PROJETO DE LEI N.º 9.895, DE 2018
(Dos Srs. Delegado Francischini e Jair Bolsonaro)
REVOGA a Lei 7.474, de 8 de maio de 1986, que "dispõe sobre medidas
de segurança aos ex-Presidentes da República, e dá outras
providências". (FIM DE PRIVILÉGIOS)

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6280/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO

1

C0068457A

*C0068457A*
CÂMARA DOS DEPUTADOS

2

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986,
que “dispõe sobre medidas de segurança aos ex-Presidentes da
República, e dá outras providências”.
Art. 2º Os ex-presidentes que usufruem dos benefícios da Lei
nº 7.474, de 8 de maio de 1986, terão o prazo de trinta dias a partir da
publicação desta Lei para exonerar os servidores e entregar os veículos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Criada em 1986, a lei 7.474, de 1986, concedeu privilégios para expresidentes da República: o direito de utilizar quatro servidores e dois veículos
oficiais com motoristas. Além disso, foi publicada a lei 8.889, de 21 de junho de
1994, que ampliou aqueles privilégios, dando o direito dos ex-presidentes indicarem
os servidores e conceder-lhes melhores gratificações.
Não bastasse isso, em 20 de dezembro de 2002, a lei 10.609 designou
mais dois servidores para cargos em comissão, ambos para assessoramento
pessoal.
Ocorre que hoje temos cinco ex-presidentes, José Sarney, Fernando
Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Cada um dos expresidentes consome dos cofres públicos, segundo veículos de comunicação, algo
em torno de R$ 1 milhão por ano. Somados, tem um custo de R$ 5 milhões por ano,
distribuídos em quarenta funcionários e dez veículos oficiais. Vale destacar, ainda,
que desses cinco ex-presidentes, dois tiveram seus mandatos cassados e ainda
assim dispõem dessas regalias.
Em um momento de crise financeira, quando se exige esforço da
sociedade e do Governo para reequilibrar as contas públicas, não é cabível a
existência de uma legislação ultrapassada, a qual inclusive tem sido copiada por
governos estaduais e municipais.
Nesse sentido, conto com aprovação de meus Pares da proposta em
tela.
Sala das Sessões, em 27 de março de 2018
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Deputado Delegado Francischini
PSL/PR
Deputado Jair Bolsonaro
PSL/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 7.474, DE 8 DE MAIO DE 1986
Dispõe sobre medidas de segurança aos exPresidentes da República, e dá outras
providências.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da Câmara dos
Deputados no exercício do cargo de Presidente da República, nos termos do § 2º do artigo 59,
da Constituição Federal, sancionou, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, nos
termos do § 5º do artigo 59, da Constituição Federal, promulgo a seguinte:
Art. 1º. O Presidente da República, terminado o seu mandato, tem direito a utilizar
os serviços de quatro servidores, para segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos
oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações próprias da Presidência da
República. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 8.889, de 21/6/1994)
§ 1º Os quatro servidores e os motoristas de que trata o caput deste artigo, de livre
indicação do ex-Presidente da República, ocuparão cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, até o nível 4, ou gratificações de representação, da
estrutura da Presidência da República. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.609, de 20/12/2002)
§ 2º Além dos servidores de que trata o caput , os ex-Presidentes da República
poderão contar, ainda, com o assessoramento de dois servidores ocupantes de cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de nível 5. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.609, de 20/12/2002)

Art. 2º O Ministério da Justiça responsabilizar-se-á pela segurança dos candidatos
à Presidência da República, a partir da homologação em convenção partidária.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de maio de 1986.
Senador JOSÉ FRAGELLI
Presidente

LEI Nº 10.609, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002
Dispõe sobre a instituição de equipe de
transição pelo candidato eleito para o cargo de
Presidente da República, cria cargos em
comissão, e dá outras providências.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 76, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ao candidato eleito para o cargo de Presidente da República é facultado o
direito de instituir equipe de transição, observado o disposto nesta Lei.
Art. 2º A equipe de transição de que trata o art. 1º tem por objetivo inteirar-se do
funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública federal e
preparar os atos de iniciativa do novo Presidente da República, a serem editados
imediatamente após a posse.
§ 1º Os membros da equipe de transição serão indicados pelo candidato eleito e
terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do
Governo federal.
§ 2º A equipe de transição será supervisionada por um Coordenador, a quem
competirá requisitar as informações dos órgãos e entidades da Administração Pública federal.
§ 3º Caso a indicação de membro da equipe de transição recaia em servidor
público federal, sua requisição será feita pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da
República e terá efeitos jurídicos equivalentes aos atos de requisição para exercício na
Presidência da República.
§ 4º O Presidente da República poderá nomear o Coordenador da equipe de
transição para o cargo de Ministro Extraordinário, nos termos do art. 37 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, caso a indicação recaia sobre membro do Poder Legislativo
Federal.
§ 5º Na hipótese da nomeação referida no § 4º, fica vedado o provimento do cargo
CETG-VII constante do Anexo a esta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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