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Nº 88, sexta-feira, 9 de maio de 2008
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LEI N o- 11.671, DE 8 DE MAIO DE 2008
Dispõe sobre a transferência e inclusão de
presos em estabelecimentos penais federais de
segurança máxima e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
1o

Art.
A inclusão de presos em estabelecimentos penais
federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros
estabelecimentos para aqueles obedecerão ao disposto nesta Lei.
Art. 2o A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da
seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso.
Art. 3o Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais
de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse
da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.
Art. 4o A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo
responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 2o Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após
seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem
obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição.

§ 4o Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o
termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.
5o

§ Rejeitada a renovação, o juízo de origem poderá suscitar o
conflito de competência, que o tribunal apreciará em caráter prioritário.
§ 6o Enquanto não decidido o conflito de competência em caso
de renovação, o preso permanecerá no estabelecimento penal federal.
Art. 11. A lotação máxima do estabelecimento penal federal
de segurança máxima não será ultrapassada.

2o

§
Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo
federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o
processo e para os respectivos incidentes.

§ 9o O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda
instância regulamentarão, no âmbito de suas competências, os
procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo."
Art. 2o Aplica-se o disposto nesta Lei aos recursos já interpostos por ocasião da sua entrada em vigor.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data
de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 2008; 187o da Independência e 120o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
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§ 1o O número de presos, sempre que possível, será mantido
aquém do limite de vagas, para que delas o juízo federal competente
possa dispor em casos emergenciais.
§ 2o No julgamento dos conflitos de competência, o tribunal
competente observará a vedação estabelecida no caput deste artigo.

Altera a Lei no 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade, para prorrogar o
prazo para a elaboração dos planos diretores municipais.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Brasília, 8 de maio de 2008; 187o da Independência e 120o
da República.

Art. 1o O art. 50 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

"Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do caput do art. 41 desta Lei e que
não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor
desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008." (NR)

<!ID1090972-0>

Art. 5o São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem
da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal
federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso.
§ 1o Caberá à Defensoria Pública da União a assistência
jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de
segurança máxima.
§ 2o Instruídos os autos do processo de transferência, serão
ouvidos, no prazo de 5 (cinco) dias cada, quando não requerentes, a
autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa, bem como
o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, a quem é facultado
indicar o estabelecimento penal federal mais adequado.
§ 3o A instrução dos autos do processo de transferência será
disciplinada no regulamento para fiel execução desta Lei.
§ 4o Na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares, o juiz federal ouvirá, no prazo de 5 (cinco) dias, o
Ministério Público Federal e a defesa e, em seguida, decidirá acerca
da transferência no mesmo prazo.
§ 5o A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal
federal de segurança máxima indicará o período de permanência.
§ 6o Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá
autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos
autos, na forma do § 2o deste artigo, decidir pela manutenção ou
revogação da medida adotada.
§ 7o A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência
ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir.
Art. 6o Admitida a transferência do preso condenado, o juízo de
origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal.
Art. 7o Admitida a transferência do preso provisório, será suficiente a carta precatória remetida pelo juízo de origem, devidamente
instruída, para que o juízo federal competente dê início à fiscalização
da prisão no estabelecimento penal federal de segurança máxima.
Art. 8o As visitas feitas pelo juiz responsável ou por membro
do Ministério Público, às quais se referem os arts. 66 e 68 da Lei no
7.210, de 11 de julho de 1984, serão registradas em livro próprio,
mantido no respectivo estabelecimento.
Art. 9o Rejeitada a transferência, o juízo de origem poderá
suscitar o conflito de competência perante o tribunal competente, que
o apreciará em caráter prioritário.
Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal
de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.
§ 1o O período de permanência não poderá ser superior a 360
(trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.
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§ 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo,
mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o
exame de admissibilidade do recurso especial.

§ 3o Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido
no estabelecimento federal em que estiver, aguardará que o juízo
federal profira decisão.

1o

§
A execução penal da pena privativa de liberdade, no
período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal
competente.
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LEI N o- 11.672, DE 8 DE MAIO DE 2008
Acresce o art. 543-C à Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, estabelecendo o procedimento para o
julgamento de recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos desde 10 de outubro de 2006.
Brasília, 8 de maio de 2008; 187o da Independência e 120o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marcio Fortes de Almeida

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 543-C:

.

Atos do Congresso Nacional
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"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial
será processado nos termos deste artigo.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2008

§ 1o Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um
ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos
os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do
Superior Tribunal de Justiça.
§ 2o Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo,
o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre
a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão,
nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a
controvérsia esteja estabelecida.
§ 3o O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas
no prazo de quinze dias, aos tribunais federais ou estaduais a
respeito da controvérsia.
§ 4o O relator, conforme dispuser o regimento interno do
Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.
§ 5o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste artigo, terá vista o Ministério
Público pelo prazo de quinze dias.
§ 6o Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será
incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser
julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os
que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os
recursos especiais sobrestados na origem:
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão
recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça; ou
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na
hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA
DE DIONÍSIO CERQUEIRA - ARCOM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dionísio Cerqueira,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 601,
de 24 de novembro de 2005, que outorga autorização à Associação
Rádio Comunitária de Dionísio Cerqueira - ARCOM para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 8 de maio de 2008.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2008
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO ALIANÇA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Concórdia, Estado
de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de
6 de dezembro de 2006, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 25
de junho de 2002, a concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda. para

