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Art. 2o A Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 7o -A:

"Art. 7o-A. São direitos da advogada:

I - gestante:

a) entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de
metais e aparelhos de raios X;

b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;

II - lactante, adotante ou que der à luz, acesso a creche, onde
houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do
bebê;

III - gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência
na ordem das sustentações orais e das audiências a serem rea-
lizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição;

IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos pro-
cessuais quando for a única patrona da causa, desde que haja
notificação por escrito ao cliente.

§ 1o Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante
aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado graví-
dico ou o período de amamentação.

§ 2o Os direitos assegurados nos incisos II e III deste artigo
à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo
prazo previsto no art. 392 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

§ 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à ad-
vogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo
previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil)."

Art. 3o O art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

"Art. 313. ................................................................................
..........................................................................................................

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a
advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da
causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir
o único patrono da causa e tornar-se pai.

..........................................................................................................

§ 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30
(trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da
adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou do-
cumento similar que comprove a realização do parto, ou de termo
judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação
ao cliente.

§ 7o
No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8

(oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da

adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou do-

cumento similar que comprove a realização do parto, ou de termo

judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação

ao cliente." (NR)

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.

MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
No- 143, DE 2016 (*)

Aprova o texto do Acordo de Coprodução
Cinematográfica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo
do Estado de Israel, assinado em Brasília,
em 11 de novembro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coprodução

Cinematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Estado de Israel, assinado em Brasília, em 11 de
novembro de 2009.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Cons-
tituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, em 25 de novembro de 2016
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do
Senado Federal de 18/11/2016.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
No- 144, DE 2016 (*)

Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao
Convênio de Integração Cinematográfica
Ibero-Americana, celebrado em Córdoba,
Espanha, em 28 de novembro de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Emenda ao

Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, celebrado
em Córdoba, Espanha, em 28 de novembro de 2007.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Cons-
tituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo,
bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, em 25 de novembro de 2016
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no Diário do
Senado Federal de 18/11/2016.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48
do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
No- 145, DE 2016 (*)

Aprova o texto do Acordo de Coprodução
Cinematográfica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte, assinado em Brasília, em 28 de
setembro de 2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coprodução

Cinematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
assinado em Brasília, em 28 de setembro de 2012.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Cons-
tituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, em 25 de novembro de 2016
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do
Senado Federal de 18/11/2016.

Atos do Congresso Nacional
.

DECRETO No- 8.916, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a qualificação de empreen-
dimentos públicos federais de transportes
para implantação de investimentos por meio
de novas parcerias com o setor privado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo

em vista o disposto na Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam qualificados, na forma do art. 4º, caput, inciso

II, da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, os seguintes em-

preendimentos públicos federais:

I - Rodovia BR-364/365 GO/MG (Jataí/Uberlândia), Estados
de Goiás e de Minas Gerais;

II - Rodovias BR-101/RS, BR-116/RS, BR-290/RS e BR-
386/RS (compreendendo trechos da divisa SC/RS até Osório, de Por-
to Alegre até Camaquã e de Porto Alegre até Carazinho), Estado do
Rio Grande do Sul;

III - Aeroporto Salgado Filho, localizado em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul;

IV - Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, loca-
lizado em Salvador, Estado da Bahia;

V - Aeroporto Hercílio Luz, localizado em Florianópolis,
Estado de Santa Catarina;

VI - Aeroporto Pinto Martins, localizado em Fortaleza, Es-
tado do Ceará;

VII - Terminal de Trigo do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

VIII - Terminais de Combustíveis de Santarém (STM 04 e
STM 05), Estado do Pará;

IX - Ferrovia EF-151 SP/MG/GO/TO (trecho entre Porto
Nacional e Estrela D'Oeste - Ferrovia Norte-Sul), Estados de To-
cantins e de São Paulo;

X - Ferrovia EF-170 MT/PA (trecho entre Sinop e Miritituba
- Ferrogrão), Estados de Mato Grosso e do Pará; e

XI - Ferrovia EF 334/BA - Ferrovia de Integração Oeste-
Leste (trecho entre Ilhéus e Caetité), Estado da Bahia.

Art. 2o Ficam definidas como diretrizes para a estruturação
das licitações dos aeroportos a que se referem os incisos III a VI do
caput do art. 1

o
o disposto no art. 2º e seguintes da Resolução nº 5,

de 13 de setembro de 2016, do Conselho do Programa de Parcerias de

Investimentos da Presidência da República.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.

MICHEL TEMER
Fernando Fortes Melro Filho

Atos do Poder Executivo
.

renato
Realce
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