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Institui a isenção do pagamento de taxa de 2ª (segunda) via
de documentos roubados ou furtados no âmbito do Estado
do Ceará, estabelecendo outras hipóteses de isenção para
emissão de 2ª (segunda) via de documentos e dá outras
providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a isenção da cobrança da taxa para emissão de 2ª via, referente a documentos
emitidos pelas secretarias estaduais, desde que o cidadão atenda a pelo menos uma das seguintes
hipóteses:

I – esteja inserido no Cadastro Único do Fundo Nacional da Secretaria de Proteção Social, Justiça,
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS);

II – esteja inserido no Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico;

III – às pessoas desempregadas, ainda que estejam recebendo seguro-desemprego;

IV - às pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante apresentação de declarações das
assistências sociais do Estado ou do Município; e

V - aos cidadãos que tenham sido vítimas de furto ou roubo, independente do local que tenha ocorrido o
crime.

Art. 2º. Na hipótese do inciso V do artigo anterior, o direito à isenção será concedido mediante
apresentação do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial.

Parágrafo único – Em caso de inexistência do boletim de ocorrência, o fato poderá ser comprovado e a
isenção concedida, caso a vítima apresente pelo menos uma testemunha que tenha presenciado o crime.

Art. 3º. Em caso de falsa declaração de furto ou roubo à autoridade policial, o solicitante será
responsabilizado nos termos da lei penal.
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Art. 4º. Para a concessão da isenção prevista no inciso V do artigo 1º, à vítima terá o prazo de 6 (seis)
meses para solicitar a isenção da taxa, obedecendo ao disposto no artigo 2º desta lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

                                 A responsabilidade civil do Estado está ligada à obrigação que lhe incumbe de reparar
economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhes sejam
imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos,
materiais ou jurídicos.

                      A Constituição do Estado do Ceará, por meio do seu artigo 178, estabelece o dever do
Estado, por meio da segurança pública e da defesa civil, em preservar a ordem coletiva, promovendo
ainda algumas garantias fundamentais, senão vejamos:

Art. 178. A segurança pública e a defesa civil são cumpridas pelo Estado do Ceará para
proveito geral, com responsabilidade cívica de todos na preservação da ordem coletiva,
e com direito que a cada pessoa assiste de receber legítima proteção para sua
incolumidade e socorro, em casos de infortúnio ou de calamidade, e garantia ao
patrimônio público ou privado e à tranquilidade geral da sociedade, mediante sistema
assim constituído:

I – Polícia Civil; e

II – Organizações Militares:

a) Polícia Militar; e

b) Corpo de Bombeiros.

Parágrafo único. Todos os órgãos que integram o sistema de segurança pública e
defesa civil estão identificados pelo comum objetivo de proteger a pessoa humana e
combater os atos atentatórios aos seus direitos, adotando as medidas legais adequadas à
contenção de danos físicos e patrimoniais, velando pela paz social, prestando recíproca
colaboração à salvaguarda dos postulados do Estado Democrático de Direito.

                      Destarte, em caso de falha por parte do Estado em promover a segurança necessária ao
cidadão, este, apesar de sofrer com as sequelas em razão de ter sido vítima de crime (furto ou roubo),
teria, pelo menos, o direito de solicitar seus documentos sem que seja necessário realizar o pagamento
de qualquer taxa. Vejamos, é uma injustiça o cidadão ter que pagar pela emissão de seus documentos,
após ter sido vítima da insegurança pública. Cobrar pela segunda via de documentos roubados ou
furtados é penalizar duas vezes a pessoa.

                      Nesse sentido, a criação do projeto tem por objetivo instituir o direito do cidadão que for
vítima do crime de roubo ou furto, além de estabelecer outras hipóteses para que o cidadão possa
solicitar a emissão dos documentos pessoais sem que seja necessário realizar o pagamento das taxas de
segunda via.

                      Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE LEI Nº 000269 / 2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “INSTITUI A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE 2ª
(SEGUNDA) VIA DE DOCUMENTOS ROUBADOS OU FURTADOS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, ESTABELECENDO OUTRAS
HIPÓTESES DE ISENÇÃO PARA EMISSÃO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE
DOCUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

                                                                   P A R E C E R

                                                                                                                                                                     
 Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96,
em seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 000269/20, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES, que “Institui a isenção do pagamento de
taxa de 2ª (segunda) via de documentos roubados ou furtados no âmbito do Estado do Ceará,
estabelecendo outras hipóteses de isenção para emissão de 2ª (segunda) via de documentos e dá

, nos seguintes termos:outras providências”

Art. 1º. Fica instituída a isenção da cobrança da taxa para emissão de 2ª via, referente
a documentos emitidos pelas secretarias estaduais, desde que o cidadão atenda a pelo
menos uma das seguintes hipóteses:

 

I – esteja inserido no Cadastro Único do Fundo Nacional da Secretaria de Proteção
Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS);

II – esteja inserido no Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico;

III – às pessoas desempregadas, ainda que estejam recebendo seguro-desemprego;
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IV - às pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante apresentação de
declarações das assistências sociais do Estado ou do Município; e

V - aos cidadãos que tenham sido vítimas de furto ou roubo, independente do local
que tenha ocorrido o crime.

Art. 2º. Na hipótese do inciso V do artigo anterior, o direito à isenção será concedido
mediante apresentação do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial.

Parágrafo único – Em caso de inexistência do boletim de ocorrência, o fato poderá
ser comprovado e a isenção concedida, caso a vítima apresente pelo menos uma
testemunha que tenha presenciado o crime.

Art. 3º. Em caso de falsa declaração de furto ou roubo à autoridade policial, o
solicitante será responsabilizado nos termos da lei penal.

Art. 4º. Para a concessão da isenção prevista no inciso V do artigo 1º, à vítima terá o
prazo de 6 (seis) meses para solicitar a isenção da taxa, obedecendo ao disposto no
artigo 2º desta lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                          ASPECTOS LEGAIS

Passaremos agora a analisar a proposição em baila sob seus aspectos constitucionais, legais e
doutrinários.

A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte:

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição”.

Reza ainda a Carta Magna Federal, em seu artigo 24, inciso I, §§ 1º, 2º, 3º e 4º,
abaixo:

 “24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
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§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
.”estadual, no que lhe for contrário

É, também, norma elencada no artigo 16, inciso I, §§ 1º, e 2º, da Constituição do Estado do Ceará:

“Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos dp art. 24 da
Constituição da República, sobre:

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer
normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena;

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados;

§ 3º – A superveniência de lei federal contrária à legislação estadual importará na
revogação desta.”

O  prevê as regras de competência entre a União, os Estados e oart. 24, inciso I, da Constituição Federal
Distrito Federal, para legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico,
desde que respeitados os  do referido artigo. Outrossim, é pacífico que o Estado-Membro,§§ 1º, 2º, 3º e 4º
possui competência concorrente para legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico
e urbanístico, nos termos do  do mesmo artigo, da .art. 16, I, e parágrafos Carta Magna Estadual

Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil em seu art.145, incisos I, II, III e §§ 1º e 2º, 
“ex vi legis”:

“Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
:os seguintes tributos

I – impostos;

II - taxas, em razão de exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;  (grifo nosso)

III - contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas.

(...)

§1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte.

§2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.”
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Ainda sobre , vejamos o que diz o  Lei nº 5.172, de 25 de Outubroimpostos Código Tributário Nacional,
de 1966, em seus artigos 16, 17 e 18, incisos I e II:

“Art.16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente
os que constam deste Título, com as competências e limitações nele previstas.

Art. 18. Compete:

I - à União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e,
se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a
estes;

II - ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir,
cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios.”

De todo o exposto, concluiríamos o seguinte:

Podem a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos, , etaxas
contribuições de melhoria.

O tributo é gênero, de que são espécies o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. O
fundamento jurídico do tributo é o poder fiscal do Estado, e seu elemento essencial é a
coercibilidade, vale dizer, prerrogativa legal de o Estado compelir o contribuinte ao pagamento da
prestação (art. 3º CNT).

O conceito de tributo dado pela maioria dos doutrinadores é: “objeto da prestação que satisfaz um dever”
. Vários são as significações dadas ao vocábulo, umas mais restritivas outras mais amplas.

Para Geraldo Ataliba , mas a definição dada“é o objeto daquela prestação que satisfaz àquele dever”
pelo CTN, em seu art. 3º é: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória (independe da vontade do
sujeito passivo. Se efetivando o fato previsto na norma, tal comportamento é obrigatória), em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir (moeda é redundante, pois já estava dito antes "pecuniária"), que não
constitua sanção de ato ilícito (provenientes de acontecimentos lícitos; para os ilícitos existem as
penalidades), instituída em lei (Princ. da estrita legalidade).

Todas as obrigações são , mas algumas exigem a presença do elemento  e outras não -"ex lege" "vontade"
caso das obrigações tributárias) e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
(vinculada à lei). Às vezes a própria norma jurídica estabelece critérios subjetivos para satisfazer critérios
objetivos que ela prevê.

Em arremate podemos dizer que:

Imposto é a contribuição que o Estado cobra, independentemente de qualquer benefício ou
contraprestação de serviço pelo Poder Público;

Taxa é a contribuição devida pelo contribuinte como remuneração de serviço utilizado ou mantido à sua
disposição pelo Poder Público;

Contribuição de Melhoria é a retribuição cobrada pela valorização do imóvel do contribuinte em razão de
obras realizadas pelo Poder Público.

Finalizadas essas considerações, examinaremos agora a presente proposição legal à luz da
Constituição Estadual no que concerne à competência e iniciativa legislativas cabíveis.
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O projeto em tela refere-se à concessão de isenção de pagamento para a retirada de segunda via de
documentos da pessoa que tiver sofrido roubo ou furto. 

Diante dos supracitados dispositivo da Constituição Federal, fica claro que a competência de legislar
sobre a matéria tratada no presente Projeto de Lei é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.
No entanto, é oportuno destacar os textos dos artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, inciso XII, “g”, da
Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

Pela leitura dos referidos artigos, depreende-se que a competência para legislar sobre a concessão do
benefício de isenção sobre determinado tributo é a mesma do ente encarregado de instituí-lo. Assim
sendo, não há que se falar em competência estadual para legislar sobre isenção de taxas de segunda via de
documentos expedidos por órgãos de outras esferas.

Na seara estadual, cabe ressaltar os artigos 191, incisos I e II, e 192, “caput”, da Constituição Estadual:

Art. 191. O Estado pode instituir:

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos à sua disposição;

Art. 192. A lei poderá isentar, reduzir ou agravar tributos, com finalidades
extrafiscais por incentivo a atividades socialmente úteis ou desestimular práticas
inconvenientes ao interesse público, observados os disciplinamentos federais.

DA INICIATIVA DAS LEIS

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI § 2º e suas alíneas).

  Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28). (Afonso
da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589) 

Segundo o mesmo doutrinador, a capacidade de  decorre das normas que distribuemauto-administração
as competências entre União, Estados e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo decorrente de
tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis e princípios
elencados na referida Carta Magna Federal.
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Nessa perspectiva, tratando-se de competência residual, o projeto em questão não fere a competência
indicada ao Governador do Estado, apesar do que se refere à iniciativa do processo legislativo no artigo
60, II, § 2º, “d”, da Carta Magna Estadual:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

(...)

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham
sobre:

(...)

d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e
contribuições;

No entanto, as disposições constitucionais sobre o processo legislativo são de observância compulsória
pelos Estados-membros, em razão do princípio da simetria. A Constituição federal não reserva ao
Presidente da República a iniciativa para deflagrar o processo legislativo em matéria tributária, de modo
que não cabe à legislação estadual tal prerrogativa em relação ao Governador do Estado. Nessa esteira, a
alínea supracitada foi declarada inconstitucional em ocasião da ADI 5768 de 2019 do STF:

Ementa

PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA –
RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei
versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, da
Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria.
Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 743.480, relator o ministro
Gilmar Mendes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de
outubro de 2013, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº
682.

Decisão

O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar, sob o ângulo formal, a inconstitucionalidade do artigo 60, §
2º, alínea d, da Constituição do Estado do Ceará, na redação dada pela Emenda nº
61, de 19 de dezembro de 2008, nos termos do voto do Relator. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Roberto Barroso.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.9.2019.

Pode-se observar, portanto, que a proposição em análise não dispõe sobre nenhuma matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo Estadual, preservando, portanto, o princípio da Tripartição dos Poderes,
princípio este geral do Direito Constitucional e fundamental da Constituição, consagrado no art. 2º da
Carta Magna da República e art. 3º da Constituição Estadual.

Diante do exposto, concluímos que o presente projeto de lei encontra-se em sintonia com os ditames
constitucionais, não havendo óbice para que caiba ao Nobre Parlamentar a iniciativa legislativa sobre a
matéria em questão.

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. , 58, inciso III, da Carta Magna Estadual in verbis:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:
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(...)

III – leis ordinárias;

Da mesma forma estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará   (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
legislativo, com a sanção do Governador do Estado;

É lidimo destacar que já tramitou nessa casa proposição semelhante ao   projeto em tela, tais como o
Projeto de Lei   00064/2017 de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Heitor Férrer , que   “ 
ISENTA  DE  PAGAMENTO  A  RETIRADA  DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DA PESSOA

”, tendo tido parecer contrário por essa procuradoria emQUE TIVER SOFRIDO ROUBO OU FURTO
virtude de que àquela data não havia ainda sido julgada a inconstitucionalidade do 60, II, § 2º, “d”, da
Constituição do Estado do Ceará, conforme já destacamos anteriormente.

Há que se pôr em relevo, por fim, que em período recente tramitou nessa Casa Legislativa o Projeto de
Lei nº 35/2020 (DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DAS TAXAS QUE MENCIONA A EMISSÃO DE
NOVA VIA DE DOCUMENTOS DESTRUÍDOS, DANIFICADOS, PERDIDOS OU
EXTRAVIADOS, EM RAZÃO DE DESASTRES NATURAIS OCORRIDOS NO ESTADO DO

 de iniciativa parlamentar e com teor semelhante ao da atual proposição, tendo a ProcuradoriaCEARÁ),
da Assembleia Legislativa, com sustentáculo nos argumentos supra delineados, emitido, à ocasião,
parecer favorável à tramitação da aludida propositura, sendo conveniente sugerir que o presente projeto
seja anexado e, por conseguinte, apreciado conjuntamente, caso ainda possível, com o projeto anterior,
tudo nos termos dispostos no art. 235 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96), que assim dispõe:

Art. 235. As proposições idênticas ou que versem sobre matérias correlatas, serão
anexadas à mais antiga, desde que seja possível o exame em conjunto.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, somos de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do Projeto de Lei
 de Autoria do Excelentíssimo Senhor  por encontrar-se em00259/2020, Deputado André Fernandes,

perfeita harmonia com os preceitos Jurídico-constitucionais, consequentemente, não há óbice à normal
tramitação nesta Casa Legislativa.

          É o parecer, salvo melhor juízo.
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CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.
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PROCURADOR
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FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado  Audic Mota

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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