
te ri al ex pli ca ti vo que des cre va, em lin gua gem sim ples 
e pre ci sa, to das as suas ca rac te rís ti cas, di re i tos e
obri ga ções. (Re da ção dada pela MPV nº 2.177-44, de 
24-8-2001)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2003
(Nº 2.926/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 578 do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 578 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3

de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 4º:

“Art. 578. ...............................................
..............................................................
§ 4º o re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te en tre gue em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te -
men te de des pa cho e de qual quer for ma li -
da de se não o re gis tro da res pec ti va, ser en -
ca mi nha da ao ór gão de con tro le da ati vi da -
de ju di ciá ria.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.926, DE 2000

Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 578
do De cre to Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O ar ti go 578 do De cre to-Lei nº 3.689, de

3 de ou tu bro de 1.941, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te pa rá gra fo 4º.

Art. 578. ................................................
“§ 4º O re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te en tre gue em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te -
men te de des pa cho e de qual quer for ma li -
da de se não o re gis tro da res pec ti va, ser en -
ca mi nha da ao ór gão de con tro le da ati vi da -
de ju di ciá ria.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É gra ve ir re gu la ri da de, san ci o na da com nu li da -
de, a de ci são ju di ci al sem fun da men ta ção. Entre tan -
to, mu i tas de ci sões, em pri me i ra e se gun da ins tân cia,
con ti nu am a ser pro fe ri das sem fun da men ta ção. Sen -
do essa prá ti ca ar bi trá ria, me re ce re pri men da, de ofí -
cio, pe los ór gãos de con tro le da ati vi da de ju di ciá ria.
Se apro va do a pre sen te pro po si tu ra, to dos os ca sos
de fal ta de fun da men ta ção em que te nha ha vi do re -
cur so che ga rão au to ma ti ca men te ao co nhe ci men to
dos ór gãos de con tro le.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art. 578. O re cur so será in ter pos to por pe ti ção

ou por ter mo nos au tos, as si na do pelo re cor ren te ou
por seu re pre sen tan te.

§ 1º Não sa ben do ou não po den do o réu as si nar
o nome, o ter mo será as si na do por al guém, a seu
rogo, na pre sen ça de duas tes te mu nhas.

§ 2º A pe ti ção de in ter po si ção de re cur so, com o
des pa cho do juiz, será, até o dia se guin te ao úl ti mo do 
pra zo, en tre gue ao es cri vão, que cer ti fi ca rá no ter mo
da jun ta da a data da en tre ga.

§ 3º Inter pos to por ter mo o re cur so, o es cri vão,
sob pena de sus pen são por 10 (dez) a 30 (trin ta) dias, 
fará con clu sos os au tos ao juiz, até o dia se guin te ao
úl ti mo do pra zo.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
(Nº 3.055/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.610, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, para in clu ir, na ca te go ria
de in tér pre tes ou exe cu tan tes, os du bla -
do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XIII do art. 5º, o in ci so XI do art.

7º e o art. 14, to dos da Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
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XIII – ar tis tas ou in tér pre tes ou exe cu -
tan tes – to dos os ato res, can to res, du bla do -
res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras pes so as
que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci -
tem, de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem
em qual quer for ma obras li te rá ri as ou ar tís ti -
cas ou ex pres sões de fol clo re.” (NR)

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
XI – as adap ta ções, tra du ções, du bla -

gens e ou tras trans for ma ções de obras ori -
gi na is, apre sen ta das como cri a ção in te lec tu -
al nova;

..................................................” (NR)
“Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor

quem adap ta, tra duz, du bla, ar ran ja ou or -
ques tra obra ca í da no do mí nio pú bli co, não
po den do opor-se à ou tra adap ta ção, ar ran jo, 
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia 
sua.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL, Nº 3.055, DE 2000

Alte ra a Lei nº 9.610, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, para in clu ir, na ca te go ria
de in tér pre tes ou exe cu tan tes, os du bla -
do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XIII do art 5º, o in ci so XI do art. 7º 

e o art. 14, to dos da Lei nº 9.610 de 19-2-98, pas sam
a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 5º ....................................................
..............................................................
XIII – ar tis tas ou in tér pre tes ou exe cu -

tan tes – to dos os ato res, can to res, du bla do -
res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras pes so as
que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci -
tem, de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem
em qual quer for ma obras li te rá ri as ou ar tís ti -
cas ou ex pres sões de fol clo re.” 

.....................................................(NR)
Art. 7º . ..................................................
XI – as adap ta ções, tra du ções. du bla -

gens e ou tras trans for ma ções de obras ori -
gi na is, apre sen ta das como cri a ção in te lec tu -
al nova; (NR)

..............................................................
Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor

quem adap ta, tra duz, du bla, ar ran ja ou or -
ques tra obra ca í da no do mí nio pú bli co, não
po den do opor-se a ou tra adap ta ção, ar ran jo, 
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia 
sua. (NR)

Art. 2º. Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora apre sen to tem por ob je ti -
vo cor ri gir sé ria in jus ti ça co me ti da hoje com uma ca -
te go ria que pas sa des per ce bi da aos nos sos olhos,
mas que faz par te do co ti di a no de pra ti ca men te to dos
os bra si le i ros: os du bla do res.

Há gran des fil mes e se ri a dos de TV, en tre ou -
tros, que per ma ne cem em exi bi ção por anos a fio, for -
man do uma ge ra ção in te i ra. Quem dá a vida aos per -
so na gens, é, sem dú vi da al gu ma, o du bla dor, que in -
tro duz nele ca rac te rís ti cas nos sas, do nos so País,
sem o que o fil me ou se ri a do não nos di ria gran de co i -
sa, ou seja, não se apro xi ma ria de nós e, como con -
se qüên cia, não fa ria su ces so.

Como eles não “apa re cem” nos fil mes, aca ba -
mos nos es que cen do de les, que são, afi nal, quem
dão a alma aos per so na gens que se per pe tu am em
nos sa me mó ria.

É jus to, por tan to, que te nham sua par ce la de re -
mu ne ra ção quan do do re co lhi men to de di re i tos de
exi bi ção e re e xi bi ção dos fil mes.

Por essa ra zão, in se ri mos os du bla do res, ex -
pres sa men te, na lei que tra ta dos di re i tos au to ra is. É
cer to que eles já se en con tram na lei, que diz, no in ci -
so XI do art. 7º que são obras in te lec tu a is pro te gi das
as cri a ções do es pí ri to, tais como “as adap ta ções, tra -
du ções e ou tras trans for ma ções de obras ori gi na is” e
ain da no art. 14 que: “É ti tu lar de di re i tos de au tor
quem adap ta, tra duz, ar ran ja ou or ques tra obra ca í da
no do mí nio pú bli co”. To da via, como no Bra sil, quan do
o que se pre ten de não está ex pres sa men te pre vis to
em lei, toda sor te de em pe ci lhos é apre sen ta da para
o seu não-cum pri men to.

Pelo ex pos to, con to com a co la bo ra ção dos ilus -
tres Pa res para a con ver são des te pro je to em lei.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la -
ção so bre di re i tos au to ra is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Para os efe i tos des ta lei, con si de ra-se:

....................................................................................
XIII – ar tis tas in tér pre tes ou exe cu tan tes – to dos 

os ato res, can to res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras
pes so as que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci tem, 
de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem em qual quer for -
ma obras li te rá ri as ou ar tís ti cas ou ex pres sões do fol -
clo re.
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....................................................................................
Art. 7º São obras in te lec tu a is pro te gi das as cri a -

ções do es pí ri to, ex pres sas por qual quer meio ou fi xa -
das em qual quer su por te, tan gí vel ou in tan gí vel, co -
nhe ci do ou que se in ven te no fu tu ro, tais como:
....................................................................................

XI – as adap ta ções, tra du ções e ou tras trans for -
ma ções de obras ori gi na is, apre sen ta das como cri a -
ção in te lec tu al nova;
....................................................................................

Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor quem adap ta,
tra duz, ar ran ja ou or ques tra obra ca í da no do mí nio pú -
bli co, não po den do opor-se a ou tra adap ta ção, ar ran jo,
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia da sua.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2003
(Nº 4.375/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o in ter ro ga tó rio do
acu sa do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 187 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção.

“Art. 187. O mem bro do Mi nis té rio Pú -
bli co, o as sis ten te e o de fen sor, nes ta or -
dem, po de rão for mu lar, di re ta men te, per -
gun tas ao acu sa do.” (NR)

 Art. 2º O art. 189 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 189. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A in ti ma ção do de fen -

sor de cada co-réu é im pres cin dí vel à va li -
da de do in ter ro ga tó rio.” (NR)

Art. 3º O art. 212 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 212. As per gun tas das par tes se rão 
for mu la das di re ta men te à tes te mu nha, po den -
do ser re cu sa das pelo juiz, quan do não ti ve -
rem re la ção com o pro ces so ou im por ta rem
re pe ti ção de ou tra já res pon di da.” (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.375, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 187
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941, Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Os ar ti gos 187 e 189 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có di go de Pro ces so
Pe nal, pas sam a vi go rar acres ci dos dos se guin tes pa -
rá gra fos:

“Art. 187. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Após o in ter ro ga tó rio

efe tu a do pelo juiz, po de rão o de fen sor e o
Mi nis té rio Pú bli co re in qui rir o acu sa do.

Art. 189..................................................
Pa rá gra fo úni co. A in ti ma ção do de fen -

sor de cada co-réu é im pres cin dí vel à va li -
da de do in ter ro ga tó rio.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Há mu i to tem po a dou tri na e a ju ris pru dên cia
vêm-se ma ni fes tan do con tra a au sên cia do de fen sor
do acu sa do, quan do da re a li za ção do in ter ro ga tó rio.

Dis põe o ar ti go 187 do CPP que: “O de fen sor do
acu sa do não po de rá in ter vir ou in flu ir, de qual quer
modo, nas per gun tas e nas res pos tas”. É cer to que o
in ter ro ga tó rio deve con ti nu ar sen do um ato per so na -
lís si mo do juiz, mas não per mi tir que o de fen sor e o
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co pos sam re per gun tar é
algo que se nos afi gu ra in cons ti tu ci o nal, por afron tar o 
prin cí pio da am pla de fe sa e do con tra di tó rio, es po sa -
do em nos sa Car ta Po lí ti ca no art. 5º, como di re i to e
ga ran tia fun da men tal.

O in ter ro ga tó rio é meio de pro va, e como tal
pode ser con du zi do pelo juiz de modo equi vo ca do,
cul mi nan do em con de na ção que pode ser in jus ta.

Abrir opor tu ni da de de o de fen sor, ou o Mi nis té rio
Pú bli co, fa zer no vas per gun tas, após as ter fe i to o juiz,
pode fa zer com que even tu al pon to que não te nha sido
abor da do pelo juiz, que não é in fa lí vel, e que pode de ci -
dir o mé ri to da ca u sa, ve nha a ser ques ti o na do.

Esta, tam bém, é a po si ção dos emi nen tes dou -
tri na do res Hé lio To mag hi e Tou ri nho Fi lho, que sus -
ten tam, com toda ra zão, a ne ces si da de de as se gu -
rar-se à acu sa ção e à de fen so ria o di re i to de re per -
gun tar.
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