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PROTOCOLO DE INTENÇÕES N. /2017

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE
CELEBRAM A CÂMARA DOS
DEPUTADOS E O SUPREMO TRII3UNAl
fEDERAL, VISANDO A DAR MAIOR
EFETIVIDADE AOS PRECEITOS DA
CONSTITUIÇÃO fEDERAL.

Ao(s) cinco dia(s) do mês de outubro de dois mil e dezessete, a
CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta
Capital, inscrita no CNP J sob n. 00.530.352/000 l-59, aqui denominada
CÂMARA e neste ato representada por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor
Deputado RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA, brasileiro,
residente e domiciliado em Brasília-Df, e o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, situado na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrito no CNPJ
sob n. 00.531.640/0001-28, aqui denominado STF e neste ato representado por
sua Presidente, a Excelentíssima Senhora Ministra CÁRM EN LÚCIA
ANTUNES ROCHA, brasileira, residente e domiciliada em Brasília-DF:

Considerando que, ao celebrar o vigésimo nono aniversano da
Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, comprova-se a
necessidade de se dar implementação à legislação infraconstitucional para plena
eficácia de suas normas, ainda não aplicáveis pela carência de leis
regulamentadoras;

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento de algumas normas
legais que regulamentam a Constituição, quer para sua atual ização, quer para a
incorporação de soluções jurisprudenciais do STFconsolidada ao longo das
últimas décadas:

Considerando que a eficácia das normas constitucionais é garantia de
seu respeito integral e que a ausência de regras legais fomenta a demanda
jurisdicional pela demanda dos cidadãos pelo exercício de seus direitos:

Considerando o resultado de trabalho conjunto dos técnicos do Supremo
Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados pelo qual se teve apurada
existência de projetos de leis em tramitação que podem diminuir a demanda
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constitucional em benefício da diminuição da litigiosidade para busca de
viabilização dos direitos constitucionalmentc assegurados:

Acordam em celebrar o presente Protocolo, observadas as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente PROTOCOLO tem por objeto a conjugação de esforços entre

a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, doravante chamados
PARTÍCIPES, cada qual no limite de suas respectivas competências
constitucionais, para promoção de ações destinadas a dar maior efetividade aos
preceitos da Constituição Federal, por ocasião do vigésimo nono aniversário da
Constituição e do início do planejamento das celebrações de suas três décadas
de vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS

São objetivos dos PARTÍCIPES:

a) Mapeamento dos dispositivos constitucionais que necessitam de
regulamentação pelo Poder Legislativo;

b) Mapeamento das eventuais necessidades de aperfeiçoamento de
normas da Constituição do Brasil, para atualização do regramento
segundo interpretação consolidada pelo jurisprudência do STF nessas
últimas décadas;

c) Levantamento das propostas de regulamentação das normas de que
tratam as alineas anteriores em trâmite no Poder Legislativo;

d) Proposição, se for o caso, de minutas de projetos de leis ordinárias
e/ou complementares, para regulamentação de normas da Constituição
Federal pendentes de regulamentação e que sejam de iniciativa do
STF.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS

Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal
Federal indicarão, no minimo, um de seus membros para coordenar e
supervisionar os compromissos decorrentes deste PROTOCOLO.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Este PROTOCOLO não importa transferência de recursos financeiros
entre os PARTÍCIPES.

Parágrafo primeiro - O custeio das despesas inerentes às atividades de
que trata este PROTOCOLO correrão por conta das dotações orçamentárias de
cada PARTÍCIPE.

Parágrafo segundo - Havendo despesas, os procedimentos deverão ser
consignados em instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições
previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA DENÚNCIA

O presente PROTOCOLO vigorará por 12 (doze) meses, contados da
data da assinatura.

Parágrafo primeiro - Este PROTOCOLO pode ser denunciado por
qualquer dos PARTÍCIPES, por comunicação escrita, com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias.

Parágrafo segundo - Eventual denúncia deste instrumento não
prejudicará a execução das ações implementadas.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Este PROTOCOLO será publicado pela CÁMARA de forma resumida
no Diário Oficial da União, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n.
8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão solucionados mediante entendimento dos
PARTÍCIPES e formalizados por Termos Aditivos.

E por estarem assim de acordo, os PARTÍCI PES firmam o presente
Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
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Brasília, de de2017.

Pela Câmara dos Deputados:

RODRIGO FELINTO !BARRA
EPITÁCIO MAIA

Presidente da Câmara dos Deputados

Pelo Supremo Tribunal Federal:

CÁRMEN LÚCIA ANTUNES
ROCHA

Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
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