transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso
nacional , bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo,
quando afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o disposto nos artigos 9°
e 10 desta lei.
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações
referidas no caput, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação,
desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira brasileira nos outros Estados
•

contratantes.

Capítulo VI
Dos Afretamentos de Embarcações
Art.

8° A empresa brasileira de navegação poderá afretar
embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por
tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional , no transporte de mercadorias
na navegação de cabotagem ou nas navegações de apoio portuário e marítimo, bem como a
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casco nu na navegação de apoio portuário, depende de autorização do órgão competente e só
poderá ocorrer nos seguintes casos:
I -

quando

verificada

inexistência

ou

indisponibilidade

de

embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio
pretendido;
II - quando verificado interesse público, devidamente justificado.
III - quando em substituição a embarcações em construção no País,
em estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto durar a construção, por período
máximo de 36 (trinta e seis) meses, até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de
carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apOlO.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo também se
aplica ao caso de afretamento de embarcação estrangeira para a navegação de longo curso ou
interior de percurso internacional, quando o mesmo se realizar em virtude da aplicação do §
3° do art. 5° desta lei.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso ou interior
de percurso internacional;
II -estrangeira, quando não aplicáveis as disposições do Decreto-lei nO
666, de 2 de julho de 1969 e suas alterações, para a navegação de longo curso ou interior de
percurso internacional ;
In - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior,
de apoio portuário e de apoio marítimo;
IV - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a
navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio
marítimo, limitado ao dobro da tonelagem de porte bruto das embarcações, de tipo
semelhante, por ela encomendadas a estaleiro brasileiro instalado no País, com contrato de
construção em eficácia, adicionado de metade da tonelagem de porte bruto das embarcações
brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito ao afretamento de pelo menos urna
•
embarcação de porte equivalente.

lJ
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Capítulo

vn

Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante
Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.

§ 1° O financiamento oficial à empresa brasileira de navegação, para
construção, conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB,
contará com taxa de juros semelhante à da embarcação para exportação, a ser equalizada

•

pelo Fundo da Marinha Mercante .

§ 2° Fica assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacional, de cobertura de seguro e resseguro de cascos,
máquinas e responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB, desde que o
mercado interno não ofereça tais coberturas ou preços compatíveis com o mercado
internacional.
§ 3° Fica a receita do frete de mercadorias transportadas entre o país
e o exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o
COFINS.
§ 4° Nâo são aplicáveis ao REB as atuais condições estabelecidas por
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações de bandeira
brasileira.

§ 5° Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de
trabalho para as tripulações das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo
preservar condições de competitividade com o mercado internacional.
§ 6°. Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente
brasileiros apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas.
§ 7° O frete aquaviário internacional, produzido por embarcação de
bandeira brasileira registrada no REB, não integra a base de cálculo para tributos incidentes
sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
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§ 8° As embarcações inscritas no REB ficam isentas do recolhimento
de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.

§ 9° A construção, conservação, modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e
fiscais, equiparadas à operação de exportação.
§ 10. As empresas brasileiras de navegação, com subsidiárias
integrais proprietárias de embarcações construi das no Brasil, transferidas de sua matriz
brasileira, ficam autorizadas a restabelecer o registro brasileiro como de propriedade da
mesma empresa nacional , de origem, sem incidência de impostos ou taxas .

•

§ 11. A inscrição no REB será feita no Tribunal Maritimo e não
suprime, sendo complementar, o registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei n°
7.562, de 3 de fevereiro de 1988.
§ 12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo
as normas complementares necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição
de embarcações e seu cancelamento.
Art. 12. São extensivos às embarcações que operam na navegação de

cabotagem e nas navegações de apoio portuário e marítimo os preços de combustível
cobrados às embarcações de longo curso.

•

Art. 13. O Poder Executivo destinará, através de regulamento, um
percentual do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, para
manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, a titulo de
compensação pela perda de receita imposta pelo § 8° do Art. 11 desta lei.
Art. 14. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100%

(cem por cento) do produto da arrecadação do AFRMM recolhido por empresa brasileira de
navegação, operando embarcação estrangeira afretada a casco nu.
Parágrafo único. Quando gerado por embarcação estrangeira afretada
a casco nu em substituição a embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou
reparação em estaleiro brasileiro, o AFRMM terá, por um periodo máximo de 36 (trinta e
sei s) meses, contados da data da assinatura do contrato de construção ou reparação, a mesma
destinação do produzido por embarcação de registro brasileiro.
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Capítulo

vm

Das Infrações e Sanções

Art. 15. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes sanções:
I - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por tonelada de
arqueação bruta da embarcação;
II - suspensão da autorização para operar, por prazo de até seis
meses.
Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art. 16. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regulamentado
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta lei, será admitida,
até que esteja regulamentado o REB, a transferência ou exportação de embarcação inscrita
no Registro de Propriedade Maritima, de propriedade de empresa brasileira, para a sua
subsidiária integral no exterior, atendidas, no caso daquelas ainda não quitadas, as seguintes
.

~

.

eXlgenclas:
I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento
vinculado à embarcação, da mesma forma que novas solicitações de recursos ;
II - constituição, no país de registro da embarcação, de hipoteca a
favor do credor no Brasil ;
III - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral, para o
financiamento de que trata o inciso I deste artigo.

§ 10 As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias
integrais, domiciliadas no exterior, de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das
embarcações de bandeira brasileira, desde que:
I - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe de Máquinas;

\

\
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II - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as
respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais
devidamente

reconhecidos~

III - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior,
tenham sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a viger esta lei ~
IV - submetam-se a inspeções periódicas

pelas autoridades

brasileiras, sob as mesmas condições das embarcações de bandeira brasileira.

§ 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que já
tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras.

§ 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais
referentes à exportação de bens.
§ 4° O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas
neste artigo implica a perda dos direitos previstos no § 1° .
Art. 17. Por um prazo de 10 (dez) anos, contado a parti r da data que

passar a viger esta lei, não incidirá o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto
localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
Parágrafo único. O Fundo da Marinha Mercante ressarcirá as
empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos II e lU do Art. 8° do
Decreto-lei n° 2.404, de 23 de dezembro de 1987, republicado de acordo com o Decreto-lei
n° 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, que deixarão de ser recolhidas em razão da não
incidência estabelecida neste artigo.

Capítulo X
Das Disposições Finais
Art. 18. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em

situação de tensão, emergência ou guerra terá sua composição, organização administrativa e
.,..

âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
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Art. 19. O frete aquaviário internacional produzido por embarcação
de bandeira brasileira não integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
Art. 20 . O § 2° do Art. 2° da Lei nO 9.074, de 7 de julho de 1995,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte
de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário.".
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

•

Art. 22. Revoga-se o Decreto-lei n° 1.143, de 30 de dezembro de
1970 e o art. 6° da Lei n° 7.562, de 3 de fevereiro de 1988.

c ( (
do José Carlos Aleluia
Relator

•
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(SE HOUVE R)

EM VOTAÇÃO O SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

(SE APROVADO) - ESTÁ PREJUDICADA A PROPOSIÇÃO INICIAL E OS PROJETOS DE
LEI APENSADOS.

(SE REJEITADO O SU BSTIT UT IVO)

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS N°S 1, 8, 10 E 12 OFERECIDAS NA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, COM PARECER PE LA APROVAÇÃO.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS N°S 2 A 7, 9, 11 , 13 A 30, OFERECIDAS NA COMISSÃO D E
TRABALHO, DE ADMIN ISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, COM PARECER PELA REJE iÇÃO.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS DE PLENÁRIO N°S ... ............ .... ..................... ............ .................. .
COM PARECER PELA APROVAÇÃO, RESSALVADOS OS DESTAQUES.
AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS DE PLENÁRIO N°S ...................................................................... ,
COM PARECER PELA REJEIÇÃO, RESSALVADOS OS DESTAQUES.
AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

,

A MATERIA VAI AO SENADO FEDERAL.

PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995
(DA SRA. SOCORRO GOM ES)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, QUE
REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(TENDO APENSADOS OS DE N°S 907, 1.125, 1.302 E 1.392, DE 1995); PENDENTE DE
PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL.
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, CONCEDO A
PALA VRA AO SR. DEPUTADO ...... JOSÉ CARLOS ALELUIA ....... .

NÃO HA VENDO ORADORES rNSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
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R E QUE R I M E N T O

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

0'1
~""""'ados:

Requeremos, nos termos do Art. 155 do Regimento
Interno, urgência para a apreciação do Projeto de Lei n Q
1.125/95, do Poder Executivo, que ndispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá outras providências·.
Sala das Sessões, em

tO

-3 .~ QS'-...- O
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de 1996.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nO 095-CONFES, de 22 de outubro
de 1996, referente ao Projeto de lei nO 1.125/96 , onde é solicitado que se
envide esforços necessários para evitar que trabalhos portuários sejam
realizados em condições não pactuadas em convenções coletivas de trabalho,
comunico que encaminhei referido ofício à Comissão de Viação e Transportes
desta Casa.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência
protestos de alta estima e distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor
LUIZ FERNANDO B. SANTOS
Presidente do CONFES
Espírito Santo

ccp/12

À Comissao de Viaçao e Transportes (RfCO,
Art. 253)

·•
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ENTE
Carta AAB-035/96
Rio de Janeiro, O1 de novembro de 1996

ExcelenlÍssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

A tramitação do Projeto de Lei 1125 no Congresso Nacional vem
preocupando sobremodo o segmento marítimo brasileiro, principalmente quando vemos
reivindicações legítimas serem questionadas quanto li validade de suas implantações.
Se compararmos o tipoio que o Governo Brasileiro vem dando ao setor,
com as medidas adotadas por outros países, tiÍ é que ficamos perplexos.
Recentemente os EUA aprovaram, conforme decisão do Senado (88 votos a
favor e 10 contra) e forte apoio do Presidente Bill Cjinton, subsídios de US$ 1 bilhão para
assegurar a operação da frota mercante daquele país. (Favor ver anexo (tA")
São conhecidos por todos os incentivos que os governos da China, Japão,
Austrália, Noruega, Suécia, Finlândia, Suíça, etc dão as suas frotas mercantes e li indústria
naval.
As medidas adotadas por estes países visam a geração de divisas
decorrentes do frete marítimo bem como a gerar empregos, assegurar transporte
competitivo para os seus produtos, etc.
Ora, no Brasil 97% do nosso comércio exterior são feitos pelo mar e apenas
8 % desse total em na vias de bEifldeira brasileirll.
Este diminuto desempenho da bandeirti brasileira, deixada li deriva e
desassistida pelo país nos últimos anos, pressiona fortemente nossa balança de
pagamentos, fato de há muito apontado por nós, em diversos foros e, agora fInalmente
reconhecido pelo Governo, mll1S especificamente pelo Banco Central, através do seu
Chefe do Departamento Econõmico, Altamir Lopes.
De acordo com artigo publicado nü GEizeÜi Mercantil de 2// /0/ 96 (Ftivor
ver anexo .oB"), analisando o preocupante desempenho de nossas transações correntes em
setembro e nos últimos 16 meses, o Dr. Altamir Lopes declara:
.00 processo de desarticulizaçiio dEi Marinha Mercante do Brasll tem

trazldo impacto sobre as contas exteI'J1lis '~
"As despesas com fretes e passagens pagas ao exterior atingú"llm US$
3,957 bilhões nos últimos nove meses, ...................... . '~
Por que então mio tidotar políticas semelhantes as dos demais países para
reverter tal situação?

Rua Visconde de Inhaúma, 134 Grupos 1906 a 1912 - Centro - Rio de Janei ro
Te!. (021) 283-2509 - Fax: (021) 283-0893 - CEP 20094-900
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Não queremos subsÍdios idênticos ELOS dos EUA, mesmo porque conhecemos
as nossas carências e possibilidttdes. Não queremos o impossivel.
Queremos sim o possivel, o razoável, pttra podermos caminhar apoiados
por um Governo atento às condições oferecidas em todo o mundo e capaz de estimular
este importan te setor da economÚl nacional.
Queremos igualdllde de competiç/io e que não exportemos proteção para
navios e empresas de navegação estrangeiros.
Diante das medidtts ttdotüdtts pelos pllises mencionados, as soluções
propostas pelos armadores naciOnllis cheg!l1n Ei ser timidlls.

•

Oferecemos incentivos Plll,"l Ei implttntllção de novas indústrias no pais, em
condições especiEús. E o que fazemos pllrtt soerguer a indústrill naval, cujo parque
brasIleiro já mostrou nas déclldllS de 70/ 80 tt SUtt capacidllde e detém tecnologia de
ponta?
Porque não dal' ttS mesJrws condições especiais à Maánhtt Mercante
Nacional para que possa tl'anspol'tttr os produtos que serão pl'OdUZldos pelas novas
industrias, recém instailldas no pttis, com os mesmos incentivos?
Por que insistir em n/io consideral' tt pl'esülção de sel'viços como um bem
de exportação?
Porque desconhecer os clevlldos niveis de desemprego no Setor Mar/timo e
na Indústria Naval, motivttdos peltt sucessiio de erros ntt tentativtt de únplantal' legislação
incoerente com as l'ealidades bl'asileirEl e mundl~"ll?
Porque n/io impiEmt[lr uma politicü de transporte integr~"ldo, a longo prazo,
dando ao empl'esariado ü confiançll e li certeza de que seu investimento não estal'EÍ [10
sabol' de polilicas inconsistentes?
Somente com uma MEirinha Mel'c,"lnte fOl'te, tel'emos o controle do nosso
comércio exterior e estüremos prontos parEI cumprir nosso papel de auxIliar o pais a ter
um melhor desempenho ntt sUü bülünçü de pügEimentos.
É o momento de p!l1,'1r de virElr Ei·S,...(,-;estztt'f3s:)p?:Eii1r.~ll~o
Oimnm

A Sua ExcelênciEi o Senhor
Deputado Federal
Luis Eduardo Magalhães
Câmara dos Deputados
CEP 70. 160- 900 - Brasih'1 -DF

Rua Visconde de Inhaúma, 134 Grupos 1906 a 1912 - Centro - Rio de JaneI ro
Te!. (021) 283-2509 - Fax: (021) 283-0893 - CEP 20094-900
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País tem em sefembro 0- ''
pior déficit na sua conta
de transações correntes
Naquele Inês, governo gastou US$ 2,4 bi em viagens internacionais
O uldu du c .. p t IIÇÔt /I Q 111
tIlocdn. lllvestlmel'ltUS e I1nandll
m~nto5 fulttl!1 no OltlCt"ÍUT )j()lllil
rufO alé H~t"lIlbro lJS~ ~2
lh~cs. cerca de U S $ R $ 14 b i .
lhõeN " tnai" do 4UC 110 lIleSlI\l1

por Ivsnlr Joat portat
dI) I3IQfn.

Bra:;il tt.y<:, em seLcmbro, li
pior déficit na JiU8 COIHl1 de

O
.

oi-

tnuullç&s correntes nus \l1-

lil1wa 16lUe~cs. B~te

deseUlpenho

representn Illab IJJllIt queda do
38% nas C8plul,:õe~ de r~cur!i\)8 u-

perlodu do "nu pnssndu,

cre~cjment() dI: cllptnçíh'li VI~t\f
ocorrendo 00 ~etur nãu fínll.l\cc;ri ,.
"Sãú empn:fills 4uC csUo hUl--

leTUQM. Com is:\(), I,) !>1l\l10 dll~ l'\~.
ser\'l\~ Inlcrnl\cl(\nnillllO conccit(l

clindo reCUrNOS no ex.tcrinr com j li
rOR muito mCIlIHes CUI op\!rtll,fic::
ctirctnR", dil\sC Lope!l. NOII tlltil\)(l~
nove Incse~ dOlllc allO fOtl\1ll rCllli
' T.auas 167 opeu~OeH h\Il~l\lIll\1l
to de hônuJII c I>apél" de clll~rc)jl\
brn.,ilelnUllJo elltcrh,lr. Nn (':~lIlj\l11

de llquiuc7. PliS$OU de U$ 59.64 3
bl1hôu, em ogodto, (1arn lJS$
58,7"~

bilhúel no dllimo mê5.
O l!&rRVilmentu do déficit da ba<
lançn cOCJlcrcllll. I,) n.umcmto ~u de.

ue

IIemoolao cum juroli dn tJ(vldlil cx-

.tornA, 11 clevllr~o do 'Volume de te·
mellSI\S de lucro dlls emprclIRs !lU
exterior c pnUlUento de Yil\g.el1:i
intcrnllclonais provocaram um dé·
tldt no balnnçu de tcnn!lnçlíC9 corrente!; do R$ 2,252 bilhões el'l 5elClllbro, Illdlc:liUdo um cre~cill1enlO
. de 50% "obre I) mêl4 lI11tcdor.
O détil:1r de trrumlçOI!!I conenteH
'aç \Hnuladl) Clltrc .lnndto C Sel\!nlblU de 1996 pauou pUR US$
D.~27 bilhooll, flct\udu npalll\$ 3%
Inferior lU) do mel'inlO perfodo do
lno p,,"udo, ljullndo houve IImR
fmpl\çtu multo afRnde da ball\nç4\
comercial O{) pchndro semutre do

ano."~ um dctlempenho que foi

multo inflUénciado J)Clo pag,ml:nto
. dos juro •• tcmc:lsns dc lucrol! das
tmpnllR& e I) fnu:o IngreMIO de recura0" uullaúcrnl1l", cillise. () chefe do
DcpNtamcllto &nOÔmico do 8nnc.:o

CellLtal (BC), AItMur Lopca.

n fIl a illl

Allamir Lopta

vnlnr o, gi\slos cum pliSSl\gcl\S lI.é-

rel\5 e portuárias que anti con1.8biliznuas na conto ue, tr~lI&porteH, O
pt'occ~so de

til foram captados US$1.6 hilhik
de tecuuo.' com prnn~ de !iCI

antlll e dncu mel!es c Cnm JUrl l
anun;k de cercll de 11,07" 1111 an
sohrt li "nrja~Go camhia\.
O eancll Centrnl CUll~llilOu ail,,1

dC51U1ie.;ulação da Mólrlnha Mercl1ntc du Ura..<ôil tem trlltidQ
impacto sobre {lS contllll exteml\8,
um co"~islente movimentn de cal
AK deNpeS:1.'I C;Qrn freIes e Pa5"II.ln~ilo de cmpr68timoll ~irelu!l f I:
"Cllll P8.il~ no ex teril)r I\tlngirnrn
tus pcJn~ empre&llll juntu tl b.IIICl.
US.$ 3,957 bilhõCII t10~ liltinlos
clU COlllpllnhiM.O enlprcliariauo n l
nove meu!!, fic~lldu no muma
cíonal leVUttlou J<$ 1.8 bilhilv (
neve! do i\nn PQ~!(l\do, ma" muito
e.mpt~);tiOH)l1 direto,.; tiO utc!ril\
nlnlor do 4ue nO,l; últimos anos,
40% n mais do que tinha mmouo I
A. remessa de lucro dita ernprellas
mOllllll períodQ do anu pnKluuJu.
ao eXleril.H' foi em ,etculbru do U$ ' Um dil\hell'o uslldu como cl1pilnll
539 mllhOcs e 1\0
lJS.~

IUlO

já coei".

2,57:> bllMes. O impacto 1i6
nll.u acabou ,cndo mlllor ,gobrc as
cnnllU C'ltema5 devldu ~ repatriaçll.u de t:apital feita pur empre:las
brltsileinll e u Banco do Brasil. O
úlretor de: Flnàuyall do Ball~O do
Jlnsil. Cnrtos Gtlberto Cactllno.
dls~e q\lC IT6 II final do ano a In8ti~
tUlçãLJ lrá trllzcr US$ 2,1 bUbOeIl

O Banco Central P8&O\l R$ 8,5
bllhOell de juro. nos nuve primei.
roK lue~Oll do ano. 20% 1\ mllis do
que no ano pal;udu, As receita!;
ativo I aplicados 00 u.terior,
. ubtidu pelo Pda com juroA de ,
A Indefiniçlu sobre .. trajctÔ-

glrodaf: etl\prCSaHllullo maill bar

do que vem ~cndo ofr:reciúo I
mercndo Intel1\U. Af't Cl\plaçõe.'I fI'
tal! atrõ1vh da 63 rUrtl1 c()utribu
com ingreA:lo de US$ 3,1 bilhij
nOl\ nove primcJM II1CNCa do ílnl :
A. opeta~õell C('jn\ IIlcQsil1g" f I
tllM nl} c"-Imor. na Ulliloria em ~,II
pra de automÓ\'eis, IIjudnu COIl
lngresso do \JS$ 1.3' 1 bilhiil) I
to

uC ~
\992. O 1,agAJntnto ant~ip:ld()
Upofta~õlSll re.ndeu 'ao IirllHII \J

"ctembro, o maior volume:

apllcl\'t'lcll felt.l\" lK1 eAt~riur rendo· " ri[1:! do comportamento dOI juros
um R$ 2 b Illlilo., lIendo q luse
InlcrDllclO/luis e domé»ticoll conlrl90% em decorrência da remunerll·
bui\l no refluxo de entrl\da de no·
çJ{O du re.,,-rVIL:t ;ntcrIlBciOllllill.
VO~ recurwlJ. O OUltO do IDgres:lo
AJ dt..,pesa.'l com viagens InlcenacJl! recur!;u& externo:! (:aiu R$ 2,3

qUMe o dobrn ou 1Il(
um p.nudo dI) Rhu p'lImldn;
•
O cl)njunl.o dllll upen'çõe. Itcnn

clonll.ls IltlUitlrllrll em sGtcnlbro US$

no n1t~rcndu US$ 1,450 bilhno

I

~~"I!I. J!. t ~ .. ~ _d.1.1_~ll~~ri 11m ynlnr w~iur do

bilhões entre ago'sto e setembro,

lcv.n~(I

o BI'ncu Cenltlll

ti. VôtH

Icsmenh") de ta1l.8~ de cSmbin I'
!'''!I.ltn.n. ~ , hllntr r /I mmnrw
3!lO Inllhl

"A expectativA sobre nHulllll-
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SGMlP n°<1 ~ ~ /96

Brasília,02,de.a..t~

de 1996.

Senhor Presidente,

Em atenção a Carta AAB-035, de 01 de novembro de
1996, que trata da tramitação do Projeto de Lei nO 1.125/95 que "dispõe sobre
a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências, comunico-lhe
que encaminhei referida carta à Comissão de Viação e Trasportes desta Casa.
Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência
protestos de alta estima e distinta consideração.

,.

A Sua Senhoria o Senhor
METON SOARES JÚNIOR
Rua ViSconde de Inhaúma, 134 Grupos 1906 a 1912
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20094-900

ccp/14

PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 1. 125, DE 1995, QU E
DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DO TRANSPORTE AQUA VIÁRlO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS; PENDENTE DE PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL.

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, CONCEDO A
PALAVRA AO SR. DEPUTADO ..... JOSÉ CARLOS ALELUIA ........ ... ....... ...... .

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

EM VOTAÇÃO O PROJETO.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .

,

A MA TERIA VAI AO SENADO FEDERAL.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais (art. 117, VI, do Regimento Interno), a
retirada
do item 1 da Pauta da Ordem do Dia da presente sessão ordinária (PL 846/95).
--
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DEPUT ADO SÉ{aIO MIRANDA
Líder do PCdoB
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CÂM ARA

DOS DEP UTA DOS

RE QU ER IM EN TO

\I)
Senhor Presidente,

J

Nos termos do artigo 177 do

ADIAMENTO
do item

tJ2

A DISCUSSÃO DO PROJETO

dó0

egimento Interno, requeIro o

gf 6-A ./q7'S:-

,con stan te

da Ordem do Dia, por duas sessões, por tratar-se de assunto que
merece maior análise por parte desta Liderança.

Sala das Sessões,

emo?Ô

de

Llt...l r
DoP PB
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l1tJ v'e tdb o

de 199&

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais (art. 177, § 1°, do Regimento Interno), o
adiamento da discussão, por 2 sessões, do PL 846/95 .

C t# I L~J/61

--
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DEPUTADO S GIO MIRANDA
U}tV lÊ
Líder o PCdoB

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA

CHIVlwr;u"'IIi

1

v

Requeiro , na forma do art. 117, VI , combinado com o art. 101 , 11 ,
b, 1, do Regimento Interno, a retirada de pauta do

fL

Sala das Sessões, 2 o de

IV ~

f ~ ,-

IVo V' é~t1~"

lA /

g 5'

de 1996.

(1994-1 )plenario req 172üam)
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PROJ ETO DE LEI N° 846, DE 1995
(DA SRA. SOCORRO GOMES)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, QUE
REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(TENDO APENSADOS OS DE N°S 907, 1.125, 1.302 E 1.392, DE 1995); PENDENTE DE
PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL.

e

..::(;~6 4

msa\

R~i.haiJ

r-

B'1;.;rfteb

r~~ ~Ç(2rd'r~AS: f giOO.t1ffs:'>.:

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMlSSÃO ESPECIAL, CONCEDO A
PALA VRA AO SR. DEPUTADO ...... JOSÉ CARLOS ALE LUIA ... .... .

S-v'N
NÃO HA VENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

"'
•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROJETOS DE LEI N° 846/95, 907/95, 1.125/95, 1.302/95 e 1.392/95

Regulamentam o art. 178 da Constituição Federal

GER 3.17.23.004 -2 - (JUN/95)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995

Regulamenta o parágrafo único do art.
178 da Constituição Federal

Origem: Deputada Socorro Gomes
Relator: Deputado José Carlos Aleluia

1. RELATÓRIO

Encontram-se sob exame desta Comissão Especial os Projetos de Lei nO
846/95, de autoria da Deputada Socorro Gomes, n° 907/95, de autoria do Deputado Laprovita
Vieira, n° 1.125/95, originário do Poder Executivo, n° 1.302/95, de autoria do Deputado Miro
Teixeira, e n° ] .392, do Deputado José Santana Vasconcellos. Todas as proposições dizem
respeito à regulamentação do art. 178 da Constituição Federal, no que se refere à ordenação
do transporte aquaviário.

Projeto de Lei n° 846/95
Mais antiga das iniciativas, a apresentada pela Deputada Socorro Gomes
restringi-se à regulamentação do parágrafo único do citado dispositivo constitucional, o qual
remete à legislação ordinária o estabelecimento de condições para que embarcações
estrangeiras operem na navegação interior e no transporte de mercadorias nas navegação de
cabotagem.
Visando a cumprir esse objetivo, a propositura prevê os casos excepcionais
que dariam I ugar a hipótese de suspensão da reserva de mercado para a embarcação de
bandeira e registro brasileiros nos mencionados tráfegos. São eles: primeiro - quando o
proprietário da embarcação ou embarcações registradas em país estrangeiro, que pretenda
operar na navegação de cabotagem brasileira, possuir embarcações de registro e bandeiras

GER 3.17.23.004-2 - (JUNf95)
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brasileiras operando na navegação de cabotagem brasileira em número e tonelagem de
arqueação bruta igualou superior àquela de bandeira estrangeira que pretenda colocar em
operação navegação de cabotagem brasileira; segundo - quando a embarcação estrangeira
estiver registrada em país participante de acordo internacional ratificado pelo Brasil,
objetivando o intercâmbio comercial em mercado comum, respeitando o princípio da
reciprocidade; terceiro - se embarcações estrangeiras forem afretadas a armadores nacionais
com tripulação e comandantes brasileiros, para suprir inexistência de embarcação nacional
adequada, para o transporte de cargas especiais; quarto - se embarcações estrangeiras forem
afretadas a armadores nacionais com tripulação e comandantes brasileiros, quando a
tonelagem a ser transportada exceder a capacidade total de transportar pelas embarcações
nacionais; quinto - se embarcações estrangeiras forem afretadas a armadores nacionais em
situação de estado de calamidade pública, decretada em região do País, que determine a
necessidade de transporte de pessoal, do fornecimento imediato de combustíveis,
medicamentos e gêneros alimentícios, desde que não haja disponibilidade de embarcações
nacionais adequadas.
Na justificação do projeto, diz-se que o Poder Executivo, ao propor a
reformulação do art. 178 da Constituição Federal, não propugnou pela extinção do direito de
acesso exclusivo da bandeira brasileira às navegações de cabotagem e interior senão pela
retirada do texto constitucional de matérias cuja regulamentação estaria melhor disposta em
legislação ordinária ou complementar.
Afirma-se, também, que a permissão para que navios estrangeiros ingressem
no tráfego de cabotagem inviabilizaria por completo qualquer tentativa de recuperação da
Marinha Mercante nacional, extenuada pelo crescimento da prática de afretamento de
embarcações estrangeiras e pelas distorções daí decorrentes.
Por derradeiro, lembra-se que em quase todos os países, dos Estados Unidos à
França, do Japão à Alemanha, o transporte interno de mercadorias e pessoas é privativo de
embarcações nacionais.
Aberto o prazo regimental, foi oferecida apenas uma emenda ao projeto.
Projeto de Lei n° 907/95

Apresentada pelo Deputado Laprovita Vieira, a iniciativa em foco tem por
finalidade estabelecer ordenamento jurídico para o transporte aquaviário. O faz de maneira
pormenorizada, abraçando matérias estranhas à maioria dos demais projetos.

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

3

,

C ÂMARA DOS DEPUTADOS

Após iniciar estipulando seus objetivos, que se condensam no fortalecimento
da frota mercante nacional, a propositura conceitua diversas expressões as quais
posteriormente fará referência.
Prossegue, fixando reserva no transporte internacional de carga geral para a
primeira e segunda bandeira, paritariamente, estando facultado ao Ministério dos Transportes
conceder até 20% do total de fretes em cada tráfego a embarcações de terceira bandeira.
Comprovado que o emprego de embarcação brasileira ou do parceiro comercial implicará em
demora de embarque superior a quinze dias, permite o projeto que se contrate o serviço de
transporte junto a outras bandeiras.
Adiante, determina que seja de livre escolha dos usuários a bandeira
responsável pelo transporte internacional de granéis exportados pelo Brasil sem favores
creditícios ou fiscais. No que tange à importação de tais produtos, impõe a precedência para
as embarcações de bandeira e registro brasileiros.
Continua, restringindo às embarcações nacionais o transporte de mercadorias
nas navegações de cabotagem e interior, salvo casos de necessidade pública. Também,
dispondo sobre as contabilizações de fretes de carga geral e ordenando que os serviços
internacionais de transporte aquaviário sejam submetidos ao mesmo tratamento tributário dos
bens e serviços exportados.
Em relação aos afretamentos, abordados a seguir, a proposição os admite nas
formas total , parcial ou a casco nu, sempre precedidos, em se tratando de embarcações
estrangeiras, de autorização do Ministério dos Transportes, que deverá observar as hipóteses
nas quais, segundo o projeto, permite-se referido expediente.
Mais à frente, em capítulo especialmente voltado à regulação e ao controle
das tarifas, as quais não admite o projeto sejam discriminatórias, surge mandamento no
sentido de que os armadores envolvidos no transporte de carga geral registrem ,
obrigatoriamente, suas tarifas junto ao Ministério dos Transportes, para que as mesmas se
tornem de conhecimento público. Ainda no capítulo em questão, alinha-se atitudes que não
poderão ser tomadas pelas conferências de frete, acordos de cooperação ou quaisquer outras
formas de associação de dois ou mais armadores.
Finalizando, a proposição discorre a respeito dos controles das cargas e dos
fretes, das infrações e penalidades, concluindo com a manifestação de dispositivos de
natureza geral e natureza transitória.
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Projeto de Lei n° 1.125/95
Originária do Poder Executivo, a proposta em exame tem como mentores os
Ministros da Marinha, dos Transportes e da Indústria, do Comércio e do Turismo. Sua
finalidade é dispor sobre a ordenação do transporte aquaviário.
De início, o projeto vem tratar do âmbito de sua aplicação e das definições das
expressões que em seguida empregará. Neste tópico, expõe os conceitos de afretamento a
casco nu, afretamento por tempo, afretamento por viagem, armador brasileiro, embarcação
brasileira, navegação de apoio, navegação de cabotagem, navegação interior, navegação de
longo curso e suspensão provisória de bandeira. Naquele, limita os poderes da lei aos
armadores e embarcações brasileiros, às embarcações estrangeiras afretadas por brasileiros e
aos armadores e embarcações estrangeiros, quando amparados por acordos firmados pela
União.
A seguir, estatui que poderão arvorar a bandeira brasileira as embarcações
inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa fisica residente e
domiciliada no País ou de empresa brasileira, bem como as que estejam sob contrato de
afretamento a casco nu, por armador brasileiro, e tenham procedido à suspensão provisória
de bandeira no país de origem.
Adiante, estipula que nas embarcações de bandeira brasileira devem ser
brasileiros o Comandante e o Chefe de Máquinas .

•

Prosseguindo, define que a exploração ou operação do transporte de
mercadorias na navegação de longo curso e da navegação interior de percurso internacional é
aberta aos armadores e embarcações de todos os países, desde que observados os acordos
firmados pela União. No que respeita ao transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem e interior de percurso nacional, a proposição permite o ingresso de embarcações
estrangeiras, quando afretadas por armadores brasileiros.
Relativamente aos afretamentos, próximo item do projeto, faculta-se ao
armador brasileiro contratar qualquer de suas modalidades, seja junto à embarcação nacional
seja à estrangeira. A iniciativa, porém, condiciona o afretamento de embarcação estrangeira
por viagem ou tempo, para operar no transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem, interior de percurso nacional e de apoio à inexistência ou indisponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo de porte adequados para o transporte pretendido
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ou à constatação de interesse público, devidamente justificado, a par da autorização do órgão
competente.
Tal autorização, continua a propositura, é dispensada quando se der o
afretamento de embarcação de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para as
navegações de longo curso ou interior de percurso internacional, bem assim quando ocorrer o
afretamento de embarcação de bandeira brasileira ou estrangeira a casco nu, com suspensão
de bandeira, para a navegação de cabotagem, interior e de apoio.
Na seqüência, institui-se o Registro Especial Brasileiro, destinado a
possibilitar a aplicação de normas especiais de caráter fiscal, aduaneiro, previdenciário,
trabalhista e securitário às embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros, que
se destinarem à navegação de longo curso e interior de percurso internacional.
Manda o projeto, ainda, que a ordenação da direção civil do transporte
aquaviário em situação de tensão, emergência ou guerra seja regulada pelo Poder Executivo.
Finalmente, revogam-se os Decretos-leis nO 666/69, 687/69 e 1.143/70.
Na Exposição de Motivos que acompanha o texto em análise, dá-se grande
ênfase à importância do projeto, que poderia proporcionar substancial aumento da
competitividade no transporte aquaviário, conseqüentemente, a redução de custos, além de
não expor a frota nacional a uma concorrência desequilibrada com as empresas estrangeiras
São ainda expostas razões concernentes à adequabilidade ao mercado
internacional, à remoção ou desburocratização de regras presentes no setor, à ampliação da
concorrência entre os armadores nacionais e, por fim, ao reequilíbrio da matriz brasileira de
transporte.
Aberto o prazo regimental, foram oferecidas 149 emendas à iniciativa

Projeto de Lei n° 1.302/95
De autoria do Deputado Miro Teixeira, o projeto em tela pretende
regulamentar o transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e interior. Atem-se,
portanto, ao parágrafo único do art. 178 da Constituição Federal.
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A proposição mlCla determinando que as embarcações estrangeiras, de
bandeira de países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas e comerciais,
podem realizar transporte de mercadorias por cabotagem, até o máximo de 20% do volume
total de mercadorias embarcadas nessa modalidade, percentual que poderá ser alterado por
acordos efetivados no âmbito do Mercosul. Acrescenta que pelo menos dois terços da
tripulação dessas embarcações deverá ser composta por brasileiros.
Em seguida, dispõe que o transporte de mercadorias na navegação interior
será permitido às embarcações estrangeiras que, primeiro, pertençam a empresas com filiais
no território nacional, segundo, ocupem pelo menos dois terços de mão-de-obra de
brasileiros, terceiro, não ultrapassem a cota de 20% do volume total de mercadorias
embarcadas nessa modalidade e, quarto, detenham prévia autorização dos Ministérios da
Marinha e dos Transportes.
Por derradeiro, condiciona a operação de embarcação estrangeira na
navegação de cabotagem e interior com finalidade turística ao cumprimento de todas as
exigências relacionadas ao transporte de mercadorias, exceto a disposição referente à cota de
carga.
Em sua justificação, o autor argúi que a participação de embarcações
estrangeiras na cabotagem é episódica, visando apenas ao aproveitamento de um percurso.
Daí, a razão pela qual, afirma, quase todos os países praticam a reserva de mercado na
navegação de cabotagem. Acredita, também, que um processo de abertura à competição
internacional poria em risco a existência das empresas nacionais e, até mesmo, a soberania
do país.
Argumenta que a proposta de definir-se uma cota máxima de abertura ao
capital estrangeiro, assim como de uma relação mínima de mão-de-obra nacional , tem como
objetivo garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira e de
seus trabalhadores.
Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Projeto de Lei n° 1.392

Iniciativa do Deputado José Carlos Vasconcellos, o projeto em causa tenciona
regulamentar o art. ] 78 da Constituição Federal, no que diz respeito ao transporte aquaviário.
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Principia, fixando os objetivos que deverão ser alcançados com a aprovação
da lei, entre os quais se destacam o incentivo à Marinha Mercante e à construção naval do
país, o aumento da competitividade internacional dos produtos brasileiros e a valorização do
emprego dos recursos humanos dedicados à atividade aquaviária.
Em seguida, define conceitos relativos a diversas expressões que utilizará ao
longo do texto legal, muitas delas não acolhidas na maioria dos demais projetos, como
"tarifa", "proprietário", "conferência de frete" e "ação independente" .
Ingressando em capítulo dedicado aos dispositivos pertinentes à regulação de
bandeira, estabelece que o transporte marítimo internacional de carga geral do intercâmbio
comercial brasileiro deverá se submeter aos acordos firmados com os respectivos parceiros
ou, na inexistência desses acordos, ao princípio da reciprocidade, reservando-se, nesse caso,
um máximo de 20% da receita total de fretes por ano a embarcações de terceira bandeira.
Prossegue, determinando que o transporte de mercadorias importadas por
qualquer esfera da Administração Pública, com favores desta, com financiamento de
instituição oficial de crédito ou com o auxílio de financiamento externo à União, Estados ou
Municípios seja feito obrigatoriamente por navio de bandeira brasileira.
Continua, assentando que as navegações de cabotagem, interior e portuária
são privativas de embarcações nacionais, excetuadas as de caráter turístico e de passageiro.

•

Adentrando capítulo referente à competitividade, decreta que a atividade de
Marinha Mercante é estratégica, nos termos do art. 171 da Constituição Federal. Firma,
ainda, que os fretes produzidos por embarcações brasileiras terão os mesmos tratamentos
fiscais assegurados aos bens exportados produzidos no país, além de não mais poderem
constituir base de cálculo para a incidência de imposto de importação. Prevê, outrossim, que
as empresas brasileiras possam ser registradas em outro país, para efeitos estritamente
trabalhistas e fiscais, em adição ao Registro Brasileiro, desde que suas embarcações tenham
sido construídas no Brasil, mantenham tripulação brasileira e se submetam às normas de
segurança da navegação emanadas do Governo Brasileiro.
Adiante, trata das conferências de frete e da obrigatoriedade de registrarem
suas tarifas junto ao Ministério dos Transportes. Também, da necessidade do citado
Ministério coibir a prática do dumping pelos cartéis internacionais. Acrescenta, em seguida,
que sobre os fretes produzidos por navios estrangeiros, não pertencentes a países do
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Mercosul, no transporte desse mercado comum, incidirá um Imposto de Importação com
alíquota idêntica à Tarifa Externa Comum ao Mercosul.
Passando a dispor sobre os afretamentos, permite que as empresas brasileiras
de navegação deles se utilizem, não importando a forma dos mesmos e a origem da
embarcação. Com relação ao afretamento de embarcações estrangeiras, todavia, são
elencadas algumas hipóteses cuja ocorrência é essencial para que se permita dito
afretamento.
Finalmente, ordena que as tarifas dos terminais e das instalações portuárias
aplicadas aos navios brasileiros que operam na cabotagem sofram uma redução de 80% dos
valores estipulados nas tabelas em vigor.
Justificando sua iniciativa, o autor enumera alguns objetivos que nortearam a
feitura do texto em exame. Seriam dois dos mais importantes deles a desoneração da
atividade da Marinha Mercante Brasileira, de modo a aproximar suas condições de
competitividade às dos seus concorrentes estrangeiros, e o estabelecimento de regras para a
participação de navios estrangeiros nos tráfegos gerados pelo País, de maneira a impedir que
os mega-transportadores internacionais organizem cartel e passem a gerar aumentos absurdos
e descontrolados dos fretes.
Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Emendas

•

Um total de cento e cinqüenta emendas foram encaminhadas a esta Comissão
Especial, cento e quarenta e nove delas ao Projeto de Lei n° 1.125/95 e uma ao Projeto de Lei
n° 846/95 . Passa-se à relação das mesmas, por Deputado:
EMENDAS

DEPUTADOS

N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 ,12, 13, 14

Eduardo Mascarenhas e Márcio Fortes

W 15,16, 17,18,19,20,21

Sérgio Barcellos

N° 22,23, 134

Jandira F eghali

N° 24,25,26,27,28,29,3 0,31 ,3 2,33,34,35,135

Socorro Gomes

W 36,3 7,3 8,39,40,41 ,42,43 ,81

Carlos Santana

N° 44,45,46,47,48,49,50,51 ,52

Jair Bolsonaro

1N0 53

José Carlos Vieira

N° 54,61

TeIma de Souza

1N0 55,56,57,58,59,60

Gervásio de Oliveira
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N° 62,63 ,64,65

Rubem Medina

N° 66,67

Eduardo Mascarenhas

W 68,69,70,71 ,72,73,74,75,76,77,78,79,80

João Cóser

W 82

Marcelo Barbieri

N° 83,84,85,86,87,88,89,90,91 ,92,93 ,94,95, 121

Yeda Crusius

N° 96,97,98

Roberto Campos

N° 99,100, 101 ,102, ] 03, ] 04, 105, I 06, ]07, 108, 109, Philemon Rodrigues
11 0, 111 ,112,113, ] 14,115
W 116, 117,118,119, 120

Mário Negromonte

N°122, 123, 124, ] 25, 126, 127

Elton Rohnelt

N° ] 28,] 29, 130, 13] ,132,133

Ayrton Xerez

N°
] 36, 137,] 38, 139, 140, ]4] ,1 42, 143 , 144,145,146,
147,148,149,150

Moreira Franco

Observação: a emenda n° 56 foi retirada a pedido do autor, o Deputado Gervásio de Oliveira

Comissão

Criada nos tennos do § 2° do Regimento Interno, instalou-se a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de Lei nO846, de 1995, da
Deputada Socorro Gomes, e seus apensados, aos dezesseis dias do mês de março de 1996
com a seguinte composição: Presidente - Deputado Alberto Silva; Primeiro
Vice-Presidente - Deputado Genésio Bernardino; Segundo Vice-Presidente - Deputado

Fausto Martello; Terceiro Vice-Presidente - Deputado Leônidas Cristino; Relator -

•

Deputado José Carlos Aleluia; demais titulares - Deputado Chico da Princesa, Deputado
José Carlos Coutinho, Deputado José Carlos Vieira, Deputado Lael Varella, Deputado
Philemon Rodrigues, Deputado Sérgio Barcelos, Deputado João Thomé Mestrinho, Deputado
José Pinotti, Deputado Mário Martins, Deputado Moreira Franco, Deputado Benedito
Guimarães, Deputado Fetter Júnior, Deputado Jair Bolsonaro, Deputado José Egydio,
Deputado Paudemey Avelino, Deputado Eduardo Mascarenhas, Deputado Márcio Fortes,
Deputado Mário Negromonte, Deputada Yeda Crusius, Deputado Carlos Santana, Deputado
João Coser, Deputada TeIma de Souza, Deputado Miro Teixeira, Deputado Gervásio Oliveira
e Deputada Socorro Gomes; suplentes - Deputado Eliseu Moura, Deputado Hugo Lagranha,
Deputado João Iensen, Deputado Magno Bacelar, Deputado Mauro Fecury, Deputado Mauro
Lopes, Deputado Rubem Medina, Deputado Antônio Brasil, Deputado Marcelo Teixeira,
Deputado Oscar Andrade, Deputado Zaire Rezende, Deputado Cunha Lima, Deputado
Eujácio Simões, Deputado João Pizzolatti, Deputado Júlio Redecker, Deputado Laprovita
Vieira, Deputado Ushitaro Kamia, Deputado Jorge Anders, Deputado Koyu Iha, Deputado
Luiz Carlos Hauly, Deputado Roberto Rocha, Deputado Arlindo Chinaglia, Deputado José
Maurício, Deputado Pedro Valadares e Deputada Jandira Feghali.
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Reuniões
DATA

HISTÓRICO

07-05-96

1a Reunião - Instalação e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes

14-05-96

28 Reunião - Elaboração do cronograma dos trabalhos

21-05-96

3a Reunião - Elaboração do cronograma dos trabalhos

28-05-96

4a Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Carlos Alberto V. da Nóbrega, Presidente da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT;
Ricardo Arieira, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis;
Manuel Ribeiro Goncalves e Nobuo Oguri, Presidente e Conselheiro de Administração
da EISA - Estaleiros Ilha SI A

30-05-96

5" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:

Carlos Augusto Carvalho, Vice-Presidente da Associação de Armadores Brasileiros AAB·,
Cláudio Decourt, Vice-Presidente do Sindicato nacional das Empresas de Navegação
maritima - SYNDARMA
04-06-96

6" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
José Carlos Gomes Carvalho, representante da Confederação Nacional da Indústria CNl",
TiagQ de Moraes, Diretor da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem

11-06-96

73 Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Amaral Figueiredo, Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval SOBENA;
Meton Soares Júnior, Presidente da Seção IV, Aquaviários, da Confederação Nacional
dos Transportes - CNT

13-06-96

8a Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:
Almirante de Esquadra César Rodrigues Pereira, Ministro de Estado da Marinha

18-06-96

9" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Almirante de Esquadra Henrique Sabóia, Presidente da Vale do Rio Doce Navegação
SI A - DOCENA VE;
Mário Abad, Coordenador Geral de Transporte da Secretaria de Política Industrial do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

19-06-96

10" Reunião, com o seguinte convidado :
Severino Almeida Filho, Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica e de
Práticos de Portos da Marinha Mercante

20-06-96

Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado :
Deputado Odacir Kleill, MInistro de Estado dos Transportes

25-06-96

12" Reunião - Audiência pública, com os seguintes convidados:
Fernando Perrone, Diretor de Infra-Estrutura do BNDES;
Contra-Almirante José Ribamar Miranda Dias, Secretário- Executivo do Grupo
Executivo para Modernização dos Portos - GEMPO;
Francisco José WIasek, Presidente da Metalnave S/A. ;
Comandante Ronaldo Cevidanes, Superintendente da Frota Nacional de Petroleiros FRONAPE

26-06-96

13 3 Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado :
Wasrung!on Barbeito, Presidente da TransroU Navegação SIA.

02-07-96

14a Reunião - Audiência pública, com o seguinte convidado:
Evandro Pedro Pinto, Assessor Especial do Secretário da Receita Federal
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2 - VOTO DO RELATOR

As audiências públicas promovidas por esta Comissão Especial, à exemplo do
que já havia ocorrido na oportunidade da revisão do artigo 178 da Constituição da República,
trouxeram-nos a absoluta certeza de que a Marinha Mercante brasileira, e, por conseqüência,
os demais segmentos da chamada indústria marítima, não sobreviverão por muito tempo se o
País permanecer negligenciando a elaboração e implementação de uma moderna política de
desenvolvimento para o setor.

o risco parece ser tão iminente que o Vice-Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas de Navegação Marítima - SYNDARMA, Sr. Cláudio Décourt, declarou-nos
que em cinco anos o Brasil deixará de contar com uma frota própria para o transporte
marítimo, se mantidas as atuais condições. E quais seriam tais condições, estas que têm
conduzido ao encolhimento da participação da bandeira brasileira no transporte de nosso
comércio exterior, à enorme diminuição da tonelagem da frota própria, ao envelhecimento e
obsolescência dos navios em operação, à extinção do transporte de carga geral na navegação
de cabotagem, ao desemprego de trabalhadores marítimos e à estagnação dos estaleiros
nacionais? Embora nem sempre semelhantes os juízos, elas se revelam principalmente nos
altos custos operacionais e de capital que se abatem sobre o armador brasileiro. Estes,

•

determinados pelo preço de construção do navio, pelas condições de pagamento e
financiamento e pelo cumprimento das cláusulas do contrato que estabelecem os prazos e
obrigações relativas à construção. Aqueles, pelas despesas efetuadas com pessoal, inclusive
encargos trabalhistas, com manutenção e reparos, já que não constituem atribuições inerentes
ao serviço dos marítimos brasileiros, e com materiais, lubrificantes, combustíveis e seguros,
via de regra, obtidos a preços superiores aos que se encontram à disposição de embarcações
estrangeiras, não esquecidos os dispêndios com a própria administração da atividade.
Subsidiariamente, contribuem para conformar a precária situação de sustentabilidade das
empresas de navegação o renitente e superado modelo de administração portuária,
especialmente perverso para o transporte da carga geral na cabotagem, a imposição de
tributos sobre o frete gerado por embarcação nacional no comércio exterior e a virtual
inoperância dos mecanismos de financiamento . Afinal, é bom que se diga, a maioria desses
problemas teve origem na ausência de estratégia para a inserção, de maneira competitiva, da
Marinha Mercante brasileira no disputado mercado mundial de fretes, após desencadeado o
processo de desregulamentação que aboliu o excesso de protecionismo com que se agraciava
o armador nacional.
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A luz das novas disposições constitucionais relativas ao transporte aquaviário,
vigentes desde a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nO 7, de 1995, cinco
projetos de lei foram apresentados, presumidamente, com o intuito de se lillclar o
estabelecimento de uma futura ordem legal que permita o soerguimento do setor.
Do exame dessas iniciativas, constata-se, de pronto, que duas delas, de autoria
da Deputada Socorro Gomes e do Deputado Miro Teixeira, têm limitada repercussão
porquanto restritas à regulamentação do transporte de mercadorias nas navegações de
cabotagem e interior. Entendemos que não foi objetivo da Emenda Constitucional n° 7 exigir
que lei específica viesse a tratar dessa questão, senão que, na lei que dispusesse sobre a
ordenação do transporte aquático, ficassem estabelecidas as condições em que tal transporte
poderia ser efetuado por embarcação estrangeira. A par disso, parece-nos que as duas
proposituras, seja na fixação de critérios rígidos, em uma, ou na imposição de uma cota
aleatória, em outra, para participação de outras bandeiras nos tráfegos de cabotagem não
alcançam o desejado grau de flexibilidade no tratamento da relativa reserva de mercado que
se consubstanciou com a já referida Emenda Constitucional nO 7.
Outros dois projetos, um proposto pelo Deputado Laprovita Vieira, outro pelo
Deputado José Santana de Vasconcellos, conquanto compatíveis com a abrangência exigida
pela matéria, trazem em seu arcabouço princípios antes já defendidos pelo Projeto de Lei n°
3.324/92, de autoria do ex-Deputado Luiz Salomão, arquivado ao término da última
legislatura sem que tivesse conseguido propor um conjunto de soluções mais eficaz do que o
adotado pelo País ao longo do período de implantação de sua indústria marítima. Além de
promoverem o aumento da intervenção estatal, reeditam o expediente da reserva de carga

•

como mola propulsora do desenvolvimento setorial, esquecendo-se dos maleficios j á
comprovadamente impingidos aos demais setores da economia.
Resta, portanto, a iniciativa encaminhada pelo Poder Executivo, elaborada a
partir da conjunção de esforços dos Ministérios da Marinha, dos Transportes e da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
Sobre esta propositura, em virtude de procurar o instrumento da
competitividade, cânone sobre o qual terá que se pautar a recuperação da Marinha Mercante
brasileira, devem se concentrar os trabalhos de elaboração de um texto legal que contemple
soluções apropriadas para o setor.
Partindo dessa premissa, julgamos que o Projeto de Lei n° 1.125/95, embora
represente avanço indubitável em relação ao ordenamento vigente, é ainda incapaz de
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propiciar o surgimento imediato de um ambiente de competição no qual o armador brasileiro
possa se sustentar sem o protecionismo do Estado. Aliás, a maioria dos convidados que se
pronunciaram nesta Comissão foi categórica ao afirmar que a propositura em tela merecia
ajustes, que sua entrada em vigor poderia resultar relativamente inócua se não lhe fossem
acrescentados dispositivos capazes de reverter em curto espaço de tempo a forte tendência da
armação nacional para o ocaso.
Também esta relatoria não se conforma com a resolução parcial dos
problemas. A urgência e a gravidade da situação reclamam medidas ousadas, ainda que,
porventura, paliativas. A enorme contribuição advinda do conjunto de emendas propostas
pelos Deputados membros desta Comissão e das sugestões dos que aqui expuseram seu ponto
de vista a respeito da matéria deu-nos a coragem e o entendimento necessários para
encaminharmos à apreciação deste Plenário, convictos de sua importância, o substitutivo em
anexo, o qual passamos a comentar.
Iniciemos com o capítulo II, das definições. Aqui, no conceito de afretamento
por tempo, acatamos as emendas nO 10,52,83 e 136, a fim de fazer valer a hipótese de
afretamento de apenas parte da embarcação, para o transporte de mercadorias, como já se
verifica internacionalmente. Com a inclusão da definição de empresa brasileira de
navegação, acatamos parcialmente a emenda n° 123, deixando com que a definição de
armador brasileiro passe a ter seu real significado, como já se verifica na legislação existente.
No conceito de navegação de cabotagem, acatamos a emenda n° 138, que lhe confere maior
abrangência e, como dito na justificação da proposição acessória, racionalizará o transporte

•

marítimo-fluvial quando houver condições de ser prestado por uma única embarcação.
Finalmente, acatando as emendas nO 09,49,59 e 84, introduzimos a definição de frete
aquaviário internacional, já que só assim será possível distingui-lo com o tratamento fi scal e
os incentivos concedidos às mercadorias exportadas.
Ainda no âmbito do capítulo II, cumpre destacar a rej eição de alguns
conjuntos de emendas. O primeiro deles diz respeito à supressão do conceito de suspensão
provisória de bandeira, a qual constitui condição para que seja concretizado o afretamento a
casco nu. Na prática, portanto, tratam as emendas em caso de inviabilizar esse tipo de
afretamento, que constitui uma nova alternativa, principalmente enquanto não refonnulada a
política de apoio à construção naval, para a aquisição de embarcações sob condições de
prazo e custo mais favoráveis. Parece-nos, inclusive, que tal espécie de afretamento
permitiria que empresas estrangeiras de navegação se instalassem mais rapidamente no País,
gerando investimentos e postos de trabalho, além de ajudarem a elevar os padrões de
competitividade interna presentes no setor. Apenas uma ressalva fazemos a esse novo
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instituto: o afretamento de embarcações a casco nu deve ter como contrapartida o
investimento na produção local de embarcações ou se corre o risco de ver o país invadido por
um sem número de empresas com interesse puramente imediatista, promovendo concorrência
desleal com empresas que já assumiram grandes ônus financeiros em virtude da contratação
de embarcações junto a estaleiros nacionais.
Outro conjunto de emendas com o qual não concordamos é o que tem por
finalidade desmembrar o conceito de navegação de apoio, criando os de navegação de apoio
marítimo e navegação de apoio portuário, a fim de que, nesta última, prevaleça a reserva de
mercado para embarcações nacionais. Talvez se esteja esquecendo que armadores
estrangeiros não poderão operar indiscriminadamente na navegação de apoio, muito pelo
contrário, já que os afretamentos por tempo e por viagem deverão se dar sob circunstâncias
específicas. Ademais, é o próprio Ministério da Marinha, maior interessado na preservação
de aspectos relativos à segurança nacional, quem não fez objeção, no corpo da lei, ao
tratamento igualitário conferido às duas modalidades de navegação.
Por fim , várias emendas tencionavam definir a navegação do Mercosul e do
Tratado de Cooperação Amazônico, forma de, mais adiante, vincular o regime destes
tráfegos ao que ficasse decidido no âmbito dos respectivos tratados. Ora, nos parece urna
preocupação infundada na medida em que os Tratados tem precedência em relação à
legislação ordinária do País. Se na esfera de tais tratados se decidir por regimes de navegação
diferenciados, e o Congresso Nacional não se opuser, estes regimes prevalecerão.

•

Antes de passar para o capítulo IV, da tripulação, cabe reiterar que as emendas
tendentes à excluir a possibilidade de que embarcação afretada a casco nu arvore a bandeira
brasileira, dispositivo do capítulo m, não puderam ser aceitas, pelos motivos já expostos.
Artigo inicialmente bastante controverso, o que determinava serem brasileiros
apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas, nas embarcações de bandeira brasileira, foi
objeto de diversas emendas - n° 06,48,61 ,68,81 ,88,134,135 e 141 , com as quais concordamos
parcialmente. Com efeito, tais funções só são passíveis de serem atingidas mediante longo
período de ascensão profissional, período esse que não restaria necessariamente garantido
aos que passassem a ingressar na carreira, pelo simples fato de que estaria facultado o uso
exclusivo de marítimos estrangeiros. De outra parte, cremos ser por demais impositivo o
estabelecimento da relação pretendida pelas emendas. Nosso juízo é que o órgão competente,
capaz de averiguar a situação da oferta e demanda dos serviços prestados pelos marítimos,
terá melhores instrumentos para definir qual parcela da tripulação caberá a brasileiros,
podendo redefinir tal parcela de acordo com novas circunstâncias. Nunca é demais lembrar,
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ainda, que a própria Marinha de Guerra é quem possibilita a instrução dos profissionais da
Marinha Mercante, sendo sabedora, portanto, da importância desse grupo de trabalhadores.
No capítulo V, dos regimes de navegação, convém salientar desde logo que
todas as emendas direcionadas a tomar privativa de embarcação brasileira qualquer segmento
do transporte aquaviário foram imediatamente desconsideradas por esta relatoria, vez que
vão de encontro ao princípio da competitividade, norte das medidas que procuramos adotar
neste substitutivo. Exceção seja feita ao transporte de mercadorias que tenham como origem
ou destino países que pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer beneficio
governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de navio de sua
bandeira, caso em que continuará a prevalecer os mandamentos do Decreto-lei nO 666, de
1969. Essa posição visa a, principalmente, manter em mãos do governo brasileiro
instrumento de negociação no foro da Organização Mundial do Comércio. Todas as outras
cargas hoje destinadas exclusivamente à bandeira brasileira, mesmo quando o parceiro
comercial não pratica protecionismo para sua marinha mercante, estarão disponíveis para
embarque em qualquer navio que ofereça fretes mais competitivos. Isto permitirá a
eliminação de muitas distorções na política industrial brasileira, ocasionadas pela anulação
de parte do efeito das isenções fiscais propostas, advinda do pagamento de fretes maj orados
pela existência de ambiente alheio à competição. A par disso, serão efetivamente reduzidos
os custos burocráticos do setor, dado que se reduzirá a emissão de waivers, procedimento
necessário quando não existe embarcação brasileira em posição para efetuar o transporte
considerado privativo. Diante do que foi dito, consideramos parcialmente acolhidas as
emendas n° 01 ,95,113 e 133, que propunham a manutenção do Decreto-lei n° 666/69 e de seu
complementar, Decreto-lei n° 687/69 .

•

No mesmo capítulo, precisou ser tratada uma questão que, a princípio, parece
ter sido esquecida quando da elaboração do projeto. Referimo-nos ao transporte aquaviário
regular de passageiros, o qual, muitos alegam, estaria à mercê do armador estrangeiro se não
explicitado o seu regime. De fato, muitas emendas procuraram garantir que o transporte
regular, não o de caráter turístico, estivesse a cargo de brasileiros, sempre fazendo incluir
dispositivo com essa expressa intenção. A resolução do problema, no entanto, nos parece
mais fácil: reside na redação do art. 7°. Basta que, à exemplo do texto da emenda
constitucional n° 7, se diga que as embarcações estrangeiras somente poderão participar da
(grifo nosso) navegação interior, e conseqüentemente do transporte regular de passageiros, se
atendidas as condições impostas pelos artigos 9° elO da lei. Como está, a redação dá a
entender que as condições impostas pelos mencionados artigos apenas têm alcance no
transporte de mercadorias na navegação interior. Com essa correção, acreditamos estarem
parcialmente contempladas as emendas n° 18,30,43 e 80, bem como acatada a de nO143.
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No capítulo VI, dos afretamentos de embarcações, inicialmente promovemos
ajuste na redação do caput do art. 9°, de maneira a que este dispositivo não fizesse retomar a
confusão gerada pela redação original do art. 7°, a que acima nos referimos.
Também no mesmo artigo, contemplamos outra situação na qual será possível
realizar-se o afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo. Essa
flexibilização visa a permitir que haja permanente disponibilidade de embarcação para atuar
na navegação de cabotagem e a estimular o armador que tenha investido recursos na
construção de navio, foco do proposto inciso UI - pelo que entendemos parcialmente
contempladas as emendas nO 14,90,108 e ]50.
Cumpre notar, ainda no que diz respeito ao capítulo VI, que não julgamos
procedentes diversas emendas cuja finalidade era obrigar que houvesse a anuência do órgão
competente na hipótese de afretamento a casco nu. Nossa opinião é que impedir o armador
de realizar esse tipo de afretarnento, que já lhe custaria bem mais do que qualquer dos
demais, é uma obstrução ao acesso de instrumento essencial para o livre exercício de sua
atividade econômica. Esse poder de veto, criado com delegação de ainda maior poder de
intervenção do Governo no setor, reafirmamos, é uma ameaça à liberdade de planejamento
da qual devem desfrutar os que investem no transporte marítimo.
Ingressando no capítulo VII, do apoio ao desenvolvimento da Marinha
Mercante, nos deparamos com o dispositivo mais importante do projeto enviado pelo Poder
Executivo: o que institui o Registro Especial Brasileiro. Sua implementação é essencial para
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que se proporcione ao armador brasileiro reais condições de competitividade, condições que
já usufruem armadores de países que adotaram dispositivo semelhante ao REB. Entretanto,
parece patente que a efetiva criação do REB demandará diversas negociações com todos os
setores que se virem atingidos com a aplicação de normas especiais conferidas às
embarcações brasileiras. Óbvio que o tempo para a criação do Registro é uma variável sobre
a qual não temos inteiro controle. Poderá se passar poucos meses, como de forma otimista
previu Sua Excelência, o Ministro da Marinha, poderão se passar outros tantos, como mais
realisticamente previram diversos expositores e parlamentares desta Comissão. Daí, a
necessidade de uma medida pragmática, urgente, transitória mesmo, que assuma o papel de
uma eventual ponte de ligação entre o momento caótico atual e o período a partir do qual
estará vigorando o Registro Especial Brasileiro. Essa medida, que recebeu defesa quase
unânime neste Plenário, é a permissão para que as embarcações brasileiras sejam transferidas
para subsidiárias integrais no exterior de empresas brasileiras de navegação, podendo então
desfrutarem dos mesmos beneficios que estão ao alcance da bandeira de conveniência.
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Assumindo como válida essa postura, conseqüentemente acatando
parcialmente as emendas na 03,92,96,10,122 e 146, esta relatoria reconhece também que a
implementação do REB é a solução definitiva para que se diminua o ônus operacional
incidente sobre a bandeira brasileira, devendo cessar, quando de sua efetivação, a qualquer
estímulo às embarcações que permaneçam sob o controle de subsidiária integral no exterior.
(Esta hipótese, é bom que se diga, só se tomará possível caso o Poder Executivo não
promova em tempo hábil - 180 dias - a regulamentação do REB. Assim o fazendo, não será
permitida a transferência nos moldes em que preconiza o art. 18 do projeto). Acreditamos,
inclusive, que o Registro Especial deve ser extensivo às embarcações que operem nas
navegações de cabotagem e interior, maneira de contrabalançar os inúmeros estímulos e
subsídios já conferidos ao setor rodoviário, claramente hipertrofiado quando se observa sua
participação na matriz de transporte brasileira. Tal recomendação encontra-se nas emendas
na 11 , 118 e 145, todas acatadas.
Ainda no que tange à possibilidade de transferência das embarcações
brasileiras para subsidiárias integrais no exterior de empresa brasileira, dois aspectos foram
bastante discutidos: o retomo das embarcações em situação de conflito, como apoio à
Marinha de Guerra, e o destino da receita dos fretes pagos à embarcação pertencente à
subsidiária. O primeiro item, esta relatoria confessa, é de dificil equacionamento e talvez seja
o risco que o País tenha que transitoriamente correr para ter renascida sua frota mercante,
caso não se promova a rápida regulamentação do REB ~ o segundo não nos preocupa na
medida em que confiamos na recuperação e na estabilidade econômica brasileira, ambiente

•

no qual é improvável que um armador nacional, com negócios concentrados no País, deixe
de investir no fortalecimento de seu grupo empresarial, que continua a ter sede no Brasil.
Outro relevante ponto, no que conceme às subsidiárias integrais, fizemos
incorporar em nosso substitutivo: é a previsão de que embarcações construídas no Brasil e
exportadas ou transferidas para aquelas empresas gozem dos incentivos legais referentes à
exportação de bens. Encontram-se contempladas, dessa forma, as emendas na 02, 62, 93,97 e
] 1l.
Permanecendo no capítulo VII, acatamos parcialmente as emendas na 67, 115,
127, 128 e 149, que pretendem atribuir condições mais favoráveis para o funcionamento da
navegação de cabotagem no País, através da reserva de áreas portuárias para esse tipo de
tráfego, nas quais seja franqueado o emprego de mão-de-obra própria do armador e limitado
o valor da tarifa portuária a ser aplicada.
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Com respeito ao capítulo VIII, das infrações e sanções, promovemos alteração
movidos por sugestão do próprio Ministério da Marinha, que reconheceu ser a redação
original do art. 12 incapaz de dar atendimento a todas as situações irregulares que possam vir
a ocorrer em função do descumprimento da lei.
Finalmente, no capítulo dedicado às disposições finais, acrescentamos
dispositivo que retira o frete aquaviário internacional, produzido por embarcação brasileira,
da base de cálculo para tributos incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias
pelo Brasil. Essa, foi providência reclamada por quase todos os convidados que
compareceram a esta Comissão e motivo das emendas, agora acatadas, n° 12,94,98,11 2, 126 e
148.
Diante de todo o exposto, voto pela rejeição dos Projetos de Lei n° 846, de
1995; nO907, de 1995, n° 1.302, de 1995 e n° 1.392, de 1995; e pela aprovação, nos termos
do substitutivo em anexo, do Projeto de Lei nO 1.125, de 1995 .

....no1~hdo
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995

Dispõe

sobre

a

ordenação

do

transporte

aquaviário e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
"-

Do Ambito da Aplicação
Art. 10 Esta lei se aplica:

I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
brasileiras;

•

Il - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros;
IH - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União;
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em
atividades comerciais;
II - as embarcações de esporte e recreio;
III - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.
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Capítulo 11
Das Definições

Art. 2° Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes
definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da embarcação , por tempo detenninado, incluindo o direito de
designar o Comandante e a tripulação;
H - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação annada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo detenninado;
IH - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador
se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação., com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
IV - annador brasileiro: pessoa fisica residente e domiciliada no
Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua
exploração comercial ;
V - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica constituida
segundo as leis brasileiras , com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário .,
autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;
VII - navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a
embarcações e instalações marítimas;
•

VIII - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro , utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
IX - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional ;
X - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
XI - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a
embarcação seja inscrita em registro de outro país;
XII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.
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Capítulo 111
Da Bandeira das Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as

embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de
pessoa fisica residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de
navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem.

Capítulo IV
Da Tripulação
Art.

4°

Nas

embarcações

de

bandeira

brasileira

serão

necessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e uma parcela da tripulação
a ser definida pelo Poder Executivo.

Capítulo V
Dos Regimes da Navegação

•

Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na
navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às
embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
§ 10 As disposições do Decreto-lei n° 666, de 2 de j uI ho de 1969, e
suas alterações., só se aplicam às cargas que tenham como origem ou destino países que
pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer beneficio., subsídio ou favor
governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de navio de sua
bandeira.
§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder
Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às
suas bandeiras.
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§ 3° O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições
do Decreto-lei n° 666 , de 2 de julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de
navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não
oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art, 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso
internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos os países,
exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, atendido o prinCÍpio da
reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do

transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso
nacional, bem como da navegação de apoio , quando afretadas por empresas brasileiras de
navegação, observado o disposto nos artigos 9° e 10 desta lei.
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações
referidas no caput, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação,
desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira brasileira nos outros Estados
contratantes.
Capítulo VI

•

Dos Afretamentos de Embarcações
Art. 8° A empresa brasileira de navegação poderá fretar ou afretar

embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por
tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional ou no transporte de

mercadorias na navegação de cabotagem, bem como na navegação de apoio, depende de
autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos]
I - quando verificada inexistência ou indiSponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio
pretendido;
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II - quando verificado interesse público, devidamente justificado.
III - quando em substituição a embarcações em construção, com
contrato em vigor, enquanto durar a construção, por período máximo de 36 (trinta e seis)
meses, até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de
carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apolO.
IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio
realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão
competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a
navegação de longo curso ou interior de percurso internacional;
II - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior e
de apoio;
lU -

estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a

navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio.
Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso UI deste artigo
fica limitado à tonelagem de porte bruto das embarcações, ainda que em construção, de
propriedade da empresa contratante.

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante
Art. 11 . Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.

§ 10 O financiamento à empresa brasileira de navegação, com
recursos do Fundo da Marinha Mercante, para construção , conversão, modernização e
reparação de embarcação pré-registrada ou registrada no REB contará com taxas e encargos
não superiores aos das embarcações destinadas à exportação.
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§ 2° Fica assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacional , da cobertura

de seguro e resseguro de cascos,

máquinas e de responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB .
§ 3° Fica a receita do frete de mercadorias transportadas entre o país
e o exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o
COFINS,
§ 4° Nâo são aplicáveis ao REB as atuais condições estabelecidas por
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações de bandeira
brasileira.
§ 5° Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de
trabalho para as tripulações das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo
preservar condições de competitividade com o mercado internacional.

§ 6°, Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente
brasileiros apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas.

§ 7° O frete aquaviário internacional, produzido por embarcação de
bandeira brasileira registrada no REB, não integra a base de cálculo para tributos incidentes
sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
§ 8° As embarcações inscritas no REB ficam isentas do recolhimento
de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.

§ 9° A construção, conservação, modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e
fiscais, equiparadas à operação de exportação.
§ 10. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não
suprime" sendo complementar, o registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei n°
7,562, de 3 de fevereiro de 1988.
§ 11. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo
as normas complementares necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição
de embarcações e seu cancelamento.
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Art. 12. Nos portos públicos organizados, o armador brasileiro
gozará do direito de efetuar" com pessoal próprio ou através de seu operador potuário, as
operações portuárias de recebimento" estocagem, embarque, desembarque e entrega de
cargas , assim como as de estiva" conferência, conserto e vigilância, quando se tratar de
embarcação de bandeira brasileira especificamente empregada no transporte de mercadorias
na navegação de cabotagem ou no âmbito do MERCOSUL.
§ 1° Caso o armador requeira serviços de um operador portuário,
este deverá requisitar ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO a mão-de-obra avul sa
suplementar, respeitando-se a remuneração individual vigente para cada trabalhador
requisitado, independentemente do número mínimo por temo, acordado com o sindicato de
classe, para as operações com embarcações de longo curso.
§ 2° Quando exercido o direito a que se refere o caput deste artigo,
a totalidade das tarifas portuárias" aí incluídas as taxas de atracação e desatracação , terão o
seu valor limitado a 2% (dois por cento) do frete marítimo líquido cobrado pelo armador, em
cada um dos pontos de embarque e desembarque de cargas.
Art. 13. São extensivos às embarcações que operam na navegação de
cabotagem os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso.
Art 14. Fica dispensado da contratação de prático o Comandante de
embarcação destinada à navegação de cabotagem que, em período anterior, de no máximo 12
(doze) meses, tiver operado em determinado porto ou canal por mais de 5 (cinco) vezes.
Art. 15. O Poder Executivo destinará, através de regulamento, um
percentual do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, para
manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo , a título de
compensação pela perda de receita imposta pelo § 8° do Art 11 desta lei.
Art. 16. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100%
(cem por cento) do produto da arrecadação do AFRMM recolhido por empresa brasileira de
navegação, operando embarcação estrangeira afretada a casco nu.
Parágrafo único. Quando gerado por embarcação estrangeira afretada
a casco nu em substituição a embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou
reparação em estaleiro brasileiro, o AFRMM terá, por um período máximo de 36 (trinta e
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seis) meses, contados da data da assinatura do contrato de construção ou reparação., a mesma
destinação do produzido por embarcação de registro brasileiro.

Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções
Art. 17. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às

seguintes sanções:
I - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por tonelada de
arqueação bruta da embarcação;
H - suspensão da autorização para operar, por prazo de até seis
meses.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias
Art. 18. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regulamentado

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta lei , será admitida.,
até que esteja regulamentado o REB a transferência ou exportação de embarcação inscrita
no Registro de Propriedade Marítima., de propriedade de empresa brasileira, para a sua
subsidiária integral no exterior, atendidas., no caso daquelas ainda não quitadas as seguintes
exigências:
I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento
vinculado à embarcação, da mesma forma que novas solicitações de recursos;
H - constituição, no país de registro da embarcação, de hipoteca a
favor do credor no Brasil;
IH - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral, para o
financiamento de que trata o inciso I deste artigo.
§ 10 As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias
integrais, domiciliadas no exterior., de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das
embarcações de bandeira brasileira, desde que:
I - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe de Máquinas;
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II - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as
respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais
devidamente reconhecidos;
IH - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior,
tenham sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a viger esta lei ;
IV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades
brasileiras, sob as mesmas condições das embarcações de bandeira brasileira.

§ 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que já
tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras.
§ 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais
referentes à exportação de bens.
§ 4° O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas
neste artigo implica a perda dos direitos previstos no § 1° .
Art. 19. Por um prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data que
passar a viger esta lei , não incidirá o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto
localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
Parágrafo único. O Fundo da Marinha Mercante ressarcirá as
empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos H e III do Art. 8° do
Decreto-lei n° 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que deixarão de ser recolhidas em razão da
não incidência estabelecida neste artigo.

Capítulo X
Das Disposições Finais
Art. 20. Os portos públicos deverão, no prazo de até sessenta dias

após a entrada em vigor desta lei , implantar cais público com pelo menos dois berços de
atracação para atender exclusivamente ao embarque e desembarque de carga geral, veículos,
cofres de carga ou outros, nos tráfegos de cabotagem e do MERCOSUL.
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Art. 21 . A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em

situação de tensão, emergência ou guerra terá sua composição., organização administrativa e
âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
Art. 22. O frete aquaviário internacional produzido por embarcação

de bandeira brasileira não integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
Art. 23. O § 2° do Art. 2° da Lei nO 9.074, de 7 de julho de 1995 ,

passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte
de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário.".
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 . Revoga-se o Decreto-lei n° 1.143 , de 30 de dezembro de

1970.

J 0L..
osé Carlos Aleluia

Relator
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regim
da Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária (PL 846/95 ).
Sala das sessões, em 26 de novembro de 1996 .

DEPUTADO~FlG~b ~A
Líder do ped oS

da pauta

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.

Vossa Excelência. nos termos
regimentais a retirada do ---'-~~--f---=----- constante da pauta da
presente sessão .

Sala das Sessões. e
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Nos tennos do artigo 193 do Regimento Interno, requeiro o
ADIAMENTO

DA

VOTAÇÃO

DO

PROJETO ~~/,~Vb-/-I/9.J,
I

constante do item O 2, da Ordem do Dia de hoje, por duas sessões, tendo
em vista a complexidade da matéria em questão, carecendo de maior análise
desta Liderança junto a nossa Bancada.

Sala das sessões,

e~ de

"/1 t I)

tleLt/~

fi-
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de
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PROJETO DE LEI NU 846, DE 1995
(DA SRA. SOCORRO GOMES)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995, QUE
REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(TENDO APENSADOS OS DE N°S 907, 1.125, 1.302 E 1.392, DE 1995); TENDO PARECER DO
RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL, PELA
REJEIÇÃO DESTE E DOS DE N°S 907/95, 1.302/95 E 1.392/95, APENSADOS; E PELA
APROVAÇÃO DO DE N° 1.125/95, APENSADO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO
(RELATOR: SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA).

~~
-wi O HAW:i mo ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

CÂMARA

D OS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.

regimentais a retirada do
presente sessão .

f

Requeremos a Vossa Excelência. nos termos
L g y (/~r
constante da pauta da

Sala das Sessões. em

.

2-} .
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CABOTAGEM - REGUL& ENTAÇÃO DA CONs1hUIÇÃO
V

r----------------------------------------r--------------------------------Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95 PL.
1125/95,
do
Podler I>L.

--~~------

----------da I)eputada

Executivo

84(;':13/95,
Socorro Gonles

I - aos armadores e embarcações brasileiros:
II - às embarcações estrangeiras afretadas
por armadores brasileiros;
III - aos armadores e embarcações estrangeiros, quando amparados por acordos internacionais firmados pela União.
..

mercadoria , na navegaçi'io de cabotagem e interior, será reguhilmentado nos
termos dlesta lei" te:ndo-se em vista a necessidade de manutenç:io de fr'ota própria nacional, em atendimento das ,exigênci~,s do papel e:s tratégico da ativmdade me'rcante m~,rinh ,eira e da segurança na(~ional.

~----------~--------------------------~----------~~-------------------~------------------------------K=apítulo I - Do Âmbito da Aplicação
Capítulo 1- Do Âmbito da A p l i c a ç ã o . . . ..
~~----------------~--~--------------~~~----------------~--~-------~------------------------------,~
!Art. 10 . Esta Lei se aplica:
Art. 10 . Esta Lei se aplica:
Art. 10 • O transporte aquaviário de
I - aos armadores, às empresas de navegação e às emIbarcações brasileiras;
I! - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros:
III - aos armadores, às empresas de navegação e à~
embarcações estrangeiras, quando amparados por
acordos firmados pela União.

~--------------------------------------~-----------------------------------------------------------------~
Parágrafo UnlCO . Excetuam-se do disposto neste Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
artigo:

neste artigo:

I - os navios de guerra e de Estado que não estejam I - os navios de guerra e de Estado que não
empregados em atividades comerciais;
estejam
empregados
em
atividades
II - as embarcações de esporte e recreio;
comerciais;
II I - as embarcações de turismo;
li - as embarcações de esporte e recreio;
IV - as embarcações de pesca;
III - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca.
V - as embarcações de pesquisa.

~--------------------------------------~---------------------------------~~------------------------------~
Capítulo Il - Das Definições
Capítulo Il - Das Definições
~--------------------------------------~~~--------------~-------------~~--------,----------------------,~
Art. 20 . Para os efeitos desta lei , ficam estabelecidas Art. 20 . Para os efeitos desta lei , ficam esta- Art. r . Para efeito desta lei, define-se
as seguintes definições:

belecidas as seguintes definições:

1

como:

---------------------

e
e
CABOTAGEM - REGU]~AMENTAÇAO DA CONSTITU]Ç.AO
__
Poder PL. 846-B/95, da Deputada
Socorro Gonles

r-------------------------------------~----------------------,----------~----------------------------

Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

IArt. 2°, ] - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle
da embarcação por tempo detenninado , incluindo o
direito de designar o Comandante e a tripulação;

I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e
o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o
Comandante e a tripulação;

do

~---------------------------------------------~---------------~--~~---------------~--------------------------------~] .. afretamento por tempo: contrato em virtude do II - afretamento por tempo: contrato em virqual o afretador recebe a embarcação armada e tripu- tude do qual o afretador recebe a embarcalada , ou parte dela , para operá-la por tempo ção armada e tripulada para operá-la por
tempo determinado
determinado;

~---------------------------------------+---~----------------------------~------------------------------~
IJI - afretamento por viagem : contrato em virtude do III - afretamento por viagem : contrato em
qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de
uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em lima ou mais
viagem ;

virtude do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação,
com tripulação, à disposição do afretador
para efetuar transporte em uma ou mals
vIagem ;

v - annador

brasileiro: pessoa fís ica residente e do- IV - armador brasileiro: pessoa física resiniciliada no Brasil que, em seu nome ou sob sua res- dente e domiciliada no País ou empresa braponsabilidade, apresta a embarcaçã.o para sua ex- sileira, autorizadas pelo órgão competente.
ploração comercial;

Art. r, IV - Armador: pessoa física ou
jurídica que, em seu nome e sob sua
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização, pondo-a, ou
não, a navegar por sua conta;

~------------------------------------------+--------------------------------~--~----~~~--------~------~
Art. r, v - Armador nacional: pessoa
física, brasileira, residente no País; entidade de direito público interno ou entidade de administração indireta ou
empresa brasileira, constituída de
acordo com as leis do País;
--------------------------------------------~----------------------._----------~~----------------------------------

2

CABOTAGEM - REGULfMENTAÇÃO DA CONS' ITUIÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

1125/95 ,

do

Poder PL.

846~B/95 ,
~

da Deputada

9 .

Socorro Gomes

Executivo
v - empresa

brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede
no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de ar- V - embarcação brasileira: a que tem o direi- Art. r, 111 - Embarcação nacional: emvorar a bandeira brasileira;
to de arvorar a bandeira brasileira;
barcação registrada no Brasil segundo
os requisitos legais para registro de
propriedade de embarcação no País;
Art. r, x - Embarcação de registro e
bandeira brasileira: é a embarcação
registrada no registro de propriedade
marítima, no Tribunal Marítimo e inscrita numa Capitania, Delegacia ou
Agência.
VII - navegação de apoio: a realizada para o apoio
logístico a embarcações e instalações marítimas;

VIII - navegação de cabotagem : a realizada entre por- VII - navegação de cabotagem: a realizada Art. 2°,1 - Navegação de cabotagem,
os ou pontos do território brasileiro, utilizando a via entre portos ou pontos do litoral brasileiro. toda navegação realizada por embarcamarítima ou esta e as vias navegáveis interiores;

ção que, saindo de um porto nacional
destine-se a outro porto nacional e que,
para tal, utilize a via marítima, bem
como, ao longo da costa ou na zona {~co
nômica exclusiva, nos serviços de apoio
marítimo às atividades de pesquisas e
lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos;

3

e
e
_
CABOTAGEM - REGULAM.ENTAÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

ri ores, em percurso nacional ou internacional ;

drovias interiores, em percurso nacional ou navegação realizada por ..embarcações
internacional ;
em vias fluviais, lacustres é áreas portuárias nacionais;

PL. 846:8/95 , da Deputada
Poder
. .
Socorro Gonles
IX - navegação interior: a realizada em hidrovias inte- VIII - navegação interior a realizada em hi- Art. r, 11 - Navegação interior: toda
do

~

~-

D<. - navegação de longo curso: a realizada entre portos IX - navegação de longo curso: a realizada

brasi lei ros e estrangeiros;

entre portos brasileiros e estrangeiros;
XI - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o X - suspensão provisória de bandeira: ato
proprietário da embarcação suspende temporariamen- pelo qual o proprietário da embarcação suste o uso da bandeira de origem , a fim de que a embar- pende temporariamente o uso da bandeira de
cação seja inscrita em registro de outro país;
origem , a fim de que a embarcação seja inscrita em registro de outro país;
XII - frete aquaviário internacional: mercadoria
invisível do intercâmbio comercial internacional,
produzida por embarcação.

-

Art. r, VI - Proprietário: é a pessoa
física ou jurídica em nome de quem a
embarcação está registrada;

-

Art. r, VII - Afretador: á aquele que
recebe a embarcação em fretamento
para explorá-Ia numa das formas de
direito
previstas
pelo
utilização
marítimo;
Art. ZO, VIII - Comandante: denominação genérica do tripulante que é responsável pela operação, manutenção e
condições de segurança da embarcação, carga e pessoas a bordo;

4
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CABOTAGEM - REGULAMEN1'AÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

do

, da Deputada
PL. 846,.8/95
Poder
..
. .
Socorro Gomes
'

,

.

~

Art. 2", IX - Tripulantes: profissionais
habilitados que exercem. funções na
operação da embarcação;
"

-,'"' "

Capítulo UI - Da Bandeira da Embarcações

Capítulo lU - Da Bandeira da Embarcações

Art. 30. Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira Art, 30. Terão o direito de arvorar a bandeira
as embarcações:
brasileira as embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de
propriedade de pessoa física residente e domiciliada
no País ou de empresa brasileira;
1I - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa br.a sileira de navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem.

I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de pessoa física residente e domiciliada no País ou de empre,sa
brasileira;
11 - sob contrato de afretamento a casco nu,
por armador brasileiro , condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de
ongem .

Capítulo IV - Da Tripulação

Capítulo IV - Da Tripulação

Art. 40. Nas embarcações de bandeira brasileira serão Art. 4°. Nas embarcações de bandeira brasinecessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de leira serão necessariamente brasileiros o CoMáquinas e uma parcela da tripulação a ser defini- mandante, o Chefe de Máquinas.
da pelo Poder Executivo.
Capítulo V - Dos Regime s de Navegação

Capítulo V - Dos Regimes de Navegação

5
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_

CABOTAGEM - REGULAMENl'AÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

Art. 5°. A operação ou exploração do transporte de
nercadorias na navegação de longo prazo é aberta aos
armadores, às empresas de navegação e às embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Art. 5°. A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação de longo
prazo é aberta aos armadores e embarcações
de todos os países, observados os acordos
firmados pela União, atendido o princípio
da reciprocidade.

§ 1°. As disposições do Decreto-lei n° 666, de 2 de
julho de 1969, e suas alterações, só se aplicam às
cargas que tenham como origem ou destino países
que pratiquem, diretamente ou por intermédio de
qualquer benefício, subsídio ou favor governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de sua bandeira.
§ 2°. Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às suas bandeiras.
§ 3°. O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das diposições do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada
a inexistência ou indisponibilidade de embarcações
operadas por empresas brasileiras de navegação, do
tipo e porte adequado ao transporte pretendido, ou
quando estas não oferecerem condições de preço e
prazo compatíveis com o mercado internacional.

6

do

Poder !,L. 84prB/95 , da Deputada
Socorro Gomes

e

_

e

_

CABOTAGEM - REGULAMENTAÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95,
Executivo

Art. 60. A operação ou exploração da navegação interior de percurso internacional é aberta às empresas de
cabotagem e embarcações de todos os países, exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade.

Art. 60. A operação ou exploração da navegação interior de percurso internacional é
aberta aos armadores e embarcações de todos os países, na forma dos acordos firmados pela União, atendido o pnncípIO da
reci procidade.

do

Poder PL. 846-B/95, da Deputada
Socorro Gomes

Art. 7 0. As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da
navegação interior de percurso nacional ,
afretadas por empresas brasileiras de navegação, bem como da navegação de apoio, observaobservado o disposto nos artigos 9° e 10° desta lei .
do o disposto nos artigos 9 0 e 10° desta lei .

Art. 70. As embarcações estrangeiras somente poderão
participar do transporte de mercadorias na navegação
de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional , bem como da navegação de apoio, quando

Art. 30. O transporte de mercadoria na
navegação de cabotagem e interior é privativo de embarcações de registro e bandeira brasileira, observando-se as seguintes condições excepcIOnaIs, em que poderão ser utilizadas embarcações estraneiras, previamente autorizadas pelo Ministério dos Transportes :

Art. 3°, I - Quando o proprietário da
embarcação ou embarcações registra":
das em país estrangeiro, que pretenda ~
operar na navegação de cabotagem
brasileira, possuir embarcações de registro e bandeiras brasileiras operandQ ~
na navegação de cabotagem brasileira ;Sf
em número e tonelagem de arqueação
bruta igualou superior àquela de bandeira estrangeira que pretenda colocar
em operação na navegação de cabotagem brasileira;

7

CABOTAGEM - REGUL! MENTAÇÃO DA CONS' ITUIÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. I. 125/95

PL.
1 125/95,
Executivo

do

Poder. PL. 84;6rB/95 , da Deputada
Socorro Gonles
Art. 3°, II - Quando registrada em país
participante de acordo ..internacional
ratificado pelo Brasil, objetiv.ando o
intercâmbio comercial em mercado comum, respeitando o princípio de reciprocidade;

Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações referidas no caput, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação, desde
que idêntico privilégio haja conferido à bandeira
brasileira nos outros Estados contratantes.

Art. 4° . As embarcações estrangeiras
em apoio marítimo às atividades de
pesquisas e lavra de jazidas, gás natural e outros hidrocarbonetos, poderão
operar ao longo da costa brasileira ou
zona econômica exclusiva, fretadas ou
não por armadores nacionais, desde
que não existam embarcações nacionais
com características semelhantes de desempenho e tripuladas por pelo menos
2/3 (dois terços) de brasileiros, entre os
quais úm mínimo de 2 (dois) oficiais de
Marinha l\'lercante brasileiros,
Art. 5° . Serão brasileiros os comandantes e tripulações dos navios de registros e bandeiras brasileiras que operem na navegação de cabotagem e
interior.

Capítulo VI - Dos A fretamentos de Embarcações

Ca pítul o VI
Embarcações

-

8

Dos

Afretamentos

de

CABOTAGEM - REGUL! MENTAÇÃO DA CONS' ITUlÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

1125/95,

do

Poder- PL.
84.6,8/95 , da Deputada
..
,

:.

~-

Socorro Gomes

Executivo
Art. 80. A empresa brasileira de navegação poderá Art. 80. O annador brasileiro poderá afretar
fretar ou afretar embarcações brasileiras e estrangeiras ou afretar embarcações brasileiras e estranpor viagem, por tempo e a casco nu.
geiras por viagem, por tempo e a casco nu.
!Art. 90. O afretamento de embarcação estrangeira por
viagem ou por tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem, bem como na navegação de apoio , depende de autorização do órgão
competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos :

Art. 9°. O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo , para
operar no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem, ou na interior de
percurso nacional , bem como na navegação
de apoio, depende de autorização do órgão
competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos:

iArt. 9°, I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do
tipo e porte adequados para o transporte ou apoio
pretendido;

Art. 9°, I - inexistência ou indisponibilidade
de embarcação de bandeira brasileira do
tipo e porte adequados para o transporte ou
apoio pretendido;

9

., < "

~

Art. 3°, 111 - Afretadas a armadores nacionais com tripulação e comandantes
brasileiros, para suprir inexistência de
embarcação nacional adequada, para o
transporte de cargas especiais;
Art. 3°. IV - Afretada a armadores nacionais com tripulação e comandantes
brasileiros quando a tonelagem a ser
transportada exceder a capacidade total de transportar pelas embarcações
nacionais;

e

_

ta

_

CABOTAGEM - REGULAMENTAÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substituti vo do Relator ao PL. 1. 125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

11 - quando verificado interesse público, devidamente 11

ustifi cado:

interesse
justifi cado:
-

111 - quando em substituição a embarcações em
construção, com contrato em vigor, enquanto durar
a construção, por período máximo de 36 (trinta e
seis) meses, até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para
embarcações de carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao apoio;

IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério
do órgão competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.

10

do

público,

Pode~

pL. 84,6[ 8 /95 , da Deputada
Socorro Gomes

devidamente Art. 3°, V - Afretadas a armadores nacionais em situação de estado de calamidade pública, decretada" em.. região
do país, que determine a necessidade de
transporte de pessoal, do fornecimento
imediato de combustíveis, medicamentos e gêneros alimentícios, desde que
não haja disponibilidade de embarcações nacionais adequadas.

e

-

-

-

CABOTAGEM - REGULAMENTAÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95,
Executivo

do

Poder PL. 84~7 B/95 , da Deputada
Socorro Gonles

!Art. 10. Independe de autorização o afretamento de Art. 10. lndepende de autorização o afretaembarcação:
mento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira
para a navegação de longo curso ou interior de percurso internacional ;
11 - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem , interior e de apoio;
111 - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira para a navegação de cabotagem, navegação interior
e de apoio;

I - de bandeira brasileira e de embarcação
estrangeira para a navegação de longo curso
ou interior de percurso internacional:
11 - de bandeira brasileira para a navegação
de cabotagem, interior e de apoio;
III - estrangeira a casco nu, com suspensão
de bandeira para a navegação de cabotagem ,
navegação interior de percurso nacional e
navegação de apoio;

Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso
1I1 deste artigo fica limitado à tonelagem de porte
bruto das embarcações, ainda que em construção,
de propriedade da empresa contratante.
Capítulo VII - Do Apoio ao Desenvolvimento da Ma- Capítulo VII - Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante
rinha Mercante
Art. 11 . Fica instituído o Registro Especial Brasileiro REB, no qual poderão ser registradas embarcações
[brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.

Art. 11 . Fica instituído o Registro Especial
Brasileiro, no qual poderão ser registradas
embarcações brasileiras, operadas por armadores brasileiros que se destinarem à
navegação de longo curso e interior de
percurso internacional.

II

CABOTAGEM - REGUL! MENTAÇÃO DA CONS' ITUIÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

1125/95,

do

Podet: ,PL. 84,6r B/95 , da Deputada
Socorro Gomes

Executivo

,

Parágrafo único . As embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro serão
aplicadas normas especiais de caráter fiscal ,
aduaneiro, previdenciário, trabalhista e
securitário.

IArt. J 1, § 1°. O financiamento à empresa brasileira
de navegação, com recursos do Fundo da Marinha
Mercante, para construção, conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada ou
registrada no REB contará com taxas e encargos
não superiores aos das embarcações destinadas à
exportação.

§ r. Fica assegurada às empresas brasileiras de natvegação a contratação, no mercado internacional
da cobertura de seguro e resseguro de cascos, máquinas e de responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB.
§ 3°. Fica a receita do frete de mercadorias transportadas entre o país e o exterior pelas embarca~ões registradas no REB isenta das contribuições
parfa o PIS e o COFINS.
§ 4°. Não são aplicáveis ao REB as atuais condições
estabelecidas por convenções e acordos coletivos de
trabalho das tripulações de embarcações de bandeira brasileira.

12

e

_

e

_

CABOT AGEM - REGULAMENT AÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

§ 5°. Deverão ser celebrados novas convenções e
acordos coletivos de trabalho para as tripulações
das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo preservar condições de competi tividade com o mercado internacional.
Art. t t, § 6°. Nas embarcações registradas no REB
serão necessariamente brasileiros apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas.

do

P9der; fL. 84,6:-8 /95 , da Deputada
Socorro Gomes

.

§ 7°. O frete aquaviário internacional, produzido
por embarcação de bandeira brasileira registrada
no REB, não integra a base de cálculo para tributos
incidentes sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
§ 8°. As embarcações inscritas no REB ficam isentas do recolhimento de taxa para manutenção do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo.
§ 9°. A construção, conservação, modernização e o
reparo de embarcações pré-registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparadas à operação de exportação.
§ 10. A inscrição no REB será feita no Tribunal
Marítimo e não suprime, sendo complementar, o registro de propriedade marítima, conforme dispõe a
Lei n" 7.562, de 3 de fevereiro de 1988.

13
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CABOTAGEM - REGULÃMENT AÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

11 25/95 ,

Executivo
§ 1 t. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o
REB, estabelecendo as normas complementares necessá rias ao seu funcionamento e as condições para
a inscrição de embarcações e seu cancelamento.

do

Pode~-

pL. 846. . 8 /95 , da Deputada
Socorro Gomes

-

-

'.

-

-

_.i" ·

iArt. 12. Nos portos públicos organizados, o armador brasileiro gozará do direito de efetuar, com
pessoal próprio ou através de seu operador portuário, as operações portuárias de recebimento, estocagem, desembarque e entrega de embarcação de
bandeira brasileira especificamente empregada no
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou no âmbito do MERCOSUL.
§ 1°. Caso o armador requeira serviços de um, operador portuário, este deverá requisitar ao Orgão
Gestor de Mão-de-Obra - OGMO a mão-de-obra
avulsa suplementar, respeitando-se a remuneração
individual vigente para não cada trabalhador requisitado, independentemente do número mínimo
por termo, acordado com o sindicato de classe, para
as operações com embarcações de longo curso.
§ 2°. Quando exercido o direito a que se refere o caJlut deste artigo, a totalidade das tarifas Jlortuárias,
aí incluídas as taxas de atracação e desatracação,
terão o seu valor limitado a 2% (dois por cento) do
frete marítimo líquido cobrado pelo armador, em
cada um dos pontos de embarque e desembarque de
longo curso.
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CABOTAGEM - REGUL! MENTAÇÃO DA CONS' ITUIÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

1125/95,

Executivo
Art. 13. São extensivos às embarcações que operam
na navegação de cabotagem os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso.

do

Pode~- pL.
-

84:6 [B/95 , da Deputada
Socorro Gonles
--

,

..
•• p • •

Art. 14. Fica dispensado da contratação de prático
o Comandante de embarcação destinada à navegação de cabotagem que, em período anterior, de no
máximo 12 (doze) meses, tiver operado em determinado porto ou canal por mais de 5 (cinco) meses.
IArt. 15. O Poder Executivo destinará, através de
regulamento, um percentual do Adicional de Frete
para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM,
para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo, a título de compen~ação pela perda de receita imposta pelo § 8° do
~rt. 11 desta Lei.
iArt. 16. Destinar-se-á ao Fundo de Marinha Mercante - FMM ]00% (cem por cento) do produto da
arrecadação do AFRMM recolhido por empresa
brasileira de navegação, operando embarcação estrangeira afretada a casco nu.
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CABOTAGEM - REGULt MENTAÇÃO DA CONS' ITUIÇÃO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.

1125/95,

do

, da Deputada
Poder PL. 84.6:B/95
-,
,

~

Socorro Gomes

Executivo
iParágrafo único. Quando gerado por embarcação
estrangeira afretada a casco nu em substituição a
embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou reparação em estaleiro brasileiro, o
iAFRMM terá, por um período máximo de 36 (trin~a e seis) meses, contados da data da assinatura do
contrato de construção ou reparação, a mesma destinação do produzido por embarcação de registro
brasileiro.
Capítulo VIII - Das Infrações e Sanções

"

.

.

'
"

Capítulo VIII - Das Infrações e Sanções

Art, 17, A inobservância do disposto nesta lei sujeita o Art. 12, A inobservância do disposto nesta
infrator às seguintes sanções:
Lei sujeitará o infrator a multa de até cem
por cento do valor do frete, conforme definir - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por to- do em regulamento.
nelada de arqueação bruta da embarcação;
II - suspensão da autorização para operar, por prazo de
até seis meses.

Capítulo IX - Das Disposições Transitórias
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CABOTAGEM - REGUL1\MENT AÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

1125/95 ,
Executivo
PL.

do

, da Deputada
846!"B/95
Poder- PL.
, .
Socorro Gomes
, ,

iArt. 18. Caso o Registro Especial Brasileiro não
seja regulamentado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta lei,
será admitida, até que esteja regulamentado o REB,
a transferência ou exportação de embarcação escrita no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de empresa brasileira, para a sua subsidiária
integral no exterior, atendidas, no caso daquelas
ainda não quitadas, as seguintes exigências:

..

. ,

I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do
financiamento vinculado à embarcação, da mesma
forma que novas solicitações de recursos;
li - constituição, no país de registro da embarcação,
de hipoteca a favor do credor no Brasil;
III - prestação de fiança adicional, pela subsidiária
integral, para o financiamento de que trata o inciso
I deste artigo.
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CABOTAGEM - REGULl\MENTAÇAO DA CONSTITUIÇAO
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

PL.
1125/95 ,
Executivo

§ I". As embarcações transferidas ou exportadas
para as subsidiárias integrais, domiciliadas no exterior, de empresas brasileiras gozarão dos mesmos
direitos das embarcações de bandeira brasileira,
desde que:
I - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe
de Máquinas;
11 - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais
devidamente reconhecidos;
111 - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior, tenham sido registradas no
Brasil até a data a partir da qual passe a viger em
lei;
IV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades brasileiras, sob as mesmas condições das
embarcações de bandeira brasileira.

§

r.

Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às
embarcações que já tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no extgerior de empresas brasileiras.

§ 3°. As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou transferidas para as subsidiárias de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais referentes à exportação de bens.

18

do

Poder PL. 846:-8/95 , da Deputada
Socorro GOlnes

•
CABOTAGEM - REGULf\.MEN
Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95
Art. 18, § 4°. o desc ump rime nto de qua lque r das
exigências esta bele cida s nest e artig o imp lica a perda dos dire itos prev istos no § 1°.

_
TAÇAO DA

PL.
1125/95,
Executivo

e
_
CO NS TI TU IÇ AO
do

Po. der-. ,PL. 84,6.:-B/95, da Deputada
Socorro Gomes
"

"

,

,

IArt. 19. Por um praz o de 10 (dez) anos , cont ado a
part ir da data que pass ar a vige r esta lei, não incl uirá o Adic iona l ao Fret e para Ren ovaç ão da Mar inha Mer cant e - AFR MM sobr e as mer cado rias
cuja orig em ou cujo dest ino fina l seja port o loca IiiZado na Região Nor te ou Nor dest e do País .
Pará graf o único. O Fun do de Mar inha Mer cant e
ress arci rá as emp resa s bras ileir as de nave gaçã o das
parc elas prev istas nos incisos 11 e 111 do Art. 8° do
Dec reto -lei n° 2.404, de 23 de deze mbr o de 1987,
que deix arão de ser reco lhid as em razã o da não incidê ncia esta bele cida nest e artig o.
Capítulo X - Das Disposições Finais
Capítulo X - Das Disposições Finais
Art. 20. Os port os públicos deve rão, no praz o de até
sess enta dias após a entr ada em vigo r dest a lei, implan tar cais público com pelo menos dois terç os de
atra caçã o para aten der excl usiv ame nte ao emb arque e dese mba rque de carg a gera l, veículos, cofr es
de carg a ou outr os, nos tráfe gos de cabo tage m e do
ME RCO SUL .
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CABOTAGEM - REGULt MENTAÇÃO DA CON~ITUIÇÃO
Poder. .PL. 84,6rB/95 , da Deputada
Socorro Gomes

Substitutivo do Relator ao PL. 1.125/95

1125/95,
PL.
Executivo

Art. 21.
A ordenação da direção civil do transporte
., .
aquavlano em situação de tensão, emergencla ou
guerra terá sua composição, organização administrati~a e âmbito de coordenação nacional definidos pelo
Poder Executivo.

Art. 13. A ordenação da direção civil do
transporte aquaviário em situação de tensão,
"'"
.
. emergencla
ou guerra tera, sua composlçao,
organização administrativa e âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder
Executivo.

~

l4.rt. 22. O frete aquaviário internacional produzido
por embarcação de bandeira brasileira não integra
a base de cálculo para tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo
[Brasil.

do

.

'.

..
'.

..... .

.,

IArt. 23. O § r do Art. r da Lei nO 9.074, de 7 de
üulho de 1995, passa a ter a seguinte redação:

§ 2°. Independe de concessão, permissão ou
autorização o transporte de cargas pelos meios
rodoviário e aquaviário.

IArt. 24 . Esta lei entra em vigor na data de sua Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de
publicação.
sua publicação.
!Art. 25 . Revoga-se o Decreto-lei n° 1.143, de 30 de Art. 25 . Revogam-se os Decretos-leis nOs
dezembro de 1970.
666, de 2 dejulho de 1969,687, de 16 dejulho de 1969, e 1.143 , de 30 de dezembro de
1970.
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Art. 6° . Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7° . Revogam-se as disposições em
contrário.

J~

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995

Dispõe

sobre

a

ordenação

do

transporte

aquaviário e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
"
Do Ambito
da Aplicação

Art. 10 Esta lei se aplica:

r-

aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações

brasileiras;

·e

II - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros;
lIr - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
estrangeiras, quando amparados por acordos fIrmados pela União;
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em
atividades comerciais;
II - as embarcações de esporte e recreio;
liI - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.
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Capítulo 11
Das Definições

Art. 2° Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes

definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da embarcação , por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o Comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador
se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação., com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa fisica residente e domiciliada no
Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua
exploração comercial;

v - empresa

brasileira de navegação: pessoa jurídica constituida
segundo as leis brasileiras , com sede no país, que tenha por objeto o transporte aquaviário.,
autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;
VII - navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a
embarcações e instalações marítimas;
VIII - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro., utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
IX - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional;
X - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
XI - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a
embarcação seja inscrita em registro de outro país;
XII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.
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Capítulo

In

Da Bandeira das Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as

embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de
pessoa física residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de
navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem.
Capítulo IV
Da Tripulação
Art.

4°

Nas

embarcações

de

bandeira

brasileira

serão

necessariamente brasileiros o Comandante, o Chefe de Máquinas e uma parcela da tripulação
a ser definida pelo Poder Executivo.
Capítulo V
Dos Regimes da Navegação
Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na

navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às
embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.
§ l° As disposições do Decreto-Iei n° 666, de 2 de julho de 1969, e
suas alterações" só se aplicam às cargas que tenham como origem ou destino países que
pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer benefício, subsídio ou favor
governamental, prescrição de cargas de exportação ou importação em favor de navio de sua
bandeira.

§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder
Executivo manterá, em caráter permanente, a relação dos países que estabelecem proteção às
suas bandeiras.
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§ 3° O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições
do Decreto-lei nO 666 , de 2 de julho de 1969. e suas alterações, quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de
navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não
oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso

internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos os países,
exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do

transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso
nacional, bem como da navegação de apoio , quando afretadas por empresas brasileiras de
navegação, observado o disposto nos artigos 9° e 10 desta lei.
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações
referidas no caput, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação,
desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira brasileira nos outros Estados
contratantes.

Capítulo VI
Dos Afretamentos de Embarcações
Art. 8° A empresa brasileira de navegação poderá fretar ou afretar

embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por

tempo, para operar na navegação interior de percurso nacional ou no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem., bem como na navegação de apoio, depende de
autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes caSOSl
I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de
embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio
pretendido;
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II - quando verificado interesse público, devidamente justificado.
III - quando em substituição a embarcações em construção, com
contrato em vigor, enquanto durar a construção, por período máximo de 36 (trinta e seis)
meses, até o limite:
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de
carga;
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
.

apOlO.
IV - quando as condições de preço e prazo do transporte ou apoio
realizado por embarcação de bandeira brasileira não forem competitivas, a critério do órgão
competente, com as oferecidas por embarcação estrangeira.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a
navegação de longo curso ou interior de percurso internacional;
II - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior e
de apoio;
lU -

estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a

navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio.
Parágrafo único. O afretamento disposto no inciso lU deste artigo
fica limitado à tonelagem de porte bruto das embarcações, ainda que em construção, de

•

propriedade da empresa contratante .

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante
Art. 11. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual
poderão ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.
§ 10 O financiamento à empresa brasileira de navegação, com
recursos do Fundo da Marinha Mercante, para construção, conversão, modernização e
reparação de embarcação pré-registrada ou registrada no REB contará com taxas e encargos
não superiores aos das embarcações destinadas à exportação.
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§ 2° Fica assegurada às empresas brasileiras de navegação a
contratação, no mercado internacionaL da cobertura

de seguro e resseguro de cascos,

máquinas e de responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB.
§ 3° Fica a receita do frete de mercadorias transportadas entre o país
e o exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o
COFINS.
§ 4° Nâo são aplicáveis ao REB as atuais condições estabelecidas por
convenções e acordos coletivos de trabalho das tripulações de embarcações de bandeira
brasileira.

§ 5° Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de
trabalho para as tripulações das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo
preservar condições de competitividade com o mercado internacional.
§ 6°. Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente
brasileiros apenas o Comandante e o Chefe de Máquinas.
§ 7° O frete aquaviário internacional, produzido por embarcação de
bandeira brasileira registrada no REB, não integra a base de cálculo para tributos incidentes
sobre a importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.

§ 8° As embarcações inscritas no REB ficam isentas do recolhimento
de taxa para manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.

§ 9° A construção, conservação, modernização e o reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e
fiscais , equiparadas à operação de exportação.
§ 10. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não
suprime., sendo complementar, o registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei n°
7.562, de 3 de fevereiro de 1988.
§ 11. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo
as normas complementares necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição
de embarcações e seu cancelamento.
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Art. 12. Nos portos públicos organizados, o armador brasileiro
gozará do direito de efetuar., com pessoal próprio ou através de seu operador potuário, as
operações portuárias de recebimento., estocagem, embarque, desembarque e entrega de
cargas., assim como as de estiva., conferência, conserto e vigilância, quando se tratar de
embarcação de bandeira brasileira especificamente empregada no transporte de mercadorias
na navegação de cabotagem ou no âmbito do MERCOSUL.

§ 1° Caso o armador requeira serviços de um operador portuário,
este deverá requisitar ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO a mão-de-obra avulsa
suplementar, respeitando-se a remuneração individual vigente para cada trabalhador
requisitado, independentemente do número mínimo por temo, acordado com o sindicato de
classe, para as operações com embarcações de longo curso.

§ 2° Quando exercido o direito a que se refere o caput deste artigo,
a totalidade das tarifas portuárias., aí incluídas as taxas de atracação e desatracação., terão o
seu valor limitado a 2% (dois por cento) do frete marítimo líquido cobrado pelo armador, em
cada um dos pontos de embarque e desembarque de cargas.
Art. 13. São extensivos às embarcações que operam na navegação de
cabotagem os preços de combustível cobrados às embarcações de longo curso.
Art 14. Fica dispensado da contratação de prático o Comandante de
embarcação destinada à navegação de cabotagem que, em período anterior, de no máximo 12
(doze) meses, tiver operado em determinado porto ou canal por mais de 5 (cinco) vezes.
Art. 15. O Poder Executivo destinará, através de regulamento, um
percentual do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, para
manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo , a título de
compensação pela perda de receita imposta pelo § 8° do Art 11 desta lei .
Art. 16. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100%
(cem por cento) do produto da arrecadação do AFRMM recolhido por empresa brasileira de
navegação, operando embarcação estrangeira afretada a casco nu.
Parágrafo único. Quando gerado por embarcação estrangeira afretada
a casco nu em substituição a embarcação de tipo e porte semelhante em construção ou
reparação em estaleiro brasileiro, o AFRMM terá, por um período máximo de 36 (trinta e
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seis) meses, contados da data da assinatura do contrato de construção ou reparação., a mesma
destinação do produzido por embarcação de registro brasileiro.

Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções
Art. 17. A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às

seguintes sanções:
I - multa, no valor de até R$ 10,00 (dez reais) por tonelada de
arqueação bruta da embarcação;
II - suspensão da autorização para operar, por prazo de até seis
meses.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias
Art. 18. Caso o Registro Especial Brasileiro não seja regulamentado

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta lei, será admitida.,
até que esteja regulamentado o REB, a transferência ou exportação de embarcação inscrita
no Registro de Propriedade Marítima., de propriedade de empresa brasileira, para a sua
subsidiária integral no exterior, atendidas., no caso daquelas ainda não quitadas., as seguintes
exigências:
I - manutenção, em nome da empresa brasileira, do financiamento
vinculado à embarcação, da mesma forma que novas solicitações de recursos ;
rr - constituição, no país de registro da embarcação, de hipoteca a
favor do credor no Brasil ;
III - prestação de fiança adicional, pela subsidiária integral, para o
financiamento de que trata o inciso I deste artigo.
§ 10 As embarcações transferidas ou exportadas para as subsidiárias
integrais, domiciliadas no exterior., de empresas brasileiras gozarão dos mesmos direitos das
embarcações de bandeira brasileira, desde que:
I - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe de Máquinas;
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II - sejam observados, no relacionamento trabalhista com as
respectivas tripulações, requisitos mínimos estabelecidos por organismos internacionais
devidamente reconhecidos;
III - tenham sido construídas no Brasil ou, se construídas no exterior,
tenham sido registradas no Brasil até a data a partir da qual passe a viger esta lei ;
IV - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades
brasileiras, sob as mesmas condições das embarcações de bandeira brasileira.

§ 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às embarcações que já
tenham sido anteriormente exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais no
exterior de empresas brasileiras.
§ 3° As embarcações construídas no Brasil e exportadas ou
transferidas para as subsidiárias integrais de empresa brasileira gozarão dos incentivos legais
referentes à exportação de bens.
§ 4° O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas
neste artigo implica a perda dos direitos previstos no § 1° .
Art. 19. Por um prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data que
passar a viger esta lei, não incidirá o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto
localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
Parágrafo único. O Fundo da Marinha Mercante ressarcirá as
empresas brasileiras de navegação das parcelas previstas nos incisos II e III do Art. 8° do
Decreto-lei n° 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que deixarão de ser recolhidas em razão da
não incidência estabelecida neste artigo.

Capítulo X
Das Disposições Finais
Art. 20. Os portos públicos deverão, no prazo de até sessenta dias
após a entrada em vigor desta lei , implantar cais público com pelo menos dois berços de
atracação para atender exclusivamente ao embarque e desembarque de carga geral, veículos,
cofres de carga ou outros, nos tráfegos de cabotagem e do MERCOSUL.
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Art. 21. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em
situação de tensão, emergência ou guerra terá sua composição., organização administrativa e
âmbito de coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.

Art. 22. O frete aquaviário internacional produzido por embarcação
de bandeira brasileira não integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a
importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.

Art. 23. O § 2° do Art. 2° da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte
de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. li.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revoga-se o Decreto-lei n° 1.143, de 30 de dezembro de
1970.

J Jr.

Y'I,rvosé Carlos Aleluia

Relator
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PROJETO DE LEI N° 1.125, de 1995
Aprovados:
- a subemenda substitutiva às emendas de Plenário e ao substitutivo oferecido ao PL
1.125/95, oferecida pelo relator designado em Plenário em substituição à Comissão
Especial ;
- o requerimento solicitanto a votação em globo dos requerimentos de destaque simples;
Mantidos:
- o art. 16 da subemenda substitutiva do relator, objeto de destaque para votação em
separado;
- o art. 17 da subemenda substitutiva do relator, objeto de destaque para votação em
separado;
- o § 6° do art. 11 da subemenda substitutiva do relator, objeto de destaque para votação
em separado;
Rejeitadas:
- em globo, os requerimentos de destaque simples para: a emenda de Plenário n° 37 ; o §
3° do art. 11 ; os §§ 4° e 5° do art. 11 ; o § 4° do art. 11 ; o § 5° do art. 11 e o § 6° do art.
11 , referentes à subemenda substitutiva do relator;
- a emenda de Plenário nO 49 , objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário nO 72 , objeto de destaque para votação em separado ;
- o inciso IV do art. 18 da emenda de Plenário nO 31 , objeto de destaque para votação em
separado , para substituir o inciso I do § 1° di art, 16 da subemenda substitutiva do
relator.
Retirados:
- o requerimento de destaque simples para a emenda de Plenário nO 39;
Prejudicados:
- o requerimento de destaque para votação em separado da emenda de Plenário nO 43 ;
- o requerimento de destaque para votação em separado da emenda de Plenário nO 41 ;
- o requerimento de destaque para votação em separado do art. 14 do 1° substitutivo;
- o requerimentos de destaque para votação em separado do inciso IV do art. 9° do 1°
substitutivo;
- a proposição inicial do PL. 1.125/95; o projeto de lei nO 846/95 ; o substitutivo da
Comissão Especial oferecido ao PL 1.1.25/95; as emendas de Plenário, ressalvados os
destaques; e os Projetos de Lei nOs 907/95 , 1.302/95 e 1.392/95, apensados.

VAI AO SENADO FEDERAL A SUBEMENDA SUBSTITUTIVA AO PL. 1.225/95.
Em 27.11 .96

{J
Mo art Via na de Paiva
Se retário- ral da Mesa
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PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 1.093/95
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e
dá outras providências.
(ÂS COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUI
çÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
A

Do Ambito de Aplicação
Art. 10 Esta Lei se aplica:

I - aos annadores e embarcações brasileiros;
11 - às embarcações estrangeiras afretadas por annadores brasileiros;
III - aos annadores e embarcações estrangeiros, quando amparados por acordos
internacionais firmados pela União.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em atividades
comerciais;
II - as embarcações de esporte e recreio;
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IH - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca.
Capítulo H
Das Definições
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o
uso e o controle da embarcação, por tempo detenninado, incluindo o direito de designar o
Comandante c a tripulação;
11 - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada para operá-la por tempo detenninado;
111 - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a
colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar
transporte em uma ou mais viagens;
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no País ou empresa
brasileira, autorizadas pelo órgão competente;
V - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira brasileira;
VI - navegação de apoio: a realizada para o apoio logístico a embarcações e
instalações maritimas;
VII - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do litoral

e

brasileiro;
VIII - navegação interior: a realizada em hidrovia~ interiores, em percurso naciomJ
ou internacional;
IX - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros;
X - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da embarcação
suspende temporariamente o uso da bandeira de origem. a fim de que a embarcação seja inscrita
em registro de outro país.
Capítulo 111
Da Bandeira da~ Embarcações
Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as embarcações:

I - inscritas no Registro de Propriedade Maritima, de propriedade de pessoa física
residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
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II - sob contrato de afretamento a casco nu, por armador brasileiro, condicionado à
suspensão provisória de bandeira no país de origem.
LapllUIO 1 V

Da Tripulação
Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o
Comandante e o Chefe de Máquinas.

Capítulo V
Dos Regimes de Navegação
Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação de
longo curso é aberta aos armadores e embarcações de todos os países, observados os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso internacional é
abena aos armadores e embarcações de todos os países, na forma dos acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras poderão participar do transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem e na navegação interior de percurso nacional, bem como
da navegação de apoio, quando afretadas por armadores brasileiros, observado o disposto nos
artigos 9° e 10 desta Lei.

Capítulo VI
Dos Afretamentos de Embarcações
Art. 8° O armador brasileiro poderá afretar embarcações brasileiras e estrangeiras
por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem e por tempo, para
operar no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem ou na interior de percurso
nacional, bem como na navegação de apoio, depende de autorização do órgão competente e só
poderá ocorrer nos seguintes casos:

I - inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e
porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
II - interesse público, devidamente justificado.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:

I - de bandeira brasileira e de embarcação estrangeira para a navegação de longo
~ u rso

ou inLL:rior UL: pL:rcurso illl\.:lIldciundi;

II - de bandeira brasileira para a navegação de cabotagem, interior e de apoio;

.I
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III - estrangeira a ca<;co nu. com suspensão de bandeira, para a navegaçao de
cabotagem. navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio.

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art. li. Fica instituído o Registro Especial Brasileiro, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras. operadas por armadores hrasileiros, que se destinarem à
navegação de longo curso e interior de percurso internacional.
,

Parágrafo único. As emharcações registradas no Registro Especial Brasileiro serão
aplicada<; normas especiais de caráter fiscal. aduaneiro, previdenciário. trabalhista e securitário.
Capítulo VIII
Da<; Infrações e Sanções
Art. 12. A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a multa de até
cem por cento do valor do frete, conforme definido em regulamento.
Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 13. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de
tensão, emergência ou guerra terá sua composição, organização administrativa e âmbito de
coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se os Decretos-leis nOs. 666, de 2 de julho de 1969. 687, de 16 de
julho de 1969. e 1.143, de 30 de dezembro de 1970.
Brasília,
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DECRETo-LEI N9 687 J ULHO DE 1969

DE

18

D!:

Altera o Decreto-lei n 9 666. rU! 2 de
1ulho ele 1969. que zn3tltui a ObrIgatoriedade de transporte em naVIO de band eira brasileira. e a Lei
5.025 . de 10 de junho de 1966. t;ue
di.3põe só bre
i nterccimblo ,:omercial com o exterior.

O Presidente d a Repliblica. uSrl ndo da atClbu:ção que lh e c oniere o
§ lOdo artll~ o 29 d o Ato InstltuclO....
nal n O 5. d e 13 d e lezembro de 19t18_
d ecreLa :
Art. l ° O ! 19 do artl" o 29, o § 3q
do a rt Igo 30. e os arti"os 69 e 7° d o
Decreto-Lei n Q 666 , de 2 de Julho de

6
1969. ps.."-' m a vigorar com a segulI.te redação:
,J.}

• Art. 2°

, ....... ..•.•...••....

Superintendéncla NaCIonal da Mannha Mercante SUNAMAN - podera. com
(l
aprovaçao prevIa
d o ~o t!sclho
Nacionai de
ComérCIO Exten'Jr
- CONCEX. estender a obngatonedade p revis ta neste artl go 11
mercaaoflas
nacIonaIs exporta.das".
"".rt. 3° ... .. ... .... . ........ .
~

19

A

§ 31 Quando a unport.açao
de
mercadorUlS sUjeI tas a llberaçao
fór feita de p Is ~ao serndO [lor
naVIO de sua bandeira 1em ;lar
na VIO de bandeira brasileira. a
SuperintendêncIa
Nlcional da
Mafln~a Mercante fará d Lberaçao previa das cargas" .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

..-

• Art. 69 Entendem-se por favores governamentaIs os oen~lI
CIOS de ordem fiscal. cambIal ou '
finance Ira cn ncedldos
pe lo Govérno Federal.
Para~I ... u unlco . As dúvid ' s de
In terpretaçao ;óbre o conceiv) de
Ia vores governam~n tai.! serau dirim ''<R, pelO Min istério da Fazenda".
Ir
"A rt. 7° Os órgãos da "\dntlllIStr çao publica federal. estadual e
mUnlci>:al. direta ou indireta e
as empresas concesslOnar .as
de
servIços
p ubllcos . prest .rao
à
SUNAMAN
UXia a wl aburdÇ:J.o
necessana para a execução <I M
medl<laS previstas nestts Decleto lei' .
Art. 2'1 No § 39 do artllto 6°
da
Lei n 9 5.025. de 10 de junho de 1966.

com a redação Que a êste roi dada
pelo Oecre~lel 48'1. de 3 de março
de 1969. fica
Inclu1do. 'omo integrante da Comlasáo Executiva
do
Conselho Nacional do Comércio i:xterlor (CONCEX) - o BuperlDtendente da Buper1Dtend~nc1a Nacional
da Marinha Mercante.
Art. 39 E:ste Decreto-lel entrará em
ngor na data de sua publicação. revogadas aa disposições
em con t ra-

no.
,

' Brasllla.
18 de
Julho de
1969;
1489
da IndependêncIA e 819 da
kepúbllca.
A.
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Mensagem n° 1.093, de 1995, do Poder Executivo
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
Indústria do Comércio e do Turismo, da Marinha e dos Transportes, o texto do projeto de lei que
"Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências".

Brasília,

18

de

outubro

de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSIMICTIMMIMT N° 005 , DE 13 DE OUTUBRO DE
1995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO
COMÉRCIO E DO TURISMO, DA MARINHA E DOS TRANSPORTES .
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto
de Lei, que estipula nonnas regedoras da ordenação do transporte aquaviário de mercadorias, dando

7
cumprimento ao mandamento constitucional preconizado no artigo 178, com a nova redação dada
pelo artigo 10 da Emenda Constitucional n° 7, de 15 de agosto de 1995.
Trata-se de iniciativa da maior significação, no sentido de obter a redução do custo
do transporte aquaviário. uma vez que proporcionará substancial aumento da competitividade no
setor. sem. contudo. expor a frota nacional a uma concorrência desequilibrada com as empresas
estrangeiras. Ao abrir a exploração da navegação marítima e fluvial às embarcações de outros
países. a norma proposta as submete às mesmas exigênciac; estabelecidas para as brasileiras.
ensejando o direcionamento dos esforços para a busca da eficiência. já que esta. no caso. passará a
ser a determinante do sucesso nos empreendimentos do setor.
Na elaboração do mencionado Projeto de Lei. observaram-se. como pontos básicos.
objetivos consentâneos com os do Governo de Vossa Excelência. tais como:
a) o ajuste das exigênciac; impostac; internamente aos annadores nacionais às
condições do mercado internacional;
b) a remoção ou desburocratização de regras que limitam os ajustes operacionais em
função de tráfegos específicos. deixando os empresários livres para proverem suas necessidades
sem interferência do Governo. tanto na navegação de longo curso. quanto na navegação interior e
na de cabotagem;

e

c) a ampliação da concorrência entre annadores nacionais. dando-lhes melhores
conolçoes oe resposla raplÚa as suas

nccc~siuaué~ lia VI c~la'r'ãu uu~ ~Cl ;\U~.
v

d) o aumento do transporte doméstico de cargas por via marítima ou fluvial,
buscando melhor equilíbrio entre as diferentes modalidades na matriz brasileira de transporte.
Senhor Presidente, em tudo isto está

presente a necessidade de resguardar os

interesses nacionais e de não degradar a armação brasileira. fundamental para a dinamização do
comércio, tanto interno quanto externo, e, por via de consequência, para o próprio desenvolvimento
do País.
Colhemos o ensejo para significar a Vossa Excelência os nossos mais sinceros votos
de respeito e consideração.
Respeitosamente,

8
Aviso na 2. 19 7 - SUPARlC. Civil.
Brasflia, 18

de

outubro

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá
outras providências".

Atenciosamente.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
-

•
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Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

Centro Gráfico do Senado Federal -

Brasília -

DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

-

REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 1.125-A, DE 1995

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário
e
dá
outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
Do Âmbito da Aplicação

Art. 1° . Esta Lei se aplica:
I

aos

armadores,

às

empresas

de

navegação e

às

afretadas

por

embarcações brasileiras;
11

às

embarcações

estrangeiras

armadores brasileiros;
111 embarcações

aos armadores,

estrangeiras ,

às empresas de navegação e às

quando

amparados

por

acordos

firmados pela União.
Parágrafo

único.

Excetuam-se

do

disposto

neste

artigo:
I - os naVlOS de guerra e de Estado que não estejam
empregados em atividades comerciais;
11 - as embarcações de esporte e recrelO;
111 - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.
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Capítulo 11
Das Definições

Art.

2°.

Para

os

Lei,

desta

efeitos

ficam

estabelecidas as seguintes definições :
I
qual

o

-

afretamento a

afretador

embarcação,

por

tem

tempo

contrato em virtude do

casco nu:

a

posse ,

uso

o

determinado,

e

o

incluindo

controle

da

direito

de

o

designar o Comandante e a tripulação;
11
qual

-

afretamento por tempo:

o afretador recebe a

contrato em virtude do

embarcação armada e

tripulada,

ou

parte dela, para operá-la por tempo determinado;
111 - afretamento por vlagem : contrato em virtude do
qual

o fretador se obriga a

embarcação,

com

tripulação,

colocar o
à

todo ou parte de uma

disposição

do

afretador

para

efetuar transporte em uma ou mais viagens;
IV domiciliada

armador brasileiro:

no

Brasil

responsabilidade,

que ,

apresta

a

pessoa física

em

seu

nome

embarcação

para

residente e

ou

sob

sua

exploração

sua

comercial;
V - empresa brasileira de navegaçao: pessoa jurídica
constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País , que
tenha por objeto o transporte aquaviário,

autorizada a operar

pelo órgão competente;
VI

-

embarcação brasileira:

a que tem o direi to de

arvorar a bandeira brasileira;
VII
exclusivamente

navegação
nos

portos

de
e

apolo

portuário:

terminais

a

realizada

aquaviários,

para

atendimento a embarcações e instalações portuárias;
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para
o

apolo
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territoriais

.

.

naclonals

na

e

Zona

que

Econômica,

atuem

nas

atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;
IX

navegação

portos ou pontos do

de

cabotagem:

a

realizada

terri tório brasileiro,

entre

utilizando a

Vla

marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
X

navegação

interior:

a

realizada

em

hidrovias

interiores, em percurso nacional ou internacional;
XI

navegação

de

longo

curso:

a

realizada

entre

portos brasileiros e estrangeiros;
XII

suspensão

provisória

de

bandeira:

ato

pelo

qual o proprietário da embarcação suspende temporariamente o
uso da bandeira de

orlgem,

a

fim de que

a

embarcação

seJa

inscrita em registro de outro país;
XIII
invisível

do

frete

aquaviário

intercâmbio

internacional:

comercial

mercadoria

internacional ,

produzida

por embarcação.

Capítulo 111
Da Bandeira das Embarcações

Ar t .

3 °.

Terão

o

direito

de

arvorar

a

bandeira

brasileira as embarcações:
I
de

propriedade

inscri tas no Registro de Propriedade Marí tima,
de

pessoa

física

residente

e

domiciliada

no

País ou de empresa brasileira;
11
empresa

sob contrato de

brasileira

de

afretamento a

navegação,

condicionado

provisória de bandeira no país de origem.
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Capítulo IV
Da Tripulação

Art.
serão

4°.

Nas

necessariamente

embarcações

brasileiros

de

o

bandeira

Comandante,

brasileira
o

Chefe

de

Máquinas e dois terços da tripulação.

Capítulo V
Dos Regimes da Navegação

Art.
mercadorias

5 0.

na

A operação ou exploração do transporte de

navegação

curso

longo

de

aberta

é

aos

armadores, às empresas de navegação e às embarcações de todos
os países, observados os acordos firmados pela União, atendido
o princípio da reciprocidade.
§

1°. As disposições do Decreto-lei n° 666, de 2 de

julho de 1969, e suas alterações,

só se aplicam às cargas de

importação brasileira de países que pratiquem, diretamente ou
por

intermédio

de

qualquer

subsídio,

benefício,

favor

governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua
bandeira.
Para

os

efeitos

no

previstos

parágrafo

anterior, o Poder Executivo manterá, em caráter permanente,

a

relação dos países que estabelecem proteção às suas bandeiras.
§

3°. O Poder Executivo poderá suspender a aplicação

das disposições do Decreto-lei n° 666, de 2 de julho de 1969,
e

suas

alterações,

indisponibilidade
brasileiras
transporte
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condições

de

preço

com

compatíveis

prazo

e

mercado

o

internacional.
A

Art.
interior de

percurso

operação

ou

internacional

exploração
é

aberta

navegação e embarcações de todos os países,

às

da

-

navegaçao

empresas

de

exclusivamente na

forma dos acordos firmados pela União , atendido o princípio da
reciprocidade.
Art. 7°. As embarcações estrangeiras somente poderão
participar

do

cabotagem e

transporte

de

mercadorias

na

navegação

da navegação interior de percurso nacional,

de
bem

como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio
marítimo,

quando

afretadas

por

brasileiras

empresas

de

navegação, observado o disposto nos arts. 9° e 10 desta Lei.
Parágrafo

o

único.

brasileiro

governo

poderá

celebrar acordos internacionais que permitam a participação de
embarcações
mesmo

estrangeiras

quando

navegação,

não

desde

nas

navegações

afretadas
que

por

idêntico

referidas

no

caput,

brasileiras

empresas

conferido

privilégio

de
,

a

bandeira brasileira nos outros Estados contratantes .

Capítulo VI
Dos Afretamentos de Embarcações

Art.

8°.

A empresa

brasileira de

navegaçao poderá

afretar embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo e a casco nu.
Art. 9°. O afretamento de embarcação estrangeira por
Vl.agem

ou

por

tempo,

para

operar

na

navegação

interior

de

percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegação
de cabotagem ou nas navegações de apoio portuário e marítimo,
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bem como a casco nu na navegação de apolo portuário,
de

au tori zação do

órgão

competente

e

depende

só poderá ocorrer

nos

seguintes casos:
I

quando

verificada

inexistência

ou

indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo
e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
II

quando

verificado

interesse

público,

devidamente justificado;
III

quando

construção no País,
eficácia,

em

substituição

a

embarcações

em estaleiro brasileiro,

enquanto durar a

construção,

em

com contrato em

por período máximo de

trinta e selS meses, até o limite:
a)

da

tonelagem

de

porte

bruto

contratada,

para

embarcações de carga;
b)

da arqueação bruta contratada,

para embarcações

destinadas ao apoio.
Parágrafo

único .

A autorização

de

que

trata

este

artigo também se aplica ao caso de afretamento de embarcação
estrangeira para a

navegação de

longo

curso

ou

interior de

percurso internacional, quando o mesmo se realizar em virtude
da aplicação do
Art.

3° do art. 5° desta Lei.

§

10.

Independe de autorização o

afretamento de

embarcação:
I - de bandeira brasileira para a navegação de longo
curso ou interior de percurso internacional;
II

estrangeira,

quando

disposições do Decreto-lei n O 666,
suas alterações,

não

aplicáveis

de 2 de julho de 1969,

as
e

para a navegação de longo curso ou interior

de percurso internacional;
III

de

bandeira

brasileira para

a

navegação

cabotagem, interior, de apoio portuário e de apoio marítimo ;
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IV

estrangeira

a

casco

nu,

com

suspensão

de

bandeira, para a navegação de cabotagem, navegação interior de
percurso nacional e
dobro

da

tonelagem de porte bruto das

semelhante,
instalado

navegação de apoio marí timo,

por

no

ela

País,

encomendadas

com

adicionando

de

embarcações

brasileiras

contrato

metade

da
de

a

de

embarcações,
estaleiro

construção

tonelagem
sua

limi tado ao

de

de

tipo

brasileiro

em

porte

eficácia,
bruto

das

ressalvado

propriedade,

o

direi to ao afretamento de pelo menos uma embarcação de porte
equivalente.

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art.

Fica

11.

Brasileiro - REB,

instituído

Registro

o

Especial

no qual poderão ser registradas embarcações

brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação.
10.

§

de

navegação,

reparação

de

taxa de Juros

O

financiamento oficial a

para

,

construção

embarcação

conversão,

pré-registrada

semelhante à

empresa brasileira

no

modernização

REB,

contará

e

com

da embarcação para exportação,

a

ser equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante .
Fica
navegação

a

cobertura

de

contratação,
seguro

responsabilidade
REB,

assegurada

e

civil

no

,

suas

de

brasileiras

internacional,

mercado

resseguro

para

empresas

as

da

máquinas

e

registradas

no

cascos,

embarcações

de

desde que o mercado interno não ofereça tais coberturas

ou preços compatíveis com o mercado internacional.
Fica
transportadas
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registradas

no REB

isenta das

contribuições

para o

PIS

e

o

COFINS.
4°. Não são aplicáveis ao REB as atuais condições

§

estabelecidas por convenções e

acordos

coletivos de

trabalho

das tripulações de embarcações de bandeira brasileira.

acordos

Deverão

5° .

§

coletivos

embarcações
preservar

de

celebrados

trabalho

registradas
condições

ser

no

REB,

para
os

novas

tripulações

as

quals

terão

e

das

por objetivo

com

competitividade

de

convenções

mercado

o

internacional.
Nas

6°.

§

embarcações

registradas

no

necessariamente brasileiros apenas o Comandante e

REB

serao

o Chefe de

Máquinas.
O frete

§

.,

.

aquavlarlo

produzido

internacional,

por embarcação de bandeira brasileira registrada no REB,
integra

a

base

de

cálculo

para

tributos

incidentes

não

sobre

a

importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
8°. As embarcações inscritas no REB ficam isentas

§

do

recolhimento

taxa

de

para

manutenção

do

Fundo

de

Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
9 0.

§

A cons trução ,

embarcações

conservaçao,

reparo

de

pré-registradas

serao,

para todos os efeitos legais e

ou

moderni zação

registradas

fiscais,

no

e

o

REB

equiparadas à

operação de exportação.
§

10.

subsidiárias

As

empresas

integrais

construídas no Brasil,

brasileiras

proprietárias

de
de

navegação,

com

embarcações

transferidas de sua matriz brasileira,

ficam autorizadas a restabelecer o registro brasileiro como de
propriedade

da

mesma

empresa

incidência de impostos ou taxas.
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Marítimo

§

11.

A inscrição

e

não

suprlme,

no

sendo

REB

sera

no

feita

/

complementar,

o

Tribunal

registro

de

propriedade marítima, conforme dispõe a Lei nO 7.652, de 3 de
fevereiro de 1988.
12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB,

§

estabelecendo

as

normas

complementares

necessárias

ao

seu

funcionamento e as condições para a inscrição de embarcações e
seu cancelamento.
Art. 12. São extensivos às embarcações que operam na
navegação de cabotagem e nas navegações de apoio portuário e
marí timo os preços de combustível cobrados às embarcações de
longo curso.
Art.

13.

O

regulamento,

um

Renovação

Marinha

da

Poder Executivo destinará,

percen tual

Adicional

do

Mercante

Fundo de Desenvolvimento do

AFRMM,

Ensino

por melO de
Frete

de

para

para

manu tenção

Profissional

Marí timo,

título de compensação pela perda de receita imposta pelo §

do
a
8°

do Art. 11 desta Lei.
Art.
FMM

cem

recolhido

14. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante

por
por

cento

do

empresa

produto

da

brasileira

arrecadação

de

navegação,

do

AFRMM

operando

embarcação estrangeira afretada a casco nu.
Parágrafo

único.

estrangeira afretada a
de

tipo

e

porte

contrato

e

selS
de

por

gerado

casco nu em substi tuição a

semelhante

estaleiro brasileiro,
trinta

Quando

em

construção

o AFRMM terá,

meses,

construção

contados
ou

ou

embarcação

reparação

em

por um período máximo de

da

reparação,

data
a

da

mesma

produzido por embarcação de registro brasileiro.
Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

embarcação

assinatura

do

destinação

do

10

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art.

15.

A

inobservância

do

disposto

nesta

Lei

(dez reais)

por

sujeita o infrator às seguintes sanções:
I

- multa,

no valor de até R$ 10,00

tonelada de arqueação bruta da embarcação;
11 -

suspensão da autorização para operar, por prazo

de até selS meses.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art .

Caso

16.

o

Registro

Especial

seJa regulamentado no prazo de cento e

Brasileiro

oi tenta dias,

não

contado

da data de publicação desta Lei, será admitida, até que esteja
regulamentado
embarcação

REB,

inseri ta

propriedade
integral

o

de

no

Registro

empresa

no exterior,

transferência

a

de

brasileira,

atendidas,

no

exportação

ou

de

Propriedade Marí tima,
para

a

sua

de

subsidiária

caso daquelas

ainda

não

quitadas, as seguintes exigências:
I

-

manutenção,

em nome da empresa brasileira,

do

financiamento vinculado à embarcação, da mesma forma que novas
solicitações de recursos;
constituição,

11

no

,

palS

de

registro

da

embarcação, de hipoteca a favor do credor no Brasil;
111

subsidiária

prestação

integral,

para

de
o

fiança

financiamento

adicional,
de

que

pela

trata

o

inciso I deste artigo.
§

as

1°. As embarcações transferidas ou exportadas para

subsidiárias
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empresas

brasileiras

gozarão

direitos

mesmos

dos

das

embarcações de bandeira brasileira, desde que:
I

sejam brasileiros o seu Comandante e

-

seu Chefe

de Máquinas;
11 -

com

as

seJam observados, no relacionamento trabalhista

respectivas

estabelecidos

por

organlsmos

mínimos

requisitos

tripulações ,

devidamente

internacionais

reconhecidos;
tenham

111

sido

construídas

no

Brasil

ou,

se

construídas no exterior, tenham sido registradas no Brasil até
a data a partir da qual passe a viger esta Lei;

IV

submetam-se

autoridades

brasileiras,

a

sob

-

.
lnspeçoes

condições

mesmas

as

pelas

periódicas

das

embarcações de bandeira brasileira.
§

embarcações

2°. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às
que

transferidas

já

para

tenham
as

sido

anteriormente

subsidiárias

integrais

exportadas
no

ou

exterior

de

empresas brasileiras.
As

§

embarcações

no

construídas

Brasil

e

exportadas ou transferidas para as subsidiárias integrais de
empresa brasileira gozarão dos incentivos legais referentes à
exportação de bens.
.

.

o descumprimento de qualquer das eXlgenclas
estabelecidas
previstos no

neste
§

Art.
da

data

em

artigo

implica

a

perda

dos

~

direitos

1°
17. Por um prazo de dez anos, contado a partir

que

passar

a

vlger

esta

Lei,

não

incidirá

o

Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM
sobre as mercadorias

cUJa orlgem ou cujo destino final

porto localizado na Região Norte ou Nordeste do Paí s.
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Parágrafo

o

único.

Fundo

da

Marinha

Mercante

ressarcirá as empresas brasileiras de navegação das parcelas
previstas nos

.
.
lnC1SOS

II e

III do Art.

do Decreto-lei

2.404, de 23 de dezembro de 1987, republicado de acordo com o
Decreto-lei nO 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, que deixarão
de

ser

recolhidas

em

razão

da

não

incidência

estabelecida

neste artigo.

Capítulo X
Das Disposições Finais

Art.

18. A ordenação da direção civil do transporte

aquaviário em situação de
sua

composição,

tensão,

organização

emergência ou guerra

administrativa

terá

âmbito

e

de

coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo .
Art.

19.

O frete aquaviário internacional produzido

por embarcação de bandeira brasileira não integra a
cálculo

para

tributos

incidentes

sobre

base de

importação

a

e

exportação de mercadorias pelo Brasil .
Art. 20. O

§

2° do Art. 2° da Lei nO 9.074, de 7 de

julho de 1995, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2°.

. ... . ... .............. ....... . ..

.. .. ............ ... .. .. .... .... ....... .. ..... .. .. .. .
§

2°.

Independe de concessão, permissão ou

autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário."
Art.
publicação.
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Lei

entra
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data
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Art. 22. Revogam- se o Decreto-lei nO 1.143, de 30 de
dezembro

de

1970

e

o

art .

6°

da

Lei

n° 7 . 652 ,

fevereiro de 1988.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1996.

Relator
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de

3

de

PS-GSE/ J_~ ~ /96

Brasília,

: ,t

de novembro de 1996.

Senhor Secretário,

Encaminho

a

Vossa

Excelência,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art.
134 do Regimento Comum, o incluso

Projeto de Lei

n ° 1.125,

de 1995, da Câmara dos Deputados, que "Dispõe sobre a ordenação
do transporte aquaviário e dá outras providências."
Atenciosamente,

Deputado
Primei

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES RODRIGUES
DD. primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A

Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário
e
dá
outras
providências.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
Do Âmbito da Aplicação

Art. 1°. Esta Lei se aplica:
aos

I

,

armadores,

as

empresas

de

navegação

e

,

as

embarcações brasileiras;
11

às

embarcações

estrangeiras

afretadas

por

armadores brasileiros;
111 embarcações

aos armadores,

estrangeiras,

às empresas de navegação e

quando

amparados

por

,

as

acordos

firmados pela União.
Parágrafo

,

.

unlCO.

Excetuam-se

do

disposto

neste

artigo:
I

- os naVlOS de guerra e de Estado que não estejam

empregados em atividades comerciais;
11 - as embarcações de esporte e recrel0;
111 - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa.

2

Capítulo II
Das Definições

Para

Art.

os

efeitos

Lei,

desta

ficam

estabelecidas as seguintes definições:
I
qual

o

-

afretamento a casco nu:

afretador

embarcação,

por

tem

tempo

a

posse,

o

contrato em virtude do
uso

determinado,

e

o

incluindo

controle

da

direito

de

o

designar o Comandante e a tripulação;
II
qual

-

afretamento por tempo:

o afretador recebe a

contrato em virtude do

embarcação armada e

tripulada,

ou

parte dela, para operá-la por tempo determinado;
III - afretamento por vlagem: contrato em virtude do
qual

o fretador

embarcação,

com

se obriga a

colocar o

tripulação,

à

todo ou parte de urna

disposição

do

afretador
.•

para

efetuar transporte em urna ou mais viagens;
IV domiciliada

armador brasileiro:

no

Brasil

responsabilidade,

que,

apresta

a

pessoa física

em

nome

seu

embarcação

para

residente e

ou
sua

sob

sua

exploração

comercial;
V - empresa brasileira de navegação: pessoa jurídica
constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que
tenha por objeto o transporte aquaviário,

autorizada a operar

pelo órgão competente;
VI

-

embarcação brasileira:

a que tem o direi to de

arvorar a bandeira brasileira;
VII
exclusivamente

navegação
nos

portos

de
e

apOlO

portuário:

terminais

a

realizada

aquaviários,

para

atendimento a embarcações e instalações portuárias;
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para
o

apolo

logístico

a

embarcações

e

instalações

em

,

aguas

3

territoriais

.

.

naclonals

na

e

Zona

Econômica,

atuem

que

nas

atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;
IX
portos

navegação

ou pontos

do

de

a

cabotagem:

realizada

terri tório brasileiro,

entre

utilizando a

Vla

marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
X

navegação

interior:

a

realizada

em

hidrovias

interiores, em percurso nacional ou internacional;
XI

navegação

de

longo

curso:

a

realizada

entre

portos brasileiros e estrangeiros;
XII

.

suspensão

.

,

provlsorla

de

bandeira:

qual o proprietário da embarcação suspende
uso da

bandeira de

orlgem,

a

fim de

que

ato

pelo

temporariamente o
a

embarcação

seJa

inscrita em registro de outro país;
XIII
invisível

do

frete

aquaviário

intercâmbio

internacional:

comercial

mercadoria

internacional,

produzida

por embarcação.

Capítulo III

•

Da Bandeira das Embarcações

Ar t .

3 °.

Terão

o

direito

de

arvorar

a

bandeira

brasileira as embarcações:
I
de

propriedade

inscri tas no Registro de
de

pessoa

física

Propriedade Marí tima,

residente

e

domiciliada

no

País ou de empresa brasileira;
II
empresa

sob

brasileira

contrato de
de

afretarnento

navegaçao,

a

casco

condicionado

provisória de bandeira no país de origem.

,

a

nu,

por

-

suspensao

4

Capítulo IV
Da Tripulação

4°.

Art.
serão

Nas

necessariamente

embarcações

brasileiros

o

de

bandeira

Comandante,

brasileira
o

Chefe

de

Máquinas e dois terços da tripulação.

Capítulo V
Dos Regimes da Navegação

Art.
mercadorias
armadores,

5 0.

na

A operação ou exploração do transporte de

navegação

,

curso

longo

de

aberta

e

aos

às empresas de navegação e às embarcações de todos
Un~ão,

os países, observados os acordos firmados pela

atendido

o princípio da reciprocidade.
§

1°. As disposições do Decreto-lei n° 666, de 2 de

julho de 1969,

e suas alterações,

só se aplicam às cargas de

importação brasileira de países que pratiquem,
por

intermédio

de

qualquer

diretamente ou

subsídio,

benefício,

favor

governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua
bandeira.
Para

§

os

efeitos

no

previstos

parágrafo

anterior, o Poder Executivo manterá, em caráter permanente,

a

relação dos países que estabelecem proteção às suas bandeiras.
§

3°. O Poder Executivo poderá suspender a aplicação

das disposições do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969,
e

suas

alterações,

indisponibilidade

/

quando

de

brasileiras

de

transporte

pretendido,

comprovada

embarcações

navegação,
ou

do

tipo

quando

a

inexistência
por

operadas
e

porte

estas

empresas

adequados

nao

ou

ao

oferecerem

5

condições

preço

de

com

compatíveis

prazo

e

mercado

o

internacional .
Art.
interior

de

6°.

A

operação

percurso

ou

internacional

exploração
é

,

aberta

navegação e embarcações de todos os países,

da

as

navegaçao

empresas

de

exclusivamente na

forma dos acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.
Art. 7°. As embarcações estrangeiras somente poderão
participar

do

cabotagem e

da

transporte
navegação

de

mercadorias

na

navegação

interior de percurso

nacional ,

de
bem

como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio
marítimo,

quando

afretadas

por

empresas

brasileiras

de

navegação, observado o disposto nos arts. 9° e 10 desta Lei.
,

Parágrafo

.

o

unl.Co.

brasileiro

governo

p~rticipação

celebrar acordos internacionais que permitam a
embarcações
mesmo

estrangeiras

quando

navegação,

não

desde

nas

navegações

afretadas
que

por

idêntico

referidas

no

seJa

de

caput,

brasileiras

empresas

privilégio

poderá

conferido

de
,

a

bandeira brasileira nos outros Estados contratantes.

Capítulo VI
Dos Afretamentos de Embarcações

Art.

8°.

A empresa

brasileira

de

navegação

poderá

afretar embarcações brasileiras e estrangeiras por viagem, por
tempo e a casco nu.
Art.
Vl.agem

ou

por

9°. O afretamento de embarcação estrangeira por

tempo,

para

operar

na

navegação

interior

de

percurso nacional ou no transporte de mercadorias na navegaçao
de cabotagem ou nas navegações de apoio portuário e marítimo,

6

bem como a
de

casco nu na navegaçao de apOlO portuário,
,
orgao

autorização do

competente

só

e

depende

ocorrer

poderá

nos

seguintes casos:
quando

I

verificada

inexistência

ou

indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo
e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
quando

II

interesse

verificado

público,

devidamente justificado;
III

quando

construção no País,
eficácia,

em

substituição

a

embarcações

em estaleiro brasileiro,

enquanto durar a

construção,

em

com contrato em

por período máximo de

trinta e selS meses, até o limite:
a)

da

tonelagem

de

porte

bruto

contratada,

para

embarcações de carga;
b)

da

arqueaçao bruta

contratada,

para
. embarcações

destinadas ao apoio.
Parágrafo

,

.

unlCO.

A

autorização

que

de

trata

este

artigo também se aplica ao caso de afretamento de embarcação
estrangeira

ta

para

a

navegação de

longo

curso

ou

interior de

percurso internacional, quando o mesmo se realizar em virtude
da aplicação do § 3° do art. 5° desta Lei.
Art.

Independe de autorização o

10.

afretamento de

embarcação:
I - de bandeira brasileira para a navegaçao de longo
curso ou interior de percurso internacional;
II

estrangeira,

disposições do Decreto-lei nO
suas aI terações,

quando
666,

aplicáveis

as

julho de 1969,

e

nao

de 2 de

para a navegação de longo curso ou interior

de percurso internacional;
III

de

bandeira

brasileira

para

a

navegação

cabotagem, interior, de apoio portuário e de apoio marítimo;

de

7

IV

estrangeira

a

casco

com

nu,

suspensão

de

bandeira, para a navegação de cabotagem, navegação interior de
percurso nacional e
dobro da

tonelagem de porte bruto das

semelhante,
instalado

navegação de apoio maritimo,

por

no

ela

Pais,

encomendadas

com

contrato

adicionando

de

metade

embarcações

brasileiras

a

de

de

sua

embarcações,

de

de

tipo

brasileiro

estaleiro

construção

tonelagem

da

limitado ao

em

porte

eficácia,
bruto

das

ressalvado

propriedade,

o

direi to ao afretamento de pelo menos urna embarcação de porte
equivalente.

Capitulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art.

11.

Brasileiro - REB,

Fica

instituido

Registro

o

Especial

no qual poderão ser registradas embarcações

brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação.

de
•

navegação,

reparação

O financiamento

10.

§

de

taxa de Juros

para

oficial a

,

construção

embarcação

conversa0,

pré-registrada

semelhante à

empresa brasileira

no

modernização

REB,

contará

e

com

da embarcação para exportação,

a

ser equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante.
Fica
navegaçao

a

cobertura

de

contratação,
seguro

responsabilidade
REB,

assegurada
e

civil

no

,

suas

de

brasileiras

internacional,

mercado

resseguro

para

empresas

as

da

máquinas

e

registradas

no

cascos,

embarcações

de

desde que o mercado interno não ofereça tais coberturas

ou preços compativeis com o mercado internacional.
Fica

/

transportadas

entre

o

a

receita

Pais

e

o

do

frete

exterior

de

mercadorias

pelas

embarcações

8

registradas

no

REB

isenta das

contribuições

para

o

PIS

e

o

COFINS.
4°. Não sao aplicáveis ao REB as atuais condições

§

estabelecidas por convenções e

acordos

coletivos de

trabalho

das tripulações de embarcações de bandeira brasileira.

acordos

Deverão

5°.

§

coletivos

embarcações

condições

celebrados
para

trabalho

de

registradas

preservar

ser

no

REB,

os

novas

tripulações

as

quals

terão

e

das

por

objetivo

o

mercado

com

competitividade

de

convençoes

internacional.
Nas

6°.

§

embarcações

registradas

no

necessariamente brasileiros apenas o Comandante e

REB
o

serao

Chefe de

Máquinas.
O frete

§

.,

.

aquavlarlo

internacional,

produzido

por embarcação de bandeira brasileira registrada. no REB,
integra

a

base

de

cálculo

para

tributos

incidentes

não

sobre

a

importação e exportação de mercadorias pelo Brasil.
8°. As embarcações inscritas no REB ficam isentas

§

do

ta

recolhimento

taxa

de

para

manutenção

do

Fundo

de

Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
9°.

§

A construção,

embarcações

conservação,

reparo

de

pré-registradas

serão,

para todos os efeitos legais e

ou

modernização

registradas

fiscais,

no

e

o

REB

equiparadas à

operação de exportação.
§

10.

subsidiárias

As

empresas

integrais

construídas no Brasil,

brasileiras

proprietárias

de

navegação,

de

com

embarcações

transferidas de sua matriz brasileira,

ficam autorizadas a restabelecer o registro brasileiro como de
propriedade

da

mesma

empresa

incidência de impostos ou taxas.

nacional,

de

orlgem,

sem

9

Marítimo

§

11.

A

e

nao

suprlme,

inscrição

propriedade marítima,

no

sendo

,

feita

sera

REB

complementar,

Tribunal

no

o

registro

de

conforme dispõe a Lei n° 7.652, de 3 de

fevereiro de 1988.
12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB,

§

estabelecendo

as

normas

complementares

necessárias

ao

seu

funcionamento e as condições para a inscrição de embarcações e
seu cancelamento.
Art. 12. São extensivos às embarcações que operam na
navegação de cabotagem e

nas navegações de apoio portuário e
,

rnarí timo os preços de combus tí vel cobrados as embarcações de
longo curso.
Art.

13.

regulamento,

um

Renovação

Marinha

Fundo

de

da

Poder Executivo destinará,

O

percentual

Adicional

do

AFRMM,

Mercante

Desenvolvimento

do

Ensino

por melO de
Frete

de

para

para

manutenção

Profissional

Marí timo,

do
a

título de compensação pela perda de receita imposta pelo § 8°
do Art. 11 desta Lei.

•

Art.
FMM

cem

recolhido

14. Destinar-se-á ao Fundo da Marinha Mercante

por
por

cento

do

empresa

produto

da

brasileira

arrecadação

navegaçao,

de

do

AFRMM

operando

embarcação estrangeira afretada a casco nu.
.

,

Parágrafo

unlCO.

estrangeira afretada a
de

tipo

e

porte

con tra to

e

selS
de

por

gerado

casco nu em substi tuição a

semelhante

estaleiro brasileiro,
trinta

Quando

em

construção

o AFRMM terá,

meses,

cons trução

contados
ou

ou

embarcação
embarcação

reparaçao

em

por um período máximo de

da

reparaçao,

data
a

da

mesma

produzido por embarcação de registro brasileiro.
Capítulo VIII
Das Infrações e Sanções

assinatura

do

des ti nação

do

10

Art.

15.

A

inobservância

do

disposto

nesta

Lei

(dez reais)

por

sujeita o infrator às seguintes sanções:
I

- multa,

no valor de até R$ 10,00

tonelada de arqueação bruta da embarcação;
11 -

suspensão da autorização para operar, por prazo

de até selS meses.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art.

16.

Caso

o

Registro

seJa regulamentado no prazo de cento e

-

Brasileiro

Especial

oi tenta dias,

nao

contado

da data de publicação desta Lei, será admitida, até que esteja
regulamentado
embarcação

de

no

Registro

empresa

no exterior,

transferência

a

REB,

inseri ta

propriedade
integral

o

de

de

Propriedade Marí tima,

brasileira,

atendidas,

exportação

ou

para

no

a

sua

de

subsidiária

caso daquelas

ainda

nao

quitadas, as seguintes exigências:
I

-

manutenção,

em

nome

da

empresa

brasileira,

do

financiamento vinculado à embarcação, da mesma forma que novas
solicitações de recursos;
constituição,

11

no

país

de

registro

da

embarcação, de hipoteca a favor do credor no Brasil;
111

subsidiária

prestação

integral,

para

de
o

fiança

financiamento

adicional,
de

que

pela

trata

o

inciso I deste artigo.
§

as

1°. As embarcações transferidas ou exportadas para

subsidiárias

integrais,

domiciliadas

no

exterior,

de

11

empresas

brasileiras

gozarao

dos

mesmos

direitos

das

embarcações de bandeira brasileira, desde que:

r - sejam brasileiros o seu Comandante e seu Chefe
de Máquinas;

rr - seJam observados, no relacionamento trabalhista
com

as

respectivas

estabelecidos

por

tripulações,

requisitos

internacionais

organ~smos

mínimos

devidamente

reconhecidos;

rrr

tenham

sido

construídas

no

Brasil

ou,

se

construídas no exterior, tenham sido registradas no Brasil até
a data a partir da qual passe a viger esta Lei;

rv

submetam-se

autoridades

brasileiras,

a
sob

inspeções
as

periódicas

mesmas

pelas

condições

das

embarcações de bandeira brasileira.
§

embarcações

2°. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às
que

transferidas

já

para

tenham
as

sido

anteriormente

subsidiárias

integrais

exportadas
no

exterior

ou
de

empresas brasileiras.
3°.

§

•

As

embarcações

construídas

exportadas ou transferidas para as

no

subsidiárias

Brasil

e

integrais de

empresa brasileira gozarão dos incentivos legais referentes à
exportação de bens.
§

4 0.

estabelecidas
previstos no

neste
§

Art.
da

data

em

O descumprimento
artigo

de

implica

qualquer das
a

perda

exigências

dos

direitos

1°
17. Por um prazo de dez anos,

que

passar

a

v~ger

esta

Lei,

contado a partir
não

incidirá

o

Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM
sobre as mercadorias

cUJa

or~gem

ou cujo destino final

porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País.

seJa

12

•

.

,

Parágrafo

o

unl.co.

Fundo

da

Marinha

Mercante

ressarcirá as

empresas brasileiras de navegação das parcelas

previstas nos

l.ncl.SOS

.

.

II

e

III

do Art.

2.404, de 23 de dezembro de 1987,

do Decreto-lei

republicado de acordo com o

Decreto-lei n° 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, que deixarão
de

ser

recolhidas

em

razao

da

não

incidência

estabelecida

neste artigo.

Capítulo X
Das Disposições Finais

Art.
aquaviário
sua

18. A ordenação da direção civil do transporte

em si tuação de

composição,

tensão,

organização

emergência ou

administrativa

guerra

terá

âmbito

e

de

coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.
Art.

19.

O frete aquaviário internacional produzido

por embarcação de bandeira brasileira nao
cálculo
..

para

tributos

incidentes

integra

sobre

a

base de

importação

a

e

exportação de mercadorias pelo Brasil.
Art.

20. O § 2° do Art.

2° da Lei nO 9.074, de 7 de

julho de 1995, passa a ter a seguinte redação:

... . ....... . . ...... ..... ........
. . . . . . .... .... .. ... . . . . . .. . ... . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . .
"Art. 2°.

§

2°.

Independe de concessão, permissão ou

autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário."
Art.
publicação.

21.

Esta

Lei

entra

em vl.gor

na

data

de

sua

13

Art.
dezembro

de

22.
1970

Revogan-se o Decreto-lei nO
e

o

art.

6°

da

Lei

1.143,

nO 7.652,

de 30 de
de

3

fevereiro de 1988.
~
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/
Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para os fms constantes do art, 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara nO 87, de 1996 (PL n° 1.125, de 1995, nessa Casa), que "dispõe sobre a ordenação
do transporte aquaviário e dá outras providências",

Senado F ederal, em) (; de dezembro de 1996
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V Urt~
Senado Ed~rdo Su . cy

Primeiro- ecretário, e

exercício
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
rfrl.

/

/1.z

••

OF. n°

S-ç

/97-CN

Brasília, em 28 de janeiro de 1997 .

Senhor Presidente,

o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal
a Mensagem n° 25 , de 1997, na qual comunica haver vetado parcialmente o
Projeto de Lei da Câmara n° 87, de 1996 (PL n° 1.125/95, nessa Casa), que
" dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras
providências" .
Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regimento Comum,
solicita a V. E X 3 a indicação dos membros dessa Casa do Congresso
Nacional que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar
o veto, remetendo, para tanto, em anexo, autógrafo do projeto vetado, cópia
do seu estudo e da mensagem presidencial.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. E X3 protestos de
elevada estima e consideração.

\

Senador José Sarne
Presidente do Senad ederal

Exmo Sr.
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
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Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências,

o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DA APLICAÇÃO
Art. 10 Esta Lei se aplica :
I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
brasileiras;
U - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros;
UI - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União,
Parágrafo único, Excetuam-se do disposto neste artigo :
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em
atividades comerciais;
U - as embarcações de esporte e recreio;
UI - as embarcações de turismo;
IV - as embarcações de pesca;
V - as embarcações de pesquisa,

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 20 Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes defmições :
I - afretamento a casco nu : contrato em virtude do qual o afretador tem
a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito
de designar o comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo
detenninado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se
obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens ;
IV - armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no Brasil
que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua
exploração comercial ;

•
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v - empresa

brasileira de navegação: pessoa jurídica constituída
segundo as leis brasileiras, com sede no País, que tenha por objeto o transporte
aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente;
VI - embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira
brasileira;
VII - navegação de apoio portuário: a realizada exclusivamente nos
portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações
portuárias;
VIII - navegação de apoio marítimo: a realizada para o apoio logístico
a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que
atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;
IX - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do
território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
X - navegação interior: a realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional;
XI - navegação de longo curso: a realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros;
XII - suspensão provisória de bandeira: ato pelo qual o proprietário da
embarcação suspende temporariamente o uso da bandeira de origem, a fim de que a
embarcação seja inscrita em registro de outro país;
XIII - frete aquaviário internacional: mercadoria invisível do
intercâmbio comercial internacional, produzida por embarcação.
CAPÍTULO III
DA BANDEIRA DAS EMBARCAÇÕES

Art. 3° Terão o direito de arvorar a bandeira brasileira as embarcações:
I - inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de
pessoa física residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira;
II - sob contrato de afretamento a casco nu, por empresa brasileira de
navegação, condicionado à suspensão provisória de bandeira no país de origem.
CAPÍTULO IV
DA TRIPULAÇÃO

Art. 4° Nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente
brasileiros o comandante, o chefe de máquinas e dois terços da tripulação.
CAPÍTULO V
DOS REGIMES DA NAVEGAÇÃO

Art. 5° A operação ou exploração do transporte de mercadorias na
navegação de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às
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embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela União, atendido
o prinCÍpio da reciprocidade.
§ 1° As disposições do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e
suas alterações, só se aplicam às cargas de importação brasileira de países que
pratiquem, diretamente ou por intermédio de qualquer beneficio, subsídio, favor
governamental ou prescrição de cargas em favor de navio de sua bandeira.
§ 2° Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Poder Executivo
manterá, em caráter pennanente, a relação dos países que estabelecem proteção às suas
bandeiras.
§ 3° O Poder Executivo poderá suspender a aplicação das disposições
do Decreto-lei nO 666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, quando comprovada a
inexistência ou indisponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de
navegação, do tipo e porte adequados ao transporte pretendido, ou quando estas não
oferecerem condições de preço e prazo compatíveis com o mercado internacional.
Art. 6° A operação ou exploração da navegação interior de percurso
internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos os países,
exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, atendido o prinCÍpio da
reciprocidade.
Art. 7° As embarcações estrangeiras somente poderão participar do
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de
percurso nacional, bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de
apoio marítimo, quando afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o
disposto nos arts. 9° elO.
Parágrafo único . O governo brasileiro poderá celebrar acordos
internacionais que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas
navegações referidas neste artigo, mesmo quando não afretadas por empresas
brasileiras de navegação, desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira
brasileira nos outros Estados contratantes.

CAPÍTULO VI
DOS AFRETAMENTOS DE EMBARCAÇÕES
Art. 8° A empresa brasileira de navegação poderá afretar embarcações
brasileiras e estrangeiras por viagem, por tempo e a casco nu.
Art. 9° O afretamento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo,
para operar na navegação interior de percurso nacional ou no transporte de
mercadorias na navegação de cabotagem ou nas navegações de apoio portuário e
marítimo, bem como a casco nu na navegação de apoio portuário, depende de
autorização do órgão competente e só poderá ocorrer nos seguintes casos:
I - quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação
de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;
II - quando verificado interesse público, devidamente justificado;
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IH - quando em substituição a embarcações em construção no País, em
estaleiro brasileiro, com contrato em eficácia, enquanto durar a construção, por
período máximo de trinta e seis meses, até o limite :
a) da tonelagem de porte bruto contratada, para embarcações de carga~
b) da arqueação bruta contratada, para embarcações destinadas ao
apolO .
Parágrafo único . A autorização de que trata este artigo também se
aplica ao caso de afretamento de embarcação estrangeira para a navegação de longo
curso ou interior de percurso internacional, quando o mesmo se realizar em virtude da
aplicação do art. 5°, § 3°.
Art. 10. Independe de autorização o afretamento de embarcação:
I - de bandeira brasileira para a navegação de longo curso, interior,
interior de percurso internacional, cabotagem, de apoio portuário e de apoio marítimo ~
II - estrangeira, quando
não aplicáveis as
disposições do
Decreto-lei nO666, de 2 de julho de 1969, e suas alterações, para a navegação de longo
curso ou interior de percurso internacional;
III - estrangeira a casco nu, com suspensão de bandeira, para a
navegação de cabotagem, navegação interior de percurso nacional e navegação de
apoio marítimo, limitado ao dobro da tonelagem de porte bruto das embarcações, de
tipo semelhante, por ela encomendadas a estaleiro brasileiro instalado no País, com
contrato de construção em eficácia, adicionado de metade da tonelagem de porte bruto
das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito ao afretamento de
pelo menos uma embarcação de porte equivalente.
CAPÍTULO VII
DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MARINHA MERCANTE

•

,

Art. 11. E instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão
ser registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.
§ 1° O financiamento oficial à empresa brasileira de navegação, para
construção, conversão, modernização e reparação de embarcação pré-registrada no
REB, contará com taxa de juros semelhante à da embarcação para exportação, a ser
equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante.
§ 2° É assegurada às empresas brasileiras de navegação a contratação,
no mercado internacional, da cobertura de seguro e resseguro de cascos, má:p.únas e
responsabilidade civil para suas embarcações registradas no REB, desde que o
mercado interno não ofereça tais coberturas ou preços compatíveis com o mercado
internacional.
§ 3° É a receita do frete de mercadorias transportadas entre o País e o
exterior pelas embarcações registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o
COFINS.

'-

----

MensaQem nO 2 S

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1° do artigo 66 da
Constituição Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 87, de 1996 (nO 1.125/95 na Câmara
dos Deputados), que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências'"

o

Ministério do Trabalho manifestou-se pelo veto ao § 4° do art . 11, por
inconstitucionalidade:
".ÂJ1 .
. . . . . . ..

11 ..... ..... ........... ... ...... ..... ...... .... .. .... ..... .......... .. ..... ...... ....... .................. .................. ...

.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4° As atuais condições estabelecidas por convenções e acordos coletivos de trabalho das
tripulações de embarcações.de bandeira brasileira não são aplicáveis ao REB.
• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • •• • . • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . •• • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • . . 'o • • . . • • . • •

"

Razões do veto:
" O § 4° do art . 11 do projeto apresenta redação inadequada ao prever a não aplicação das
atuais convenções e acordos coletivos de trabalho ao "REB " , uma vez que o registro em si não

tem participação na relação trabalhista (cujos atores são empregados e empregadores das
embarcações) .
Ainda que se relevasse o evidente equívoco de forma, o conteúdo da norma é,
flagrantemente, incompatível com preceitos constitucionais, quais sejam: art . 7°, inciso XXVI,
que impõe o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, e art. 8°, inciso 1,
que veda a interferência e intervenção do Poder Público na organização sindical, considerando-se
que a convenção é instituto dessas entidades.

.

FI. 2 da Mensagem nO 25,

ce

8 . 1. 9 7 .

Por outro lado, o § 5° do citado artigo, é suficiente para garantir a desejada flexibilização
das condições de trabalho para as embarcações registradas no REB ."
Decidi vetar ainda o art . 19, por contrariedade ao interesse público:
"Art. 19. O frete aquaviário internacional produzido por embarcação de bandeira brasileira
não integra a base de cálculo para tributos incidentes sobre a importação e exportação de
mercadorias pelo Brasil."
Razões de veto:

o

dispositivo vetado estenderia a todas as embarcações de bandeira brasileira um
beneficio que, em tennos mais adequados, o 7° do art. 11 já reserva às embarcações registradas no REB.
Estas. Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em causa.
as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília.
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de janeiro de 1997 .
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SGM/P
Brasília,

de marco de 1997.

Senhor Deputado ,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao
Projeto de Lei nO 1.125 , de 1996, que" Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências" .

Colho o ensejO

para

renovar a Vossa

protestos de apreço.

Atenciosamente ,

MICHEL TEMER
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado
Gabinete nO , anexo

NESTA

Excelência

r

SGM/P j j j
Brasília, .j ~

de março de 1997.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício CN/N° 56, de 28 de janeiro de
1997, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que designei os Senhores
Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA, VILMAR ROCHA e ADEMIR LUCAS, para
integrarem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO
1.125, de 1996, que "Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá
outras providências".

Colho

o

ensejo

para

renovar

a

protestos de apreço.

Atenciosamente,

EMER
ENTE

Excelentíssimo Senhor
Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
DO. Presidente do Senado Federal
NESTA

Vossa

Excelência

)-\

SGM/P J 9 li
Brasília,

.2 <I

de março de 1997.

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao
Projeto de Lei n° 1 .125, de 1996, que" Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providê

ncias".

Colho o ensejO

para

renovar a Vossa

protestos de apreço.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Gabinete nO 856, anexo IV
NESTA

Excelência

SGM/P

.J94
Brasília,

:14

de março de 1997.

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao
Projeto de Lei nO 1.125, de 1996, que "Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências".

Colho o ensejo

para

renovar

protestos de apreço.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Deputado VILMAR ROCHA
Gabinete nO 644, anexo IV
NESTA

a Vossa

Excelência

• <

SGM/P tY-J
Brasília, } <{

de março de 1997.

Senhor Deputado,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao
Projeto de Lei nO 1.125, de 1996, que" Dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências".

Colho o ensejo

para

renovar a Vossa

protestos de apreço.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Deputado ADEMIR LUCAS
Gabinete n° 586, anexo IV
NESTA

Excelência
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\" - as embarcações de pesquisa

CAPITULO 1\
DAS DEFINIÇÕES

Art ~ Para os efeitos desta Lei . são estabelecidas as segu intes definições

I - afretamento a casco nu cont rato em v1nude do qual o afretador tem a posse. o
uso e o controle da embarcação, por tempo detenninado. inclumdo
direito de designar o
comandante e a tnpulação ,

°

I1 - afretament o por tempo contratO em \1nude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada. ou pane dela. para opera-Ia por tempo determmado;

111 - afretamemo por viagem CO ntrato em \1nude do qual o fret ad or se obriga a
colocar o todo ou pane de uma embarcação. com Iri pul,;açãC'. a disposlçao do atretador para eíetuar
transpone em uma ou mais viagens.
1\' - armador brasileiro pessoa tislca residem e e domiciliada no Brasil que . em seu
nome ou sob sua responsabi lidade. apresta a embarcaçã o para sua exploração comercial.
,. - empresa bra sileira de na vegação pessoa luridlca constltUlda seu:undo as let s.
brasileiras. com sede no Pais. que tenha por ob.leto o transpone aqu8\."lano. au tonzada-a o perar pel o
orgào competente.

\"1 - emoarcaçào brasii eira a que tem o direito de ar\'orar a bandeIra brasil eira.

ÍNDICE ACUMULADO DO MÊs DE DEZEMBRO DE 1996
O Suplemento contendo o índice Acumulado da Seção I do Diário Oficial. referente ao mês de
dezembro de 1996, está circulando nesta data.

J~~EIRO

DonO~

\'11 1 - navegaçàl\ de aOO l( ' mantlmo a Tea izad Cl para () aOOl0 IOg lStlC0 (1
embarcações e Insta lações em aguas temlOnal S naCionai S e na Zona E.conômlca. que atuem na . .
atiVidades de pesquisa e lavra de mineraIS e hIdrocarbonetos

Atos do Poder Legislativo
9.432, DE B DE

\ '\1 . na- eg.ção àe '001 0 nonu.no a re.i,z.d, excluSI'·.",eme nos
term ma ls aq ua vlanos. Dara atendimento a emoarcacôes t' Instalacões Donuana s.

L\ - na\ e~acào de cabotagem a realizada emrt' Dono\, ou DOntoS ao tem tom
oraslielTo. utihzando a \ la manllma ou esta e as \"Ias na\ e~a\ el:<- Imen o res.

x - navegação

DE 1997

mterior. a real izada em hidroV1a s intenores, em percurso nacional ou

internacional.

Dl spõ~. sobre a ordenação do transpone
aqu8V1ano e da outras providências

o

PRESIDENTl
DA
REP ÚBL ICA
Faço saber que o Congresso
NaCional decreta e eu sancIono a se~mt e

Lei
CAPITULO \
DO ÁMBITO DA APLlCA("AO

Xl - navegação de longo curso a reahzada entre panos brasileiros e estrangeiros.
XII - suspensão provisona de ba ndeira ato pelo 4ual o propr.elano da embarcaçà C'
suspende temporanamen te O uso da bandeIra de ongem. a fim de que a embarcação seja JOscnta crr
registro de outro p3J s.
XIII · frete aquaviari o InternaCIOnal mercado na Jnvislve1 do Intercàmblo comercial
internacIOnal. prodUZida por embarcação

An 1" Esta Lei se aplica

C -\PITL'LO 111
DA BANDEIRA DAS EMBARC AÇÕE S

I - aos armadores. as empresas de navegação e as emoarcações brasileiras.
11 - as embarcações estrangeiras afretadas por armadore s brasi leiros.
An

~o

Terão o direito de arvorar a bandeIra brasileira as embarcacÕe5

111 - aos annadores. as empresas de navegação e as embarcações estrangemls.
quando amparados por aco rdos firmados pela Umão

I - mscnta s no Registro de Proo nedade \1antlma. oe propnedade oe oessoa fislca
reSidente e do mi cihada no PaI s o u de empresa orasdetra

Paragrafo unico Excetuam- se do diSpoSto neste artigo
I - os n3VlOS de guerra e de Estado que não este.lam empregados em

.------'-' ._.

...

a ll\id ade ~

...

*" .... ~ .... -

1i - sob co ntrato de afretamemo a casco nu. oor empresa oraSIlClr.i ae
co nài clOnad o a suspensão provlsona de bandeira no pai s ae ong em
.~-

----_ .... _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - -

na\e~acã ('
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\

•

,
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-

r - quando verificada inexistência ou indisporubilidade de embarcaçAo de bandeira
brasileira do tipo e pone adequados para o transpone ou apoio pretendido;

CAPITULO IV
DA TRIPULAÇÃO

,

An ~ !-<as embarcaÇões de bandeira brasileira serão necessari~te brasileiros o
comandame. o chefe de maquinas e dois terços d. tripulaçAo,

11 - quando verificado mteresse publico. devidamente justificado;

tn - quando

em subsrituiçAo • embarcações em construçAo no Pais. em estaleiro

brasileiro. com contrato em eficácia. enquanto durar a construçio, por periodo mâximo de tnnta e

seis meses, ate o limite:

CAPITULO \
DOS REGIME S DA 1\ ~ \ "EGAÇÃO
~,

a) da tonelagem de pone bruto contratada, para embarcações de carga;

.

.

An. S· A opcnçlo ou exploraçAo do trampone de men:adorias na navegação de
longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegaçio e às embarcações de todos os paiJes,
obserndos os acordos firmados pela Uniio, atendido o principio da ~procidade.
,.

§ 1° A3 disposições do Decret<rlei n° 666, de 2 de julho de 1969, e SUIS alterações,
se aplicam às cargas de imponaçAo brasileira de países que pratiquem, diretamente ou por
intermédio de qualquer beneficio. subsidio, favor governamental ou prescriçAo de cargas em favor
de navio de sua bandeira.

.

~

b) da arqueaçAo bruta contratada, para embarcações destinadas ao apoio.

.

Paragrafo único. A autorização de que trata este anigo tambem se aplica ao caso de
afretamento de embarcação estrangeira para a naveg.ação de longo curso ou interior de percursp
internacional, quando o mesmo se realizar em vJnude da aplicação do an 5°, ~ )0

50

§ ':t' Para os efeitos previstos no paragrafo anterior. o Poder Executivo manteTa. em
carater pennanente. a relaçAo dos Pai"'" que estabelecem proteçAo às SUIS bandeiras,
§ JO O Poder Executivo podera suspender a aplicaçAo das disposições do Decret<rlei
nO 666, de 2 de julho de 1969. e suas a1terações. quando comprovada a inexistência ou
indISponibilidade de embarcações operadas por empresas brasileiras de navegação. do tipo e pone
adequados ao transpone pretendido. ou quando estas não oferecerem condições de preço e prazo
compatíveis com o mercado internacional.
An 6° A operação ou exploração da navegação mterior de percurso internacional e
abena às empresas de navegação e embarcações de todos os p8..lses. exclusivamente na forma dos
acordos firmados pela UniAo, atendido o principio da recIprocidade

An 10 Independe de autonzação o afre tament o de embarcação
I . de bandeira brasileira para a navegação de longo curso. Imen or. Inten or de
percurso internaCional. cabotagem. de apoi o ponuario e de apOi o mantimo.
11 - estrangeira., quando não aplicâvels as disposições do DecrelO-lel nO 666. de 2 de
julho de ) 969, e suas alteraçõe s. para a nave~ação de longo curso ou mterior de oercurSt)
internacional.
111 - estrangeira a casco nu . com suspensã o de oandelra. para a na \'eg.ação de
cabotagem. navegação mtenor de percurso naCIOna l e na\'egação de apOio manllmo. ilmnado aI'
dobro da tonelagem de pone bru to das embarcações. ae tipO semel hante. por ela encom endadas a
estaleiro brasileiro Instalado no Pai s.. com cont ratO de const rução em eficacla. adiCIOnado de metad e
da tonelagem de pone brulO das embarcações brasileiras de sua propnedade. ressalvado o dlrello ac
afretamento de pelo menos uma embarcação de pone eoul\'alente

Art .,. As embarcações estrangeiras somente poderão panicipar do transpone de
mercadorias na navegação de cabotagem e da na ve~çào Intenor de percurso nacionaL bem como
da navega.çAo de apoio portuârio e da navegação de apoIO manumo, quando afretadas por empresas
brasileiras de navegaçAo. observado o disposto nos ans 9" e 10
ParailT8.fo unico O ~ovemo brasileuo podera celebrar acordos internacionais que
permitam a particip;ção de embarcaÇões estrang.eiras nas navegações referidas neste anigo , mesmo
quando não afretadas por empresas brasileiras de navegação. desde que idêntico privilegiO seja
conferi do â bandeira brasileira nos outros Estados cont ratantes

( -\PIT ULO \'1 1
DO APOIO AO DESENVOL V1MEl'ITO DA MARINHA MERCANTE

An 11 . É instituído O Registro Especial Brasileiro - REB , no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegaçlo

§ 1° O financiamento oficial a empresa brasileira de navegaçAo, para conSlruç.\o.
conversão. modernização e reparação de embarcação pre·registrada no REB , contarâ com taxa ..1e

C APITULO VI
DOS AFRETAME 'TOS DE H1BARCA(ÚES

estran~eiras

An 8° A empresa brasileira de na\'t!gaçào Dodera afrclar embarcacões brasileiras e
por \ la~e01. por tempo e a casco nu

An 9" O aJTetarnento de embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para
operar na navegação interior de perrurso nacional ou no transpone de mercadorias na navegação de
cabotagem ou nas navegações de apoio portuário e mariumo. bem como a casco nu na navegaç.io

de apoio ponuano. depende de autorização do órgão competente e só poderã ocorrer nos seguintes

casos:

MINIsTÉRIO DA JUSTIÇA ,
Imprensa Nncional IN
SIG Quadra 6, Lote 800. CEP: 70604-900, Brasília, DF
Telefone: PABX : (061) 313-9400. Fa.x,: (061) 313 -9540
CGCJMF: 00394494/0016-12

coRRÊA DA COSTA

juros semelhante il da embarcaçAo para exponação, a ser equallZada pelo Fundo da Marinha
Mercante

~ ~ E assegurada as empresas brasileiras de navegação a cont rataçã o. no mercad o
Internacional. da cobenura de seguro e resseguro de cascos. maquinas e responsabilidade cl\'il para
suas embarcações registradas no REB . desde que o mercad o IOtemo não ofereça taiS coberturas ou
preços compauvels com o mercado internacional

§ )0 E a receita do frete de mercadonas transportadas entre o PaiS e o extenor pelas
embarcações registradas no REB Isenta das contribuiçães para o PIS e o COFTNS

Publicaçõel Os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias,
no horário das 7b30 às 16h. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à Divisão
de Jornais Oficiais, no prazo de cinco dias úteis após a publicação.
Assinatura.. Valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser
adquiridos separadamente.
(Valores em RS)

Pr~o pa21IU1

ANTÔNIO EUSTÁQUIO
Diretor-GeraI

JOSÉ GERALDO GUERRA
Coordenador-GeraI de Produção Industrial
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SEÇÃO 1

11 • sejam observados. no relacionamento trabalhista com as respectivas tripulações.
reqUISItos rrummos est abelecidos por org.arusmos internaCIOnaiS deVIdamente reconheci do s .

~4°(\tT ADO I

•

~ 5° Deverlo ser celebrados novu convenções e acordos coletivos de trabalho para
as tripulações das embarcações fe!lisuadas no REB. os quais terAo por objetivo preservar condições
de competitividade com o mercado internacional.
,.

.I

" . ',

'"

,

III - tenham sido conSlruidas no Brasil ou. se construida. no extenor. tenham sido
registradas no Brasil até a data de villencia desta Lei;

•

e'

§ 6· Nas embarcações regtJlndu no REB serio necessariamente brasileiros apenas o
. comandante e 9 chefe de máquinas. _
,.,. ". ;-.

I\' - submetam-se a inspeções periódicas pelas autoridades brasileiras. sob as mesmas
~ "_
..•• ' ,"
co ndições da s embarcações de bandeira brasileinl.

--/r ...

'.
1". . . . .
t
.J
..
•
~ 7" O frete aquaviirio internacional. produzido por embarcaçAo d. bandeira

.,'

*:' Aplica-se o disposto no parigrafo anterior as embarcações que ja tenham sido
,

*
~

ao .-\ consuuçAo. a conservaçlo.

I

bens.
:

modernizaçAo e o reparo de embarcações p~_
I~ais e fisca is. equiparadas i

J

§ I I A irt5C!'ÍçAo

DO

.

~

lCm

Pat..

J

Parigrafo único. O Fundo da Marinha Mercante ressarcira .. empresas brasileiru de
navegaçlo das parcelas previstas no an 8". incisos nem, do Decreto-lei n° 2404. de 23 de
dez.embro de 1987. republicado de acordo com o Decreto-lei n· 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
que deixarlo de ser recolhidas em razão da n!o incidência estabelecida neste anigo.

REB aeri feita no Tribunal Marítimo e não suprime, sendo

complementar, o registro de propriedade maritilll&, confonne dispõe • Lei n' 7.652, de 3 de
fevereiro de 1988.

§ 12 Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo as normas
complementares necessar;as ao seu funcionamento e ... condições para a ill5CriçAo de embarcações e

seu canceJameruo.

CAPiTULOX .

' ..., ~

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 510 ext"";vos · às embarcações que operam na navegaçAo de cabotagem e
":' navegações de apoio portuário e maritinto os preços de combustivel cobrados às embarcações
longo curso.
•
,
.

. ...

. ...'

An . 18. A ordenaçlo da direçlo civil do transpon. aquavian o em situaçAo d.
tenslo. emergência ou guerra lera sua composição. organiz.açAo administrattva e àmbno de

.

coordenaçAo nacional definidos pelo Poder Executivo

Art . 13 O Poder Executivo destinani, por meio de regulamento, um petcentuaJ do
Adicional de Frete para Renovaçlo da Marinha Mercante - AFRMM, para manutençAo do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Maritimo, a titulo de compensação pela petda de receita
impost a pelo an I I, § 8".

An 19 (VETADO)
An . 20 O an oco.
seguinte redaçAo:

An 14 . Seri destinado ao Fundo da Marinha Mercante - FMM 100% (cem por
cent o) do produto da arrecadaçAo do AFRMM reco lhido por empresa brasileira de navegaçAo.
operando embarcaçAo estrant'einl afretada a casco nu

A IMPRENSA NACIONAL INFORMA
QUE NAO POSSUI
REPRESENTANTES COMERCIAIS

An 15 A inobser\'incl3 do dispostO nesta Lei SUlelta o infrator as seguintes sanções

Os interessados em publicação de matérias
ou aquisição de obras e jornais devem
entrar em contato com a Imprensa Nacional.

I - multa. no valor de at. RS 10.00 I dez reaiS) por tonelada de arqueaçã o bruta d.
embarcação.

,,- susoensào da 'aUl onzacà('l oara ODer:~ . Dor orazo ce ate seiS mese:.

;

e

CAPiTIJLO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 16. Caso o Registro Especial Brasilei ro nào seja regulamentado no prazo de
cento e oitenta dias, contado da data de publicaçAo desta Lei. sera admitida, ate que esteja
regulamentado o REB, a transferência ou exponação de embarcação inscrita no Registro de
Propriec.:iede l\Uritima. de propriedade de empresa brasileira, para a sua subsidiaria integral no
exterior. atendida..s, no caso daquelas ainda não quitadas. as segumtes exigências:

nos responsabilizamos por
qualsquer serviços prestados por
terceiros ou pela autenticidade
de documentos pertinentes
fornecidos pelos mesmos.
MAIORES ESCLARECIMENTOS:

I ~ manutenção, em nome da empresa brasileira. do finanCiament o VI nculad o a
embarca.çlo. da mesma fonna que novas solicitações de recursos,

11 ~ constituiçio, no paIs de regIstro da embarcação. de hipoteca a favor do credor no
Brasil;

nl . prestação
que trata

da Lei nO 9 074. de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com.

..!I

CAPITULO VIII
DAS INFRAÇÕES E SA '1ÇÕES

,

~:zo.

ATENCAO

Paragrafo unico. O AF~1 tera.. por um penado mâ.:ximo de trinta e seis meses,
co ntado da data da assmatura do contrato de construção ou reparo. a mesma destinação do
produzido por embarcaçlo de registro brasileiro. quando gerado por embarcação estnlngeir.
afretada a casco nu em substituiçlo 8 embarcação de tipO e pone semelhante em construção ou
reparo em estaleiro brasileiro.

r•

.

Art. 17. Por um prazo de dez anos, contado a panir da data da vigência desta Lei,
n!o incidira o Adicional ao Frete para Renovaçlo da Marinha Mercante - AFRMM sobre ...
mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja pono localizado na Região None ou Nordeste do

~ I(. As empresas brasileiras de na\'egacil'. com subsidianas int~a ls propnetarias
ae embarc3cõe t. construlda~ no Brasil. transferidas C~ sua ma mz o ra silelr~ . sào aUl onzadas. ?

como de pnopriedade da mesma empresa nacional, de origem.

...

§ 4' O descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas neste anigo implica
a perda dos direitos previstos no § I· .

seria. para todos os efeitos

operação de exponação

restabelecer o registro brasileiro
incidência de impostos ou taxas,

\.

§ 3· M embarcações construídu no Brasil e exponadas ou transferidas para ...
subsicIiWs integrais de empresa brasileira gozarlo dos incentivos legais referentes i exportaçAo ele

8° As embarcações inscriw no REB do isentas do recolhimento de taxa para
manut enção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissionall\1aritimo

re~l1stradas ou registradas no REB

~

antenonnen te exponadas ou tran sferidas para as subsidiarias inte~ais no extenor de empresas
brasi letras

brasileira regIst rada no REB . não integra a base de calculo para tributOS incidentes sobre a
ImponaçAo • exponaçAo de mercadorias pelo Brasil.

_
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_

O

de fiança adiCionai, pela subsidiaria int egral, para o finanCiamento de

inciso 1.

§ 10 As embarcações transferidas ou exponadas para as subsidiarias mtegr8J 5,
domiciliadas no extenor. de empresas brasileiras gozarã o dos mesmos di reit os das embarcações de
bandeira brasileua. desde que

PUBLICAÇÃO
DE
MATÉRIAS

AQUISiÇÃO E
ASSINATURA
DE JORNAIS

AQUISiÇÃO E
ASSINATURA
DE OBRAS

1) 313·9513

(061 313·9900

313·9905

I . sejam brasileiros o seu comandante e seu chefe de maquinas.
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..Art. Z- .•.....................: ..~ . ':':' .................................. .
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IV • a arti01laç1o do plaDejamemo de recunos bidncos com o dos setores usuaoos e
com os plaDejamemos regional estadual e nacional,

•

~ ~ Independe de concesslo, permissão ou aulOnzacà o o transpone de
melas rodo\iano e aqulviãrio ..

An : t Esta La entra em

V1~or

car~as

pelos

na datl ae wa pubilcaçlo

de

j...uo

v . a lnicuJaç10 da gestlo de recursos hidricos com a do uso do solo.
Vl - a lJuegraç10 da gestlo da.s bacias hidrografica.s com a dos Slstemas estuannos e
zonas costeiras

Att . 22. RevoganHe O Dec:r'do-l.; n' 1.143, de 30 de deumbro de 1970, e o In. 6'
da Lei n' 7.652, de 3 de fevereiro de 19S8.

Brasília, 8

6 QUINTA-FEIRA, 9

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO ' 1

An ~. A Unilo artiOJ.lar-se-a com os Estados tendo em
recursos hidncos de Interesse corraun

\1st8

o gerencwnemo

do~

de 1997. 1760 da Independência e 109' da
CAPiTuLo IV
DOS INSTRUMENTOS

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pert!ira
AlCIdes José Saldanha

Att 5' S10 ,nstrumento. da Politic.a NaCIOnal de Recu"". Hidricos

I • o. Planos de Recunos Hidricos;

LEI X9J.433. DE 8 DE JANEIRO DE 1997

I,'. " ' ; I

. . .. ....... J .. _ , . .. .
,c .

~..J,......

11 • o enquadrunemo do. corpo. de agua em classes. segundo o. usos preponderames

Instirui a Politica NlIClonal de Recuno.
Hidnco,. cria o Sistema NaCIonal de
Gerenciamento
de
Recursos
Hídricos.
rellUlamenla o inciSO XIX do In 21 da
CõnSIJlWç10 Federal. e alt.... o an I' da Lei
n' 8 00 L de IJ de llSlf'ÇO de 1990. que
modificou a Let n' 7 990. de 28 de dezembro
de 1989

m .• outorga dos direito. de uso de recur>a. bidricos;
IV • a cobrança pelo uso de recuno. hidricos;

v -I

compensação a murUaplOs;

VI • o SIstema de Informações sobre Recunos Hidncos

o

PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
que o Congresso
Naclona! decreta e eu sanciono a seguinte

Faço s.a.ber

SEÇÃO I
DOS PLANOS DE RECURSOS HIDRlCOS

TITULO I
OA POLlTlCA NACIONAL DE RECLRSOS HIDRICOS

Ar1 6' O. Planos de Recunos Hidricos sio planos diretores que VIsam a fundamentar e
onentar a unpiementaÇAo ela Pohuca NaoonaJ de R..ecunos HJdncos e o gerencwnento dos recursos

bidnco.

CAPITULO I
DOS FUNDAME '.; TO S

Art 1° A Pohuca NacIOnal de Recursos Hldnc os oasela·se no s se~ulOtes fundamentos

Art 7' Os Planos de Recursos Hidncos sào planos de longo prazo. com honzonte de
planCJamento compatlvel com o penodo de unplamação oe seus progruna..s e projetos e teriD o
scgulOte conteud o nurumo

I - a agua e um bem de donumo púbhco .

1\ • a

~

I - dlagnôstico da situ.a.ção atua1 dos recursos hJdncos,

e um rec:u.no narural iunn.ado. cotaco de vaiar econômico.

11 - anahse de alternativas de crescimentO de:mografic o. de evoluç.ào de 8t1vuiades
produtivas e de modificacóes dos padrões de ocupação do soio .

nl - em
i'w.Jmano e

I

Situações de escassez. o uso pnemano dos recurso s hJdnco s e e consumo
dessedentaçã o de aru.nws.

n · - a ~est âo dos recurso s hldn cos deve sem:)fe orooorclo na r o uso
Je

III - balanço entre disponibilidades e deTTWldas futuras dos recursos túdncos. em
quanudade e qualidade. com Identificação de conflnos potencws.

mu loolo das &!lUas.

\ . - a baCia hidro~f1fica e a unidade temtana l oara ImOl cmemacào da Poh uca \ aclon al
k eClJrs.os Hldnc os e atuação 00 Sistema 'acionai O~ u erenclamem o de kecur sos Hldnc os

V1 - a. gestão dos recursos hidricos deve ser aescentra1u.ada e contar com a paniclpa.ç1o
do Poder l'Ubüco. dos usuarios e das comunidades

IV - metas ae raclona1lZação de uso. aument o aa quantidade e melhona da oualidade
dos recur sos l"udncos dISpOruVClS .
\" - medidas a serem tomadas , programas a serem desenvolV1dos e projetos a serem
imolantados. para o atendimento das metas prevJ:a.a.s.

VI· (VET ADQ )
CAPITIJLO 11
DOS OBJETIVOS

VII • (VET ADQ )
VIl l - pnoridades para outor!la de drrenos ce uso de recursos ludncos.

Att . 2' São objenvos da Politica ".",onal de Recursos Hidricos·

. .1 - as.segurar a arual e as futuras geracões a necessana dlsponibihdade de agua. em
fUIlidade adequados aos respectIVos usos.

ood- _

n - a utili.z.acAo raCIonal e tnt~da dos recursos md ncos. IOcluind o o transpone
1Q1.a'1ano. com V1Stas ao desenvoiV1mento sustenllveL

IX - dtretnz.es e etitenos para a cobrança pelo uso dos recursos hidricos,

x - proposta.s para a criação de areas SUjeitas a restnçAo de uso. com V1Sl1..S a proteçAo
dos recursos hJdncos
Art 8° Os Piano s de Recursos H.Jdncos serã o elaborados por bwa ludrognfica., por
Enaao e para o Pau

m - a prevenção e a defesa COntra event os hJdroioglcos cnucos de ongem natural ou
oecorrenlcs do uso madequado dos recunos natunu s
SEÇÃO LI
DO ENQUADR.....I\{P.\'TO DOS CORPOS DE AGUA EM CLAS SES. SEGUNDO OS USOS
PREPONDERANTES DA AGUA

CAPITIJLO 111
DAS DIRETRIZES GERAlS DE ACÃO

Art )0 Co nsuruem cilretnzes gera.JS de ação cara Implementacào da Pouuca Nacional de

An go O enaua.dramento dos corpos de
preponderantes da agua.. V154 a

&gua

em claue~. ~o o os uso s

R=rsos Hidncos
1 - a ~estlo Slste:ma.tJca dos recun.os hJdn cos. sem dissociação dos aspect os de
"'- Llnrviade e qualidade,

LI . a adequaç10 da gestlo de recunos ludnco, as OIversidades fiSlcas. biólIC&.S.
~ econónuc&.s.. soc:ws e c:ulrurats d.a.s dlvers&s rC1Coes do Pw.

m . a mlegBÇlo da gest10 de recursos

hidnco, com a .estio

amb....w.

"tS'n c ------

I - uscgurar as a.guu qualid&de compatrvel com os usos nws exJ~entes

&

que forem

desunadas.

n - dinunUlr

os custo s de combate a polulç.io cia.s aguas. med.wne ações orevenov8.5

permanentC5
Art 10 As classes de coroas de &IZUI serào estabelecloas oela j e~sl acão amblent aJ

------ -------.--------
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DIÁR IO OFIC IAL
DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997

N" 6 QUINTA-FEIRA, 9 JAN 1997
DECR ETA:

Art. I' Fica renovada. de acordo com o art. 33, § 3~ da
de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio de 1994. a concessão da Lei n' 4. 11 7. de 27 de agosto
Ridio SOCIedade Ponte Nova
Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n' 477, de 18 de junho de 1945.
90.767, de 28 de dezembro de 1984, sendo mantido o plllZO residual e renovada pelo Decreto n'
da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991 , para ""PIorar, sem direito de exclusividade. serviço
de nuliodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais.

Renova a concessão da ltidio Sociedade Cerro Azul LIda .
para explora r serviço de radiodifusão sonora em onda media.
na cidade de Cerro Largo. Estado do Rio Grande do Sul

o PRESID ENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições que lhe conferem os arts 84.
inciso IV. e 223 da Constituição. e nos lermos do art 6'. IOciso I,do
de 1983. e lendo em vista o que consta do Processo AdrninistratJvo n' Decrelo n' 88 066. de 26 de janeiro
53790 000591/93.

Parágrafo único. A ""Ploração do serviço de nuliodifusão. ouja outorga
'; renovada
por este Decreto , reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, leis subsequentes e seus
regulamentos.

DECR ETA:

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso
Nacional. nos termos do § 3' do art. 223 da CoJUtituiçlo.

Art I' Fica renovada. de acordo com o art 33 . § 3'.
1962. por dez IOOS. a partir de I' de maio de 1994. a concessão da da Lei n' 4 117. de 27 de agosto de
ltidio
OUIOrgada pela Ponaria MVOP n' 356, de 22 de abril de 1957. e renovad Sociedade Cerro Azul Lida .
de abril de 1984. sendo mantido o plllZO residual da oUlorga conform a pelo Decreto n' 89545. de 11
e Decreto de 10 de maio de 1991.
para ""PIorar. sem direilo de exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de
Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de janeir o de 1997 ; l76 a daInde pendên ciael O9adaR
epúblic a

FERN ANDO HENRlQUE CARDOSO

Parágrafo unico A ""Ploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga
e renovada por esle
Decreto. reger-se-a pelo Código Brasileiro de Telecomurucações. leis
subsequenles e seus regulamentos

SergIO Morta

Art 2' Este ato somenle produzira efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional.
nos termos do § 3' do art 223 da Constitu
ição

DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 19 97

Art 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasilia. 8
de janeir o de 1997 . J 76'da Independência e 109' da Republica

Abre em favor do Mirusténo do Planejamento e
Orçamento crédito extraordmat1o no valor de
RS 14.000.000,00, para os fins que especIfica

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO

O PRESID ENTE DA REPÚB LICA, no uso da atribwção que lhe
confere o art. 84 .
IOClSO IV, da Constituição, e tendo em VIsta a automa ção contida na
Medida ProVlsóna n' 1.564 ,de 8
de Jane"o de 1997,

Sergio Morra

DECR ETA:

DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1 997

Art. 12 Fica abeno em favor do MUl1sténo do Planejamento
e Orçamento crêdno
extraordmáno no valor de RS 14.000.000,00 (quatorze milhões de
reaIs), para atender a programação
constante do Anexo I deste Decreto .

Reoova a concessão da Ridio Sociedade Ponte Nova
Lida., para ""PIorar serviço de radiodifusão sonora. em
onda média. na cidade de Ponle Nova. Estado de Minas

Gerais

Art. 22 Este Decreto entra em VIgor na data de sua publicação.

o PRESID ENTE DA REPÚB LICA. no uso das atribuições que lhe conferem os
ans. 84. iocOO IV. e 223 da Constituição. e nos termos do art. 6', inCISO
I,do Decreto .o' 88.066. d~
26

BrasilIa. 8

de Janeiro de 1983, e teodo em vista o que consta do Process
o AdministratIvo n
50710.000259/94,

de Jane"o de 1997; 176' da IndependênCIa e I 09' da RepúblIca.

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
AnronIo Kandlr

41000 - MINlSTERIO DO PLAN(JAMENTO E ORÇAMENTO
47101 - MIHISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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~ 4° As atuaI s co ndlcões eSlaheleclcias Dor comenc
õe", e acorQOS COlell\(l\ oe Iraba lno oa
tripulaç ões de enloarca cões de oanaelra oraSltelra nào s~!O aoilcave
ls ao REL

DESP ACH OS DO PRES IDEN TE DA REPÚ BLIC A
Mensag em n°

Razões do veio :

25 '
Senhor PreSIdente do Senado Federal.

Comuru co a vossa ExcelênC Ia Que. nos lermos 00 para~af
o l° do anl go 66 dJ
(onstlt Ulção Federa!. deCIdI vetar parcIalm ente O ProJeto de LeI
nO 87 . de 1996 (n O 1 1:!519? na Câmar2
dos LJeoutados). que "DIspõe sobre a o rdenaçã o 00 transoo nc aqua\la
nO e da out ras oroV1d enclas

o

Miruste n o do T rabaJ ho manifesIOu·se pelo \ew ao
InconStItucionalidade
"An

Ii

t-

~

do an

11. DO'

"O ~ ..; e. do an 11 do orol el0 anre ~c:. n:a reoado maoeQUJoa
ao oreH'; d nào aOllcaçd 0 03atuaiS convenc ões e acorcos culellvo ~ oe trabalho aC' "REG' . uma
\t:z Que o relll!-.tro em 'I nrl
1('01 DJn1Clpacão nJ relacã0 Irabalhls lJ I(:U 105 alort::, S30 empreg
aoos :: emon,:l.I.aoort.· ... 02 embarca ções,

:-\mda OUt" se releva s... :: () e\IOC r.::, eCUI\OCtl d:: lorm6. {'
COmeUJ0 OJ noml.l ~
liag rameme nte. Inco moall\'ei com preceito , co nSIllUC londl:>. aua
l ~ selam ~ inCISO X \\
oue rOl ooe o reconne c lmem o Oh com en cõ::'I e acoro o~ colem O~
de Irauainv e ar. (. !JJ.ÇI~O;
oue \ co a a Intcnerê ncla l' Inten cnçâo Oll Pooer PUDJlCO na or ~amLaça
o smdl Cdl cOIl"'loer anoo.'~
oue a co nvenção e mSiIlUIO oes!-.as emloaoe ,

N" 6 QUINTA-FEIRA, 9 JAN

,.

...

~

' r.

•

1991---

Por outro Lodo, o § 5° do ciwlo artigo .• suficiente para garantir 1 desejada ficxibilizaçio

cIu CO!

1;,; .... de Inbalho para u

Decidi vew liDda o

embarc:ações registtadu no

47

SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

Parignfo imico. A outorga de dimto de uso de recursos lúdricos nlo desobriga o
prevtSI& nu Leis n· 8.987, de 13 de

REB . ~

UIUOrio da obuIlçio da outorga de servtço púbhco
fevaeiro de 1995, e n" 9.074, de 7 de julho de 1995 ."

ano19, por contrariedade 10 interesse público:

Bazmdomo
k Art. 19. O frete Iquaviario internacional produzido por embart.açlo de bandeira bruileira
não integra 1 base de calculo para tributos inCIdemes sobre a intportação e exportação de

"Os potenciais de energia bidr&ulica estio incluídos nu outorgas previ"" no ano 12
do Projeto Pelo Cóc1i~o de A~ pela legislaçio da concessão de serviços pitbucos em
geral e do setor eletrico em especial. a outorga deuas conceu6es confere d~ de
poder pitblico. Desse modo. • detenrunação genenca cotruda no arugo 17 apresenta-..

mercadorias pelo Brasil."
R!z6g d. veto:

incomparivel com o restante do ordenamento juridico nacional sobre a matena. sendo
neccssOria a sua supreulo.

O dispositivo vetado estendena i todas as embarcações de bandeira bruile,," um
benefiCIO que. em termos mais adequados. o 7' do an I I .ia reserva as embarcações regtstradas no REB
~ Senhor Presidente. as razões que me levaram a vetar em pane o projeto em

Por outro Lodo. 1 itUtituiç.io de dupla outorga para a produç.io de energia IúdriuJica.
prevista no paragrafo imico do ano 17, sendo uma para a exploraç.io do potencial e outra
para a utilizaç.io do recursos lúdricos. tara com que o. vencedores das IicitaÇÕe5 do setor
eletrico. disciplinadas por leis especiais e rrwitas com editais e minutas de contrato em pleno
andamento. tenham que. posteriormente, vir a soliciw outra conces.s1o para o uso da âgu.a..
cerwnente com novas exigtncias. A bem do Im ....... público. o. vencedores das licitações
precisario comar com a garantia di outorga total do objeto licitado. e não apenu de pane •.

causa.

as qUAIs ora submeto à elevada apreciaç.io dos Senhores Membros do Con(l1'esso NaCIonal.

Brasllia. B de j aneiro de 1997

FERNANDO HENRIQUE CAROOSO

MOflSI!Iem n" 26

Parign(o ónko do art. 20
kArt . 20 ...................... .

Senhor PreSIdente do Senado Federal.

Paragrafo Unico. Isenções de pagamento pelo uso de recursos lúdricos. ou descamos
nos valores a pagar, com qualquer finalidade. somente serão conced.idos medante o
reembolso, pelo poder concedente. do montante de recursos que decurem de ser
arrecadados ..

Comuruco a Vossa Excelência que. nos tennos do paragrafo )0 do anulO 66 da
Constlruição FederaJ. decidi vetar parcialmente o Pro.leto de Lei nO 70. de 1996 (n° ::! .i 49/91 na
Camara dos Deoutados ). que "lnsnrul a Pohtica NaCiona l de Recursos H.idncos. cna o Sistema
1\i&C10naJ de Gerenaamento de Recursos Hidncos. re~lamema o mClso XlX do an :! I da
Consntuição Federal. e altera o an I' da Lei n' 8 00 1. de 13 de março de 1990. que modificou i LO!
n' 7 990. de 28 de dezembro de 1989-

Raz.6H do veto :

" A cobrança peJo uso dos recurso, lúdncos constJlUira receita do poder concedente.
que por sua vez gerenciara a concess1o de eventuais Isenções, nio cabendo, portanto.
r=nbolso tendo em V\SU que as figura> de credor e devedor se confundinam

Ouvidos. o s Ministerios de Minas e Enerali. da Fazenda. do Plan.,amento e
l ; rcament o e do MeiO Ambiente. dos Recursos Hldncos e da -Amazorua Legal assim se ~festaram
sobre os dlSOOSlIlVOS a segUi r vetados. por apresent arem co nfluas com pn nclplOS ou norma s
COnsUtu CIO naJS. ou. amaa. com O Interesse public o

A restriç.io unposta ao poder concedente para dar Isenções ou descomo s no
pagamento pelo uso de recursos h.idncos • inclUSive pan. projetos est.a.du&Js ou muruopIJs de
pouca rentabilidade. porem com fone tmpacto social. taiS como saneamento baslco e
abastecunento de ~ potavel - retira do. execullvOS federal e estaduais o poder
discriClonano de modelarem os valores das taxas ou tariliu as SUIS polmcas pitb~cas Em
alguns casos. esse dispositi vo r...utara em despesas para o T escuro NaCIOnal. não
identificadas nem meruuradas ..

:\ rt . .. o. InCISO$ VI t VII

.. Art 7'

\ 1 - responsabilidades para execução c as medidas. prognmas e proJetos.

VII - crono~ de ~ccuçào e programacào orcameman o-financelra asSOCiado s as
medidas. prn!"ltnis e proJelos.

§ J' do Irt. 22
..Art. 21 ..

RazÔa do vcto :

§ ~o Ate qwnze por cento dos valores arrecadad os com a co orança pelo uso de
recursos IUdncos de dorruruo da Uruio poderio ser aplicados fo ra da ba.cla rudro Rnfic.a em
que foram arrecaci&dos. V1sa.ndo ~clusl va.ment e a finanC iar projet os e obras n ~ Setor de
recursos rudncos. em ãmbJl o nacional "

"0 detalnamento prC'VlSI O nos mCI SOs, ,, 'i e \11. 00 a~ - . c ara a aoresent acão o a~
Planos ~ aC1on8.l s de Recur sos Hldn cos. lo rn2. Imoratlca\ el sua ooeraclo nanu cão. uma \ e;
Que a SIStemallca aootaoa oara o set or elem:" :>raSllelro oenn ne ooter tai s, el eme nt os a nl\e
oe caoa oroiela soment e aoos a I1CI1 3Cã o. J m':l . ~ oara oeOOlS oe aorm ao() (l Plan C' '\ ac lOna
de Recursos Hidncos. As condJC1onantes leg8.ls e reais do setor elemco. tanto na pane esuta.J
como na que o Governo pretende pnvauzar. Ja estào eXAUstiVamente disciphnadas pela
regulamentação do Código de Aguas e pelas LeIS nO 8 987. de J3 de fevereiro de 1995 e nO
9074. de 7 de julho de 1995 ..

R.uõn do .no:

"'O ~180 22. CIIpUt. define que o s vaJores arrecadad os com a cobranç.a pelo uso de
recursos h.idncos seria apilcados pnomanamente na bacia h.idrogrifica em que forem
gerad os O estabdeamento de uma su bV1ncu1ação. na forma de um teto maxuno para
alocação de recursos financerros o ngmaaos de uma baCia hJdrografica em outra comrachz o
propno CIIpUt. que uribuj ao orç.amento a pn ondade a ser atendida e em que proporç.lo ..

§ 2' do Art. 14.
-- An 14 ....

" Art. 23 Ü1 vaJores arrecadados co m a cobrança pelo uso de recursos h.idri cos de
donuru o da Uruàa serão consJgna.dos no Orcament o GeraJ da Uruão em ront es de recursos
propnas. por b&CIa h.tdrografica.. destmadas a InstltUlcõ es financeiras ofici3.Js. para as
apucaçóes prevlSl..a.s no anJlZ o antenor ,.

§ ~ O Poder Execull vo FederaJ antcular-se- a preVl ament e com o dos Estados e o do
Dlst nto Federal pua a oUlor!la de direit os oe uso de recursos tudn cos em bacUlS
rudrograficas com a[IUas de donuru o federal e estadual ..

R.azõet do vcto :
.. A e:xpressào. anl.culação. msen da no § 20 do an 14 e vag a.. dependendo de
r~ament&Çào espec:tfica de moa o a eVllar-se confUt os quando da atuação dos orgias federaJs no
exc::rClCIO de suas competências legals /'l ote-se. adem8J s. que o dJSPOSIII VO Impõe a antculação
somente ao Governo Federa..l. orruundo-se a uand o o at o oe ou torga pantr de governo estaduaJ Cabe
lem brar que grande pane do s potenclaJs hJdrauhcas a serem 3.Jna 8 aoroveltados estão em no s de
donuru o do s Estado s. Asslm. se o Estaoo o Ul a r!laI concessões e aul o nzacões para OUITOS fi ns. sem
antcuJar-se com o Governo Federal, poderã o os potenCl8JS de entrgla rudrauiIca. que são de
propnedAde da União. ser mviabillzados ..

Razõt1 do vr!0:
A meciruca o e apucacào do s valo res .!Z erao os com a cob ran ça Dela uso de recu rso s
h.tdn cos sera meinor defiruoa em no rma especifica em comunto com a dl scloll na lelilal das al.1:enClas ae
~

-

-

" An 24 Poderio receber compensação financeira ou de out ro ti pO o s Muru o plOs
que tenham arcas lIlundadas po r reservalOn os ou SUJC1 ta5 a restncõcs oe uso do solo com
fina1t dade de pro tecão Oe recursos hidncos

Art. 17.
" An 17 A outorga nào confere delegação de poder publi co ao seu titular

S l° A co moensacào fmancelra a MUn..i CIDIO V1sa a ressarcir suas comurud ades aa
pn vacào das rendas ru turas qu e os terrenos. Inundaoo s ou SUleltos a restnçôes de uso ou
solo. pooenam gera:

