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DEPUTADO OllVIO DUTRA
~ .LI....UO/CO.. ISlÃO/IUICOMIUlo- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO Justificat~va:

Artigo 98 - Inciso IV: ·planos e programas nacionais, regionais
setoriais de desenvolvimento.

AUTOIll-------------_---,EMENDA CS02732-9
fU

~,----------------TllITo/ ..unl'lç..çio----------------...,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 29 do Artigo 403 a seguinte redação:

A exemplo do que está previsto come atribuição das co
missões do Leg~lativo no inciso VII do artigo 114, conferindó ao
texto maior precisão, sem alterar sua essência.

DEPUTADO OlIVIO DUTRA

COMIssno DE SISTEMATIZAçnO

EMENDA MODIFICATIVA

.UTOJt-----~---------

r - - - - - - - - - - ..L.I .... 'llO/co..'ulo/.u.tO..I.sio---- _

f:J

EMENDA CS02736-1
(!1

r.,---------------- TUTO/olUSTI'ICAÇio-- ---,

"A lei regulará a concessão de incentivos e outras vanta
gens a empresas e entidades da iniciativa privada ou pública que a
pliquem recursos em universidades, instituições de ensino e pesqui
sa, visando ao desenvolvimento em todas as áreas da ciência, a au
tonomia tecnológica e a ampliação do conhecimento científico. a au
tonomia tecnológica e a formação de recursos humanos especializa-

!!2!" .

Justificativa: Inclua-se ao final do parágrafo 49 do artigo 400 a seguinte expres
são:

NDA CS02733-7

~---------- ...::...__ TI:XTO!.IU.fl'lcaçio------- ---,

EMENDA ADITIVA /

••• ·e deverá-estar expresso no ámbito de todas as políti
cas públicas".

passando a ter a seguinte redação:

Artigo 4009 - § 49 - ·0 compromisso do Estado com a Ciência e Tecno
logia deverá assegurar condições para a ampliação e a
plena utilização da capacidade técnico-científica ins
talada no país e deverá estar expresso no ãmbi to de to
das as políticas públicas".

Justif~cativa:

DEPUTADO OUVIO DUTRA

COMIssno DE SISTEMATIZAçno

A alteração proposta tem a finalidade de dar melhor reda
ção ao texto, sem alterar seu objetivo.

w

Inclua-se como letra ~ do inciso IV do artigo 18. o seguinte texto:

Artigo 18- Inciso IV - letra ~: é assegurada aos trabalhadores par·
ticipacão nas vantagens advindas da modernização tecno
lógica.

Este compnomisso deverá estar refletido em todas as moda
lidades de atuação do Estado, visando gerar ambiente favorãvelao ple
no aproveitamento e mobilização do conhecimento científ~co e tecnol2
g1co nacional.

DEPUTADO OlIVIO OUTRA
Justificativa:

Esta emenda visa tão somente corrig~r uma fallB da comi~

são de Sistematização, que suprimiu o principio acima explic~tado,_

q~ando do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comissão n9
8; a sua inclusão no texto constitucional é fundamental para asseg~

rar aos trabalhadóres os beneficios advindos da modern~zação tecno
lógica, o que se constitui num estímulo ã sua própr~a ~mplantação.

EMENDA CS02737-0
(!J

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

=--~-------------TUTO/olUSTI"CAÇio--~------------- ......

EMENDA MODIFICATITIVA

O~-SE A AltNEA "B" DO INCISO XIII DO ARTIGO 13 A SEGUINTE REOAçnO:

ARTIGO 13

INCISO 111

AllNEA B - O EXERClcIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SUBORDINA-SE AOS
INTERESSES DO BEM-ESTAR DA SOCIEDADE, ~ CONSERVAçnO

E ~ PROTEçnO DO MEIO AMBIENTE.

COMIssno DE SISTEMATIZAçno

DEPUTADO OLIVIO DUTRA

NDA CS02734-S

m.---------- 'I.UaAIO/eOllluio/IU.cOMltl.io

(-

EMENOA ADITIVA JUSTIFICATIVA<

Inclua-se como Capítulo 111 do artigo 17, inciso IV letra R, o segui~

te texto.
A EMENDA TEM A FINALIDADE DE APRIMORAR A REDAÇAO DO

ITEM, SEM ALTERAR O SEU TEOR.

" ••• Empresa, sempre Que a introdução de novas tecnologias no proce~

so de produção, importar em redução ... "

SISTEMATIZAC/iODECOMISS/iO
PLui",O/CO.,.I.lo/.u.cow.u.i.o-----------

1':'1.---------------- TIXTOIJu.Tlnc"ç.í.o-----~~---------__,

Depu~ado Olívio Dutra

Comissão de Sistematização
rn.---------- '1.IMUIO/cOMlllÃo/IUICOtlIlIÃO------- --,

t
r.!'l---------------- TIlITOIJUSTI'ICAÇÃO-------- -,

EMENDA Modificativa

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PAR!l.GRAFO 20.

Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a expressão "e setoriais" entrê
as palavras "regionais" e "de desenvolvimento", que passa a ter a
seguinte redação:

Modifique-se o parágrafo 20, do art~90 383 do capítulo da Educação
e Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter asegui~

te redação:
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art. 38~

S2Q Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a
6 anos, o ensino fundamental e médio.

EMENDA CS02741-8
ffiEPlJIAOO OI Iym DUTRA

JUSTIFICAÇ1\o

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos
378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins

que a complementam, consideramos inqispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório ã faixa de O a 6 anos.

1':"1---------------- T~XTO/.lUSTI'Il:açio----------------_ _.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "d" do inciso XV do art.l3.

Inclua-se na alínea "dfl,do inciso XV,do ar

tigo 13 do Anteprojeto,a seguinte expressão:
d) ~~o haveFá prisão c~vil,salvo o caso de

devedor inadimplente de obrigação alimentar.

~---------PLt"'allllo/c;OM.S.io/IUICO .. 'UÃo- _

tJ COMISS1\o DE- SISTEMATIZAÇ1\O

~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOS~TIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

EMENDA CS02739-6
tJDEP11TAOQ oi TYJO D1ITRA

-------------- JUSTIFICAÇ1\O

No nosso entender, a supressão da prisão civ11 por

inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, uma vez que o d1reito do alimenta
do,Já ameaçado ro quadro atual por estratagemas usados pelo alimen
tante - corno por exemplo o abandono de empregos e. a mudança de do-

-- micílios - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e

Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação p~ra crianças de zero
até seis anos de idade e para o ensino fupdamental, através de pro

gramas de material didático-escolar, transporte, alimentação, assi~

tência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.
.-----.---- ttnO/.lUSTlrlcaç;.o-__. _

EHE:;DA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 159 , § lo

JUSTIFICAÇJ\O

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é in

dispensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança de

zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasilei-"
ro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclus1ve prQven

, -
do a continuidade de sua inserção no processo educacional.

O parágrafo 10 do artigo 359 do Anteprojeto ,passa
á ter a seguinte redação:

Art. 359 •••••••••••.•.••••••••.•.•.•..••.....•.•.•.
§ lo - o Estado assegura acesso à educação, à infor

mação, e aos métodos c~entíficos de regulação da fertilidade que
não atentem contra a saúde , respeitado o direito de opção indiv1d~

aI.

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇXO

JUSTIFICl\ÇÃO

A regulação da fecundidade se,Tcstringe-a própria fe
cundaç5o, enquünto que • a regulação da fertilldiJ.dc, illém de abriln

gcr a fecundação • estará amparando as pessoas não ferteis, dando

lhes portanto oportunidades à informações e métodos científicos para
atingirem através- da fertilidade, a fecundação.

A fertilidade é uma pré-disposição à fecundação e es
ta uma faculdade de produção.

Nossü proposta de modificação do termo "fccundidade"

para "fertilidade", implica na maior abranÇ)ência que o último ter

mo con t empLa ,
Art 378 item VI

DEPUTADO alIVIO DUTRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSI~tVO EMENDADO:

Acre~cente-se ao aft 378 i'em VI do Anteprojeto de Cons

tituição. o seguinte:
Art. 378 •••

ltem Vl - Superação das desigualdades e discriminações
regionais, sociais, étnicas, religiosas, sexu;is , etárias e d~

~ais formas de discriminaçãó.

!.J

EMENDA CS02740-0
l!J

JUSTIFlCAÇllo

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e di~

criminação na nossa sociedade. a questão sexual , como a dos cid~

dÃos ou cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem

deixar de ser explicitados em qualquer definição de princípio. ou

normas que tenham ~ p~opósito de conduzir os setores que compõem
n~sa organização social. principalmente em um' daqueles considerA

dos básicos como é o caso da educação.

EMENDA CS02743-4
e= DEPUTADO alIVIO DUTRA

"1,---------- "L.I!"alllll)/c:o.. 'S"lAO/cu.eo .. lss...O-- ~

- CONISsJ\o DI: SISTEMATIZAÇÃO

m----------·------ TU:TO/.luSTI,lcaç;'o

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425.

Suprimam-se do AnteprOJeto:
a) artigo 425
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JUSTIFIC1\Ç1\O INCISO IV

LETRA R:

o tema do presente art1go, inscr1do no capítulo da

Família, do Henor e do Idoso, já encontra-se convenlentcmente a

bordudô no capítulo da Suúde, por se trutur de assunto 1ntrinsec.ê
mente ligado a programas integrais de saúde.

"E ASSEGURADA A PARTICIPAÇ~O DAS ORGANIZAÇOES DE TRABALHADQ
RES ~OS PROCESSOS DECISORIOS RELATIVOS A INTROOtlÇ~O DE NOVAS TECNQ

LOGIAS NO PROCESSO DE PRODUÇAO."

JUSTIFICATIVA:

ESTA MATERIA, EMBORA TENHA SIDO TRATADA NOS SUBSTITUTIVOS DA
COMISSAD VIII, FOI RESTRITIVA NA MEDIDA EM QUE sO ASSEGURAOA A PARTI
CIPAÇ~O DAS ORGANIZAÇOES DOS TRABALHADORES NOS PROCESSOS DECISORIOS
~ A INTRODUÇ~D DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE PRODUÇ~O.

A REDAÇ~O PROPOSTA E MAIS ABRANGENTE E ASSEGURADA A PARTICIP~

ÇAO DAS ORGANIZAÇAO DOS TRABALHADORES NOS PROCESSOS DECISORIOS REL~

TIVOS A PROPRIA INTRDDUÇ~O DE NOVAS INTRODUÇDES.

COMISSXO DE SISTEMATIZÀCXO

':T--------- PI.UÁIIlIO/COM.lllo/.UICO"'I.tio-----------

~ EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 397

""- TCXTO/JUITIFICAr;;io -.,

EMENDA CS02744-2
(?DEPUTADO OUVIO DUTRA

DEPUTADO DL!VID DUTRA

CDMISSAO DE SISTEMATIZACAD
""---------------TaxTo/oluSTI'lc...çio---------------...,

AUTOII-------------,

EHENDA SUPRESSIVA

---------- .....d.IO/co...sIÃo/.u.CO.IUio------------,

tJ

EMENDA CS02747-7
[1Acrescente-se no s~t 397 do Anteprojeto de Constitui

ção. o seguinte item:

Art. 397 •••

IV - Garantia de tratamento e oportunidades iguais

no diaposto, independente de sexo, etnia, cor,i

dade B deficiências físicas.

Suprima-se_o parágrafo 29 do artigo 400, renumerando-se os demais.

JtJSTlFICAÇXO
Justificativa:

Entendemos que neate princípioConstituci~l ta~bém d~

VB estar explícito a eliminação de todas as formas de discriminA

ção. as quais perman~cendo contínuuão a dificultar a convivência

soci.l e possibilidades org3nizativfta da população. são mudanças

que, aem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política

Ide Ação e sua. grandes d iretrizea.

A supressão justifica-se na medida em que o teor do pará
grafo não é pertinente ao teor do "caput" do artigo correspondente.
Para melhor sistematização a matéria da propriedade inte~ectual de
veria fazer parte do inciso XIII do artigo 13, que trata da propri~

dade.

DEPUTADO OL!VIO DUTRA

COMISSl\O DE SISTEI"~TIZAÇl\O

DEPUTADO VlRGIUO GUlI',~RP.ES

Substitui na alínea "f" do inciso !II do artigo 13 a expressão "comporta
mento sexual" pela expressão "orientação sexual".

. T[ ..,.C/JI.~1Irl:4çio------
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

E=;DA MODIFICATIVA

,,---------- Pl.lJilÂ'uO/c:OlllUÃO/IU.c:O••uio --.

=--------------- UXTOlolU!TI'ICAÇÃO- ---.

EMENDA CS02745-1
(!J

cc=ija-se,no "caput" do Artigo 402 a citação do Artigo 20, que cor
r~5ponde ao Art. 307 do ANTEPROJETO de Constituição e a 1nclusão da
p~avra~ após o termo produçã~. A redação é a que segue:

~igo 402 - "Em se~ores nos quais a tecnologia seja fator determi-
nante de produção,~ serão consideradas nacio

n~s empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos no
A=~. 307, estiverem sujeitas ao controle, tecnológico nacional em ca
rã~er permanente, exclusivo e incondicional".

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição, no âmbito
dos' dispositivos relacionados ao princípio da igualdade, a proibição de

discriminação em razão da orientação sexual da pessoa humana, em conso

nância com O texto votado e aprovado na Comissão da Ordem Social (art.

lº, VI, do Anteprojeto da Comissão).

Jt:stificativa:

A alteração visa somente dar ma10r precisão ao texto.
EMENDA CS02749-3
~ ------------ "I.TOIl--- --------~----~

l: C_ON,SLU.UJ.NT UºJl.lJ8.D_O__J.Q.IlÇE'-- ~

DEP~TADO OL!VIO DUTRA
_. _ -- -__ . --~--- -- TEl"e/JI,,:!>; r'e.e.çÃc---·------ -- --- -~-- ---

- [~~NDA MODIFICATIVA -

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

,.".---------------TuTO/"aSTI,.'cAÇio .....,
* - Dá nova redação ao.§ 2º do art. 359 : \
Art. 3~9 - " ..............................................•

EMENDA MODIFICATIVA

D~-SE A SEGUINTE REDAÇAO A LETRA "R", INCISO IV, ART.la, T!TULO 11:

ARTIGO 18

§ 2º - Os recursos internos de entidades pública~ destina

dos a financiamento de programas de pesquisas pa assistência na
área de planejamento familiar só poderãe-ser utilizados após au

torização do órgão máximo do sistema Onico de Saúde.
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DEPUTADO ANTONIO GASPAR

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
r:T---------- 'LU..,.,Cllto.,,"lQI.ú_to.lunÃo-----------

AutOIt---------------
EMENDA CS02753-1
tJ

JUSTIFICATIVA

Compatibilização com O conteúdo do art. 355, § 4Q do Ante

projeto da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS02750-7
er------~~~~~~~ARDD J"O",R""G",E~ ~J ~~J

__________ ---- T[).TC/J !T.f'C.:.~ic-__• _- , • __

EHCNDA fWDIFICATIVA E SUPRESSIVA

EMENDA MODIFICATIVA

substitua-se a expressão "A pesquisa refletirá", do parágrafo 19 do

artigo 400, por "As atividades inerentes ao desenvolvimento cientí
f~co e tecnológico 'refletirão", que p~ssa a ter a segu~nte reda
ção)

* Dá nova redação à alínea a do art. 362, suprimindo a alínea

~ que versa sobre o mesmo tema e necessariamente estará su
primida com a nova redação da alínea ~

Artigo 400 - § 19 - "As atividades ,inerentes ao desenvolvimento c~

entífico e tecnológ~co refletirão interesses nacio

na~s, regionais, locais, sociais e culturais, as~~

do a autonomia da pesqu~sa científica bás~ca".

Art. 362- ...............•................................
Justif~cativa:

a) com trinta anos para o homem e a mulher;

JUSTIFICATIVA

A expressão pesqu~sa não engloba todas as at~v~dades que
compõem o desenvolvimento c~entífico e tecnológ~co, como por exem

plo a formação de recursos humanos, sendo recomendado subst~tuí-la

por outra de sent~do ma~s amplo.

Compatibilização com vários artigos do Anteprojeto que
preveêm a igualdade de direitos entre o homem e a mulher.

DEPUTADO

CONSTITUINTE EDUARDO JORGE
CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

r."l,---------------- 1[XTOI.W511~'tAÇ"Ã,O-----------------

COMIssAo DE SISTEMATIZACAo'
r='IC---------------- TEXTO/.lU5TrfICAÇio -,

E~lENDA ADITIVA

EMENDA MOOIFICATIVA -

* Dá nova redação ao § 1Q do art. 3S9

Inclua-se como ~nc~so IV do Art~go 52 a segu~nte redação:

Art. 359 - •....•.•••.•••.••.•......•.••.••......•.•••••.

§ 12 - O Estado assegura o 'acesso à educação, à informação
e aos métodos científicos de regulação da fértilidade; que não abn
tem contra ,a saúde, respeitado o direito de >opção individual.

Art~go 52

Inc:LsO IV
_ formular e implementar planos e programas setori

ais que oriente seu desenvolv~mento sóc~o-econõmico.

JUSTIFICATIVA Justif~cativa:

Na verdade o que foi aprovado na Comissão da Ordem Social
foi' o termo fertilidade e não fecundidade, conforme comprova o p~

recer 7SD603-1 do relator Almir Gabriel.
Talvez por um erro de redação tenha sido mantida essa red~

ção. De qualquer forma a nossa emenda possibilita a'correção, em

tempo,de erro.

Esta emenda. tem a f~nal~dade de expl~c~tar a compe

tênc~a dos Estados da Federação na matér~a suprac~tada a exemplo

ào que Já está estabelec~do para a Un~ão.

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
f':"1,---------- 'L.lHAlllO/cO"'luio/aulcOIllIISio------------,

..,.,. TlxTOJ.lUSTlf"ICAÇÃ,O-----------------

AutOll---------------

ANTONIO GASPARDEPUTADO

~DA CS02755·8
f?

COMISSAO DE SISTEM4TIZA AO

~ 'LIIU.IUo/co..ISlio/lu.coln.sio....:~----------,

""" TI:XTot"usTI'tCAÇio ------,

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte re~ação ao parágrafo 22 do Artigo 400,

Art:go 4DDQ - § 2Q - A lo: cis~crÉ a propriedade intelectual.

Jus ~ i fies t i va

Inclu~-se ao f~nal da alínea tis" do l.nCJ.50 XIX do Artigo 48, a c!

pressão "e sobre a propriedade ~ndustrial e intelectual", que

passa a ter a se~uinte redação:

o termo "~:sporá'l englcoa E gsr&nt~6, pcrém 2~rel

a c~ortuniàôoe ~ÔLa que e ~:cpr:cceLe :ntelectual fique subc~

d~ncd2 ~os interEsses colet:vos, ccnferindo-lhes funç~ú rnôis

Art~go 48

IncJ.so XIX

s - normas gerais sobre produção e consumo ~nclusive

abrangente. sobre a propr~edade industrial e intelectual.



Comissão_de Sistematização • 653

Justificativa:

A atuação do Estado eM favor da ciência e tecnologia deve

ser a mais ampla possivel, não se restringindo à implantação de uma

polltica e~peclfica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais d~

ferentes instrumentos e medidas de natureza administrativa, finan
ce~ra, politica e etc ••• , de forma a assegurar efeitos abrangente~

e complementares.

berania da Nação, a melhoria das condições de vida e

de trabalho da população e a preservação do meio-amb!
ente.

comissão de Sistematização
'-1r----------- .1.r....'to/c:r:..u"Àr./.1J.colllll,io---------

,EMENDA CS02758-2
r=TL LUIZ HENRIQUE

r."l;- -'~ 'lI.,o/...1Jn.,Ic: ...,io---------~-------,

AUTOIt---------------
DEPUTADO ANTONIO GASPAR

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA ~~bIFICATIVA que sistematiza matérias constantes dos in
cisos XI e XIII do Artigo 13, sem alteração das respectivas reda
ções.

JU5t~f~cat~va~

A matéria "propriedade industJ::ial e intelectual" vem
assUIT.1ndo importância crescente nas relações econôrn1cas e poli

ticas no mundo moderno cabendo, desta forma,firmar no texto con~

titucional que é responsabilidade da União legislar sobre ela. A
sua inclusão nesta ali~ea justifica-se pela estreita relação que

a matéria guarda com a produção e o consumo.

.."., TUTO/olUITIF'CAÇio-----....:...----------....,

w,---------- 'LUÁ"IO/CÓl'llllo/IUICOM'ldo

t

EMENDA CS02756-6
l!J

Transferir as alineas "e", "g1', Uh", "1" e "j" do in

CiSO XI - renumerando-se a de letra "f" - para o inciso XIII, re
ordenando-o da maneira que se segue:

Emenda_substitutiva do art. 235 e seus incisos,

do Capítulo v, Do Ministério Público, De Titulo~

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Por eXigência de sistematização e respeito ao ~~

déra11smo, impõe-se distinguir, em tópicos separados, o Ministério p~

blico da União -- rami~icado em simetria com as Justiças especializa

das da União - c G ;;_nistério Fúblico dos Estaoos.

Dê-se nova redação ao art. 235 e seus incisos, adotando-se a seguinte:

Art. 235 - O Ministério Público compreende:

I - O Ministério Público-da União, integrado:

al p~l? Ministério PúbliCO Fede~al, que o~icIará perante o

Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de JustJça

os TribunaIs Eleitorais, o Tribunal de Contas oa UnJãc

os Tribunais e Juizes Yederais Comuns e os Juizos Agrá -

JUS T I F I C A T I V A

11 - O MinistériO Público dos Estaoos.

e dos Terr.=.

r-aos ;

pe:>o Ministério Público Federal Eleitoral;

pelo MinistÉ'rio Público Mil:Ltar;

pelo M1nistério Público do Trabalho; •

pelo Ministério PúbliCO do Distrito Federal

t.orios.

bl

cl

<I)

e )

Artigo 13-

Inciso XIII
a) o ,exercicio do direito de propriedade subordine-se ao bem-estar da s0

caedade , da conservação dos recursos natura:L.s e da proteção do meao ambiente;
b) a lei estabelecerá o procedimento para desepropraaçâc por utllidade pú

blica ou por interesse socíaí , med1ante prêvía e Justa andenízação em danhea

ro, ressalvado os casos previstos nesta Consti tmção;
c) as desapropriaçÕes urbanas serão sempre pagas ã Vista e em dinhe1rO;

d) a ãe OO'1S de produção é suscetivel de desapropraaçâo por necessidade ou
utllidade púbhca ou por mteresse SOCial, desde que necessária ã execução de

planos, programas e projetos de desenvolvamerrto social e econâmco, sejam

eles da União, dos Estados ou dos MunicipiD5, med1ante Justa andenazaçâo em

funheiro;

e) as marcas e patentes de :Interesse nacional são objeto de ccnsaderacão

prioritâria para o desenvolvJlJlBl1to cientifico e tecnológiCO do País;

f) o registro de patentes e marcas estrangeiras subordma-se ao uso efeti
vo da criação;

g) o.Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo quando o objeto da cr.!
ação se referlX à vada , à alirne.~~a,;ãC' e à saúde;

h) os produtos e processos resultantes de pesquisa que tenham por

base orçanísmos vivos não serão- patenteados;
i} por necessidade social, a autoridade pública poderá-dete:oninar

a imediata utilização de obra cientifica, assegurada a justa indemzação.

DEPUTADO ANTONIO GASPAR

Jusbficativa:

o reordenamento proposto para as alineas cõnstantes do

inciso XI,de sorte a que passem a figurar no inciso XIII,e o reorde
namento das alineas deste inciso XIII,justifica-se na conveniência
de agrupar matérias de uma mesma natureza sob um inciso relativo à

propriedade privada, dado que aqueles itens se referem a este assun

to.

~EMENDA CS02757-4
tJ
... ..LI.....IO/co..rs.lo/.uaCO..I.sio------------,

COMlSSAD DE SlSIEMAllZAÇAO

Essa dlstinção também se ~az indispensável, con~

derando-se que a discipl~na constitucional do Ministér~o PúblICO da ~

naao nao deve ser imposta aos Estados, assim como o modelo estadual não

pode ser transposto para o nivel ~ederal.

A ~nexistência da distinção sugerida pode acarr!

tar contr~digões, na medida em que os d1versos aspectos envolv~dos na

diSCiplina constItucional do MinistériO Público (che~ia, estrutura, 0r

gan~zação, atribuições, etc ••• ) devp receber de~inição adequada'às p!

culiaridades decorrentes do sistema ~ederativo.

são exemplos dessas contradições os que se verI

ficaram quanto à chef~a do M~nistério Público e ~s l~is orgânlcas a e~

pertlnentes •
.."., TiUCTO/.lUSTII'"IÇAÇio----------------~

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

Inclua-se no "caput" do artigo 400, após "promoverá", a seguinte e~

pressão: "por todas as formas que estiver a seu alcance" e promova

se ajuste no texto, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 4009 - "O Estado promoverá, por todas as formas que estiver
ao seu aloance, o desenvolvimento cientifico, a auto
nomia e a capacitação tecnológica para garantir a s~

Com efelto, enquanto o § 19 do art. 235 es~abel!

ce que "cada Ministé:iO PúbliCO elegerá o seu Procurador Geral, na I~or

ma da lei. dentre integrantes da carreira, para mandato de crês (31, aro

pe rma t anôo-cse uma recondução", os arts. 106, 111, .9., 107, VIII e 162 ,

IV, dIspõem que o Procurador Geral da República deve ser nomeado pe10

reSidente da República, após aprovação pela câmara dos Deputados, se~

do que a sua destitUição, antes do termo de sua investidura. depende de

provação pelo Senado Federal.
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Por outro lado, no que d1Z respeito à d1SC1pl1na

normat1va 1nfraconstituc10nal do Min1stério Público, o § 2" do art. 235

d1Spõt qU~ le1s complementares d1st1ntas, de iniciat1va de seus resp~

tivos Procuradores Gera1s, 02:ganizarão cada Ministério Público". O

I" do art. ~57, porém, estabelece que a le1 orgâni~a do Min1stério Pú

blico da União será encaminhada pelo Procurador Geral da República.

Vê-se, portanto, que se não for feita a d1stin 

çao entre o M1n1stér10 ~Úblico da União e o dos Estados, persist1rão

contradições 1nsolúveis, inviab~lizando a aplicação dos textos const1

tucionais.

EMENDA CS02760·4L LUIZ HENRIQUE

.., ,.l( ......l:l0/covl:lsio/su.CC'0I1~)io-----

t:COMIS~O DE SISTEMATIZACÃQ

Emenda substitutiva do art. 238, do Capitulo v,
do MYnistério público, do Título V, Da Organiz~

ção dos Poderes e Sistema de Governo.

A~tere-se, no Capítulo V, do Ministério público, o art. 238, adotando
se a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA Públlco é assegurada paridade det,
é:-:;âos Judiciários perante

VJ..sa, ai~da, a correção do texto, ã compatibJ..~1:

do artigo 87, alínea E, da Seção 11, ào CapItulo

Organi:ação do Esta?o, que estabelece a aposent~

35 anos, para os homens e 30 anos, para as mulh~

I'
com a-disposlÇão

do TItulo IV, Da

facultativa após

veqcimentos e de vantagens com os

Os quais exercem as suas funções.

§ 49 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta~ ànos de
ldade ou por invalidez, e facultativa após 30 (trinta)

anos de serVlçO]?ara homens e 25 (vlnte e cinco) para as
'mUlheres, em todos os casos com proventos 1ntegrais, re~

justáveis, na mesma proporção, sempre que se modifique a

remuneração dos membros da instituição em atlvldade.
§ 59 - Os membros do Ministério Público estarão sujeitos às veda

ções conferidas nes~a Constituição aos Magistrados.

§ 69 - Os membros do Ministério público ingressarão nos cargos
iniciais de carreira, m~diante concurs~ público de provas

e títulos, com a participação do Poder Judiciário e da 0.E

dem dos Advogados ~o Brasll, obedecendo-se,nas nomeações,
a ordem ~e classificação.

JUSTIFICATIVA

zação

VIII,
doria

Art. 238 - Os membros do'Ministério PUblico gozarão das seguintes gara~

tias:

i - vitalic~edade, não podendo perder O cargo senão por seE
tença j?dicial, com eficácia de coisâ julgada;

11 -'inamovibilidade;
III - irredutióilidade de-vencimentos, sujeitos, entretanto

aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordl
nários.

§ l~ - a vitalici~ãade será adquirida após 02 (d01S) anos de exercI

Cl0, não podendo ° membro do Ministérlo Público nesse período

perder o c~rgo senão por deliberação do ôrgão colegiado inte.E
no competente, pelo voto da maioria absoluta dos seus int~

grantes.
§ 29,- A remoção dar-se-á de oficio ou a pedido. A primeira somente

~derá ocorrer com fundamento em necessidade de serviço, por
ato do chefe do Poder Executlvo, com base em representação do
chefe do Ministério público, depois de ouvldo o órgão colegi~

do interno competente.

~ 39 - Aos membros do Ministério

A proposta preserva, do texto substituIdo,o pri~

Cíp10 da lndependência funcional e as garantlas asseguradas aos me~

bros do Ministérlo Público.

Procura, no entanto, oorifezur-rLh es tratamentr> mais
sistemático e destacar o perfil próprio do M1nistério Público que,e~

bora atuando perante o Poder Judiciário, com ele não se confunde.

Ademais, explicitam-se os contornos das menc10n~

das garantlas, para mais bem assegurá-las, com t~mperamentos ditados
pelo lnteresse pUblico.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de direi

to incorporado ao estatuto dos membros do Ministério público, em vez
de garant1a institucional, deve integrar a lei orgân1ca própria, de

car~ter complementar. Dai por que a prc?ost..ü. c:~ e:..enda àestaca em p~

rãgrafo próprio O tratamento da matéria, bem como lhe retira qual

quer caráter ~unitivo.

Dos Prl~

Federat!

de Di

O art. 19 Ao Anteprojeto, no TI~ulo I,

cIpios Fundamentais, proclama que "O Brasil é uma República
va instituída pela vontade do Povo como um Estado democrátlco

reito".

~~ 'Lt • .i:1I10/Coulslia'lulcoIfIU&o------------,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.'1r-----------'------ TIXTololUSTIPICAçio------------------,

Emen~a_supressivada Seyao V, do CapItulo 111 ,

Do Governo; e aditiva de Capitulo VI, a ser i~

cluIdo entre o CapItulo v, Do Ministério Públi
co, e P Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da

Advocacia, todos do Título V, Da Organização dos

Poderes e Sistema de Governo

Suprima-se a Seção V, do capítuío 111, Do Governo; e lnclua-se o arti

go e parãgrafos, ~a Procuradoria Geral da. união, em capítulo próprio,

inserido entre os Capítulos Do Minilstério público e Da Defensoria PÉ

blica.

O art. 44 do mesmo Anteprojeto, por sua vez
dlspãe que "A organização polItico-administratlva da República Federe

tlva do, Brasil compreende a União, os Estados, o Distr1to Federal e
os Municípios, todos eles autônomos em ~ua respectlva esfera de comp~

tência". Por outro lado, em seu art. 47, o referido Anteprojeto af1.E

ma que "são poderes da Un1ão o Legislativo, o Executivo e o JudlC1~

rio, independentes e harmônicos entre 51.".

Da leitura desses d~SPOS1tivos fundamentais na

Organlzação do Estado brasileiro, resulta que a União, ente que abra~'

ge os. três Poderes da Repúblj~a, a eles se superpãe, não se ccnfundl~

do com qualquer deles.
Logo, a institu1Ção incumbida da representação'

ju?icial da União não p~de subordinar-se ao Chefe de um dos Poderes ,
pois, se 1SS0 ocorrer, os demais não estarão representados, flcando

indefesos na hipótese de confiito entre qualquer deles e o Poder que
detiver o mando sobre tal instituição.

O Anteprojeto situou na séção V, do capítulo In
(Do Governo), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de sua def~

sa jud:i-cial e extrajudicial" (art. 190).

, Essa localização, aliada à circunstáncia de h~

ver sido atribuído ao Presidente da Repúbl~ca, a 1I11.v r e nomeação" do

Proéurador Geral da União, fez com que a instituição criada ficasse

subordinada de modo absoluto ao Presidente da Repúblic?,reduzindo-a à
condição de representante deste, em vez de representante da Unlão,que
compreende tanto o Poder Executivo, como o Leglslativo e o Judiciárlq

consoante o disposto.no art. 47 do Anteprojeto.

Verifica-se, portanto, nítlda contrad1ção com O
princípio da lndependência e harmonia dos Poderes, que deve ser corr~

glda, ~diante o acolhlmento da sugestão contida na Emenda ora propo~

ta.

res ..

t o princípio da isonomia, adotado em termos g~

ralS, que deve ser mantido, em termos correspondentes ao especlal trat~

mento dado aos membros do Ministério público.
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Emepda_adltl~a à Seção v, do Capitulo 111, Do G~

verno, do Titulo v, Da Organização dos Poderes e

Sistema de Governo

AU'CIO----------------
LUIZ HENRIQUE

JUS T I F I C A T ~ V A

A emenda em nada altera, em substâncla, a norma

do AnteprOJeto. Procura apenas dar melhor sistematlzação ao Capítulo e

aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vista de técnlca legislativa, com

patibilizando-o com O artigo 235, na redação proposta por outra emenda

I - exercer a dlreção superior do Ministério PúbllCO da Un1ão;

~-_-_-__---- .LI....I"'Cc...." •• O,.U.cOIl,.,:.Ão--------------,

Comissão de Sistematização

EMENDA CS02763-9
l!J

=.- ....:. -'-_---''-'U':To',/unl'lcA'io------------------

mais

lmpo~

co,:s:"..i

COMISSÃO DE SISTEMATIZ

Quanto à promoção, suprlme-se a referência à

mesma, deixando às leis-orgânicas sobre ela dlspor, tendo-se em vlsta a

diversldade de organização do Ministério PUblico a nível federal e est~

dual - um organlzado em carreira.de âmbito nacional, ou~ro organizado,

tendo ~m vlsta as comarcas e entrâncias peculiares às unldades da Fed~

ração. Tal dlversidade, que imposslblllta tratamento idêntico em rela 

ção às c~reiras do Ministério PUblico, também impõe que, no tocante às
promoções, sejam observadas as mencionadas peculiarldades.

Por fim, no tocante â.s vedações a serem_
tas aos, membros do Mlnistério PUblico, a emenda segue a tradição
tucional brasileira, que não as explicita por inteiro, para que
bem sejam definidas no plano da legislação complementar.

<7T----------- P'Ll:ui,"o/cOIol."io/SUICOIllISSÃO------------,

EMENDA CS02761·2
tD L~~-HEN~IQUE

Art. 236 -

r.l ----~__---TtxTOI..LI'TI'IC ..ÇÃO----------~--~

JUSTIFICATIVA

direitos, vencimentos, prerr~gativas e vedações dos mesmos, porquanto,

se~do eles membros d6 M~n~stério Público Federal, estão alcançados p~

10 art. 238 do Ant.epr-o je tio ; que as enumera em relação aos membros do rt
~istério Público.

Acrescente-se à Seção v, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo,

com a redação segulnte:

JUS T I F I C A T I V A

A redação do art. 190 é conseqUência do acolhl

mento, na Comissão de Organização dos Poderes e Si~tema de Governo, da

Emenda 3s0752-1, de 'autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio.

Por força àessa emenda, foram e11minados, do te~

~o.do Subs~itutivo apresentado pelo Relator, Constitulnte Egidio ferr~

ra Llma, o art. ~03, o § 5" do art. 102 e a última parte da alinea "c"

do lnciso 11 do art. 104, que atribuiam ao Ministério Público Federal a

representação Jud1cial da União.

Considerando-se que, nos termos da referida Eme~

da, a Procuradoria Geral da Unlão seria integrada pelos Procuradores da

Rep~blica, desnecessário se fazia repetir. no art. 190, as garantias •

Art. 190 -

_ Aos mêmbros da Procuradoria Geral da Unlão sao aSbegura~as

garantias, dlreitos, vendlmentos, prerrogativas e vedações

con t'e r-adaa , ppP esta constituição., aOS membros de M1Idg".é

rio PúbllCO Federal.

Êntretanto, a Redação Final do Anteprojeto subs

titutivo deslocou, para fora do ~apitulo do Ministério Público, ~ refe

rido art. aI; além de substituir, pela denominação "Procuradores da

União'~, a referênêia aos-Procuradorep da Répública. _•.

Em'razão dlSSO, os integrantes da Procuradoriane

união, incumbidos da ~epresentàção da mesma, ficaram sem as garantias

indispensávels ao exercício de suaS ~~nções e sem as quais a de~~sado5

bens; valores, interesses. e'serviços pertencentes à Nação Brasileira~

na-se precária e totalmente vulnerável as pressoes e interferência~que

tal defesa necessariamente suscita.

Indispensável, portanto, é que seja suprida a ~

missão ora apontada, que --- é preciso lembrar --- não resultou do

texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81; dc

.Capitulo do Ministério Público, no Substitutivo da Comissão.

Além disso. a omissão decorrênte do aludido des

locamento igualmente acarretou incongru~ncia --- a ser corríglda __- ,

em face do tratamento conferido aos Defensores'Públicos no artigo 239,

§ 1", pelo mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no

art .. 51, § 5".

19, r~Acrescente-se ao art. 235 um parágrafo, que toma~á o número
numerando-se os existentes:

EMENDA CS02762·1

Entretanto, nesse mes~ Anteprojeto vamos encon-

Emenda_modiflcativa do inciso I, do art. 236, do

Capítulo v, do Ministério Público, do Titulo V ,

Da Organlzação dos Poderes e Sistema de Governo

Alteré-se, no art. 236, a redàção do inciso 1, adotando-se, a seguint~

§ 19 - O procurador-Geral da Rep~lica ser~ nomeado pelo Presidente dF
República, dentre cidadãos maiores de trlnta e cinco anos, de

notável saber jurídico e reputação ilibada, dentre membros do

Ministério PUblico Federal, ~leitos em list~ tríplice por ,seus

pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados, para

servir por três anos, .permitindo-se uma recondução. Sua exone
ração, antes do termo da investidura, dependerá de anuêncla pré
v:i.a do Senado Federal.

Emenda aditiva aó ar~. 235, do CapítUlo v, Do Mi
nistério PUblico, do Título V, Da Organizaçãoàbs
Poderes e Sistema de Governo

trar:

aI no art. 106, inciso 111, alínea~, a com~etência privativa da Câma
ra dos Deputados para aprovar, por maioria ~soluta, "a indicação ~
Procurador Geral da RepUblica"i

bl no. ar~. 107, inciso V~II, ~ competênci~ privativa do Senado Fede~al'
:para "aprovar, por maior;!,a absoluta e por voto secreto, a exonexa-

ção de'ofíCio, da Procurador Geral da RepGDlica, antes do termo de

~1" sua investidurau
; ..

cl no art. 162, inciso IV, a.competência privativa do Presidente da

República para "nomear, após· aprovação pela Câmara do!! Deputados ,
o Procurador Geral da República".

A introaução desse parágr~fo é, portanto,impr~

cindível, para compatibilizar os textos supra referidos.

Consoante a redação flnal do Anteprojeto, em seu
art. 235, § 19, foram suprimidos o art. 100 e seus parágrafos do Sub~

titutivo, da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo,
a despe!to de não terem sido pbJeto de emenda, desaparecendo, assim,do
texto final..

r="l -'" 1t.,.O/,/u"'r'c."io -j-

tJ LUIZ HENRIQUE

~
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r.;-r------------'------ 'tr.no/Jus'tlrIC&~iD-----------------__,

Emend~supressivade expressão no § 4 2 , do art

190, da Seção v, do Capitulo 111, Do' Governo

do Titulo V, Da Organ~zação dos Poderes e S~ste

ma de G€lverno

Suprima-se no § 4 2, do apto 190, a expressão s'eguãrrce r

de qualque~ garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituin

tes que acolheram a ~menda n9 3S0752-l nos terll'os'em que fo;t-p::>sta; além

disso, põe em risco o incomensurável acervo dos bens, interesses e

serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode ser deixada a
cargo de agentes integrantes da Administração PUblica, vulneráveis às
pressõe~ que ?s interesses eventuais de administradores e particula 
res habitualmente suscitam.

"ou a advogados devidamente credenciados."

Art. 190 

.§ 42

~om efeito, o art. 141 do Substitutivo d~spunha

quê os Procura~ores dos Esta~os e do Distrito Federal -- incumbidos de

sua representação JUDicial e de sua consultoria jurídica -- gozarão de

"garantias iguais as do Ministério Público"; o art. 239, § 12 do atual

Anteprojeto. por sua vez, conservou para o Defensor Público a disposi

ção que estabelece serem "assegurádas garantias, direitos',vencimentC's,

prerrogativas e, vedações cOllfe'ridas" por esta Constituição, aos membr-os

do Ministério Público".

Não é admissi~el. diante disso~ que os Procurad~

r-es Lncumb í doe da representação da União -- vale dizer, da defesa âos

bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceân~cas, pla

taforma continental, terrenos de marinha, recursos minerais,' etc,) in

'tegrantes do incomensurável e indisponivel patrimônio das atuais e fu

.tur-as gerações de. brasileiros -- fiquem inteiramente desprotegidos, em

sua atuação, contra os agressores desse inest~máve~ acervo.

Em sintese, a explicitação sugerida mediante a

presente emenda visa ao suprimento de omissão e à solução de incongru

~ncia de gravissimas repercussões quanto aos interesses maiores da Na

ção.

instituição

para reali

do Art. 275, da S~

Titulo VII, Da Trib~

JUS T I F I'C A T I V A

AU'.' -----------] ~;~";g]LUIZ HENRIQU_E ~_ ~rIY ____

IT7i7UJ

JUSTIFICATIVA

'~lr.,.o"..u'tlrll:A'.i.o l
Emenda"modif~cativa dó § 1 2 do art. 190, da Seção

V, da Procuradoria Geral da Un~ão, do Capítulo 111

do Titulo V, da Organização dos Poderes e Sistema

de Gover-no I

A supressao se evidencia necessár~a por ser in

compativel com o texto do § 22 do mesmo art!go, que estabelece o ingr~

so nos cargos ~nic~ais da carreira, somente por concurso público de p~

vas e titulos.

Emendà supressiva do'§ 49,

ção lII, do Capítulo I, do
tação e Do Orçamento

Suprf~a-se o § 49 do art. 27?

Comissão de Siste~m~a~t~i~z~a~ç~ã~o ~

da Procuradoria Geral
Zar ~ ~efesa judicial

No art. 1~0, prevê o anteprojeto a

da União, com competência exclusiva

e extrajudicial da União Federal.
Incompatibili~a-se, assim, o ·parágrafo a ser s~

pri~ido que estabelece competência ao órgão jurídico do Ministério da

Fazenda, com o dispositivo supracitado.

Além do m~is, não se pode deferir ao órgão adml
nistrativo que autua~-contribuinte, fiscaliz~ as irregularidades fi2
cais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos

com o principio da legalidade, pr~ncípio este qu~ orienta todo Estado
de Direito.

Necessário, ass~, se faz, em nome da boa sist~

:atiza~ão, a exclusão do parág~r__a_f_o_, ,

,.- ,.Ltlo;/ul>lc"I"~s;t,/,t'..l:(ot',.U.iO _

"=" 'I'EXTO/"USTIP'lC&çio ,

EMENDA CS02766·3
[!1
m ·Lui,KIO/COIl12Si.O'IUICO..ISSig------------,
~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

ini
e

JUSTIFICATIVA

Os PrQcuradores da República ingressarão nos cargos
ciais de carreira, mediante concurso pUblico de provas

títulos.

Art. 190
§ 19

§ 29

No Plenário da Comissão da Organização dos pod~

res e Sistema de Gover~q, foi acolhida a Emenda n9 3S0?52-l, apresen
tada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma enti

dade denominada de Procuradoria Geral da União - chefiada pelo Proc~

rador Geral da Repübi~ca e integrada pelos Procuradores da Repúbli
ca -, e lhe atribuindo a ,defesa judicial e extrajudicial da União F~

deraI.

Na Redação Final do Anteprojeto apresentado à
Comissão de S~stematização,' todavia, verificou-se divergências 'sub~

tanciais em face do que ficara deliberado pelo píênário da Comissão
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os termos

da aludida emenda.

Emenda_modificativa do § 29 do art. 190, da S~

ção V, do Capítulo 111, do Título V, Da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo

Artere-se a redação do § 29 do art. 190, adotando-se a seguinte:

'Uma dessas divergências di~ respeito à expres 
são "Procuradores da RepUblica", que, na Redação Final, foi substitui
da po!:" "Procuradores da União".

Não' há_ confusão possível entre "Procuradores da

República" - que são 'membros do Ministério Público Federal, dotados
das garantias pertinentes a essa instituição - e "Procuradores da

união" mesmo porque o § 29 dp art. 457 prevê que aos atuais Procurado

res da RepUblica ficará asseg~ada opção entre as carreiras do Mini~

tério PUblico Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há dúvida
de que tanto "a carreira do Ministério público Federal quanto a da d~

nominada Procuradoria Geral da união, serão integradas 'por Procurado

res da.República, 'com idênticas garantias.
A injustificada substituição da expressão "Pr~

curadores da Repúb1ica" por "Procuradores da União", portanto, não
constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; i~

porta, igualmente, em contradição que, se não for reso~vida, deixará

os integrantes da menc1ónada Procuradoria Geral da União ao desamparo

mc----------- nlNÃluo/coMIUlo/IUICO..llJ1o-----------,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

m 'uTo/~unl'tC,çio-----_----------_,

EMENDA CS02764-7 O.'.I----"---------:--} r:rr,;AH""D'('-;:;=]
(!J LUIZ HENRIQUE . c.r ~.tLJ
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Altere-se, no art. 190, a redação do § 1", adotando-se a seguinte:

'Ar:t. 190- .

I" - A Procurador1a Geral da Un1ão tem por chefe o Procurador Ge

ral da República, nomeado· pelo Pres1dente'da República, den

tre membros da institu1ção, ele1tos em l1sta trip11ce por

seus pares, apos aprovada a escolha~pela Câmarp~dos Deputa -
,; -.....

Art. São livres a pesquisa científica e o desenvol-
vimento tecnológico, agindo o Estado supletivamente no incentivo à

sua disseminação e aprovei~amento adequados.

§ 19 - O Estado estimulará o progresso científico e tec
nológico, sem prejuízo da iniciativ~ privada,- de acordo com os se
guintes princípios:

dos, para serV1r por três anos, perm1tindo-se uma reconduçãn

Sua exoneração, antes do termo da 1nvestidura, dependerá de

anuência prévia do Senado Federal.

JUS T I F I C A T I V A

Consoante a redação final ao Anteprojeto, em seu,

art. 235, § I", foram suprimidos o art. 100 e seus p;rágrafos do SUbst~':
tUt1vo da Com1ssã~ da Organ1zação dos Poderes e S1stema de Governo, a

àespe1to de não ter sldo obJeto de emenda, desaparecendo, aSS1m, do tex

to final.

Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encon -

trar:

a) no art. 106, lnciso 111, alinea~; a competência privativa da Câmara

dos Deputados para "aprov~, por maioria absoluta, a indlcação do Pro

curador Geral da Repúbl1Ca ll j

b) no art: 107, inciso VIII, a competência prlvat1va do Senado Federal

para tlaprovar, por maioriá .absoluta e por voto secreto, a exoneração

de ofi~io, do Procura~or Geral da Repúb11ca, antes do termo de suai~,

vestJ.dura";

c) no art. 162, lnciso IV, a competência'prlvativa do Pres~dente da Re

pÚbfica para';nomear, após aprovaçao pelá câmara dos Deputados, o Pro

curador Geral da Repúbllca".

Por outro lado, sendo Poderes da Unlão o Execut1

vo, o Legislativo e o JudicJ.ário l inconcebível é que' o·chefe da Procur~

doria Geral da União -- cUJa in1clativa é nec~ssária não só para solu

ção 'do~ conflltos entre os particulare~ e o Estado, mas também nos llti

gios entre os Poderes fique absolutamente suborpinado aO Presidente .

da República.

Impresc1ndlvel, por isso, é que o Chefe da Procu

rador1a Geral da União goze da confiança não só do Presidente da Repú

blica, mas também do LegislatiVo, que deve partlcipar, necessar~amente,

do processo de sua 1nvestidura e de sua eventual destituição.

Além dlSSO, a dem1ssibllidade ad nutum faz com

que as relevantes atr1buições 'da Procuradoria Geral d'a União ae j arn exe.!:

cidas em caráter precário, sujeitando-se de imedlato às pr~ssões de t~-\

da ordem,que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita.
A escolha do Procurador Geral dentre os membros

da Instituição, por outro lado, vJ.sa a compatJ.bl1izá-la com a normaln~

c r ata no ,§ 1", do art. 23~ do, Arrtepr-o.je t.o , que prevê a eleição do Pro

curador Geral de cada Minlstérlo PúbllCO, "dentre os integrantes da ca.!:

I - promoção e melhoria da qualidade, d~, vida humana;
11 redução das desigualdades econômicas e sociais entre

as regiões do País;
111 - racionalização de c~stos~ processos e métodos nasati

vidades essenciais;~

IV - habil~tação da iniciativa ~r~vada a produzir bep~ de
elevad~ valor ~ec~ológico agregado, para o,ate~dime~

to do ~ercado nacional e internacional;
V - capacitação da'indústria nacional a manter-se -inde

pendente e competitiva no mercado mundial.

§ 29 - O Estado poderá, mediante lei, criar fundos espe
ciais, destinados à 'realização de pesquisas setoriais, bem como dar
incentivos e conceder isenções fiscais a empresas ou entidades pri
vadas que se dedicarem ao desenvolvimento científico e tecnológico.

JUSTIF1CAÇAO

E essencial assegurar à liberdade para a pe~qui-,

sa científica, evitando a tutelrestatal num setor ~ão ~ifal ·par. o
futuro do País.

o texto do anteprojeto adquiriu um tom excessiva-,
mente estatizante e passou ao largo de parâmetros e limites em que a
iniciativa do Estado deve coexistir com a mais ampla liberdade de um
setor essencialmente privado. Afinal, a ciência é patrimônio da Hum~

nidade, em primeiro lugar, e da sociedade que a gerou, em segundo
lugar, e nunca ao Estado. Qualquer tutela estatal ocorre por delega
ção da sociedade.

Este ~specto me parece extremamente relevante, e
portanto merece ser discutido. A ação estatal na reali?ação de pes
quisas tem de estar lastrea~a no objetivo do bem estar social. Um
Pais em desenvolvimento,'~omd ti nosso, não pode recusar a eleição de
prioridades, a nivel de~governo, para.a promoção do progresso tecno
lógico, sob pena de não resolver_os problemas básicos de toda a popu
lação. Porém, a necessidade de estabelecer metas, em nome do povo a
que serve, não confere ao governo o direito de estatizar todo o seg
mento. Qualquer afirmação nesse sentido parte de equívocos históri
cos que encontram nos resultados uma amarga contradição. Apenas como
exemplo, são notórias as deficiênClas tecnológicas em paises de eco
nomia dirigida pelo Estado, a despeito do investimento maciço de di~

nheiro e de recursos humanos, em relação às economias livres; nas
quais toda a sociedade e o próprio governo usufruem das conquistas
obtidas pelos pesquisadores autônomos e pelos centros de pesquisas

. independentes.
reira ll •

.-:-r_-'-- n:xTOI"usTIFrcAç,ic-----------------

A introdução do parágrafo sugerldo, e, portanto,

impresclndivel para a compatlbilização dos textos referldos, bem como

par~ a coerêncJ.a ~ubstancial e formal do 81stema adotado no Anteproietn

Constituinte ~OSE JORGE

.-:-r-------'-------~_- TCXTO/"usTIFrcAçÃO------------

AUTOR

EMENDA SUPRESS1VA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 51, parágrafos 49 e 59.

,..", PLCNAAlp/col,lrs5ÃO/sUBCOlolISSÃO-----,-

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02769·8
'tJ

'-J tI" -..;;~ ~J
Ni-;~';;;J

PLCNAlltro/COlolISSÃO/SUICOlllISSÃO---------

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02768-0
~ constituint~'~OSE JORGE

EMENDA SUBSTITUTIVA
D1SPOS1rIVO EMENDAOD: Artigo 400, § 19.

o artigo 400 e o § 19 passam a ter a seguinte redação,r~

numerando-s~ os demais parágrafos:
Suprimam-se os parágrafos 42 e 52 do Artigo 51, renume

rando-se os seguintes,
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JUSTIFICAÇJ10
AUTOIt-------------

Duas razões básicas recomendam a supressão dos parágra
fos 49 e 59 do artigo 51 do anteprojeto. A primeira, consiste na si~

pIes constatação de Que a matéria tratada nos dispositivos em refe
rência não é de natureza constitucional. Isto porque é elementar que
deve comp~tir aos Estados, na plenitude de sua autonomia,estaoelecer
normas reguladoras das atribuições de cargos públicos estaduais. A
manutenção do dispositivo configurará injustificável e desnecessária
exceção, na medida em Que apenas os Procuradores, entre os servido
res públicas estaduais, terão suas funções previstas na Constitui
ção Federal.

Deputado JOSE JORGE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

= -.~-----------TEXTOI"uSTlfIC ..çio-------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, Inciso XV.

Suprima-se do artigo 99, o inciso XV.

.l.ENARlo/coUISSÃO/SUBCOMISSÃO--------

EMENDA SUPRESSIVA

Deputado JOSE JORGE

JUS T I F I C A ç A O

DE SISTEMATIZAÇAOCOMISSJ10

o dispositivo já está atendido pelo Inciso IX.

= TElI;TO/.lUSTlfICAÇio

Em segundo lugar, é de se anotar que os dispositivos pa
decem também de impropriedade técnica que também recomenda sua su
pre~são. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de repr~

sentação judicial das Estadas e do Distrito Federal e de consultoria
jurídica, a norma proposta está ao mésmo tempo e no sentido contrá
rio, excluindo a competência de outras servidores para exercar as
mesmas funções. Vale lembrar que, atualmente, a atividade de consul
toria jurídica é também exercida legalmente por outros funcionários
concursados e efetivos, como os consultores jurídicos, assessores j~

rídicos e outros assemelhados, integrantes de órgãos administrativas
estaduais com atribuições específicas e especializadas no campo do
Direito. Em consequência, mantida a norma coma está, estes servido
res seriam injustamente atingidas e prejudicados, desde que os seus
cargos perderiam subitamente as funções que a Constituição, casuistl
camente, delegaria exclusivamente aos Procuradores.

Por tudo isso, parece-nas que esta matéria, pela
sua especificidade, natureza e efeitos, é estranha ao texto consti
tucional federal, devendo ser melhor tratada a nível da própria le
gislação estadual ou, quando muito, nas constituições estaduais.

DISPOSITrVO EMENDADO: Artigo 101.

Suprima-se o artigo 101.

Deputado JOSE JORGE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇJ10
'L~NÂ"10/eo"'l$5io/5UIH~O ..'~SAO---------

FICAÇAOJ U ~ T

AUTOR------------------,

= TEXTOIJIISTlf1cAçÃe _

EMENDA CS02770-1
tJ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 98, Incisos IX, XII e XVII.

o dispositivo já está prevista no inciso VII do ar-
tigo 98.

Suprimam-se do anteprojeto:

Incisos IX, XII e XVII. Deputado JOSE JORGE

I'Lf.:H&IUO/cOLlISSÃOfSUI:ON\SSÃO--------

JUSTIFICAÇJ10,
COM!SSAO DE SISTEMATIZAÇAO

________-'- TEXTO/,lUSTlfU::AÇÃC - •• -•• --

~?téria típica do governo, o incisa IX, que está m~

lhor estruturado para executar este planejamento. Na Inciso XII, a
execução das leis é atribuição do governo, cabendo ao Legislativa
apenas' fiscalizar sua eficácia. Intervir desta forma nas métodos é
subjugar o Executivo ao Congresso de forma indevida. E bom lembrar
que, pelo sistema parlamentarista adotado, o Legislativo já tem
muitas responsabilidades e mecanismos de controle. A ação governa
mental, em tal caso, não pode ser transformada num quebra- cabeças
legal, sob pena de inviabilizar o parlamentarismo.

No Inciso XVII, já está previsto nos incisos 11 e

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADD: Artigo 107, incisa lI!, alínea "e".

Suprima-se do artigo 107, inciso 111, alínea "e", a
seguinte expressão:

"e deliberar sobre sua exoneração".

JUS T I-F I C A ç A O

XIV.
Trata-se de excesso de interferência do Congresso

Nacional na política monetária e financeira. Aprovar a escolha já
me parece suficiente, principalmente no regime de gabinete.
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Deputado JOSE JORGE

r.-r---------- PLENA"'o/eOMlssÃo/suMOMISSÃO----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

• TEXTO/JUSTIFICAÇÃO = TtnotJUSTlfICAÇio

EMENDA SUPRESSIVA - EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99, jncisos XVIII, XIX e XX. DISPOSITIVO EMENDAbb~ Artigo JJJ, Inciso I.

Suprimam-se os incisos XVIII, XIX e XX do artigo 99.
O inciso I do artigo 111 passa a ter a seg~inte re-

dação:

JUS T I F I C A ç A O

A inclusão desses' incisos cria um conflito de competência
com o Senado Federal, conforme o disposto no Artigo 107, incisos V e VI.

I - investido na função de Primeiro-Ministro,Minis
tro de Estado, Cnefe de Missão Diplomática permanent~, Governador
de Território, Secretário de Estado, 00 Distrito Federal, 'de Terri
tório e de Prefeituras das Capitais;

JUS T I F I C A ç A O
AUTOR----_

Deputado JOSE JORGE
EMENDA .CS02775-2
[:J

P1.ENAAlo/co"'lssiio/SUD~OM1SSÃO-------_

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:T--.------------_TrxTOINsTIF1CAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIVD EMENDADO: Artigo 99, Inciso XIII.

O objetivo é eliminar do texto do anteprojet~ impe~

feições de redação ("Prefeitos das Capitais", substituido por "pr~

fei turas das Capi tais") e casuismos (como "eventualmente prefeitos,
presidente de Empresa Pública ou Empresa de Economia Mista, fede
rais").

Suprima-se do artigo 99, o Inciso XIII, renumeran
do-se os seguintes.

PLENAR1o/COI.II$SÃo/sUBCOMISSÃO

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS T I F I C A ç A O ",,- ~---------_TElI:TO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MOOIFICA~IVA

Trata~se de interferência indevida do Con
gre5so Nacional sobre o cada vez mais importante segmento da ativl.
dade pública, que é o processamento de dados .• Lembre-se que o Incl
~o IX já prevê a fiscalização e controle e o próprio sistema parl~

mentarista enseja malor participação do Legislativo no governo.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 98, Inciso X.

Dê-se ao Inciso X do artigo 98, a seguinte redação:

X - critérios e prazos para a classificação de
documentos e informações oficiais sigilosos;

Deputado JOSE JORGE
IEMENDA CS02776-1
L=

Pl-ENAA'o/COM15SÃO/SUB!:O'oll"s:C _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO _
JUS T I F I C A ç A O

rlor--·-------·------TIEJlToIJUST'F1CA;ÃC

'EMENDA SUBSTITUTIVA
Objetiva-se aperfeiçoar o texto do antepro-

jeto.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 107.

Substitua-se no artigo 107, parágrafo único, a ex
pressão "por oito anos", pela expressão "por cinco anos".

. Pl.,.lElolAR1o/cOl,IISSÃO/sulleOl'ollssÃo--------

COMISS~O DE SISTEMATI._Z_AÇ~A_O ~

JUS T I F I C A ç A O
",, TEXTO'JUSTlfICAÇÃÚ-------

EMENDA SUPRESSIVA '

Trata-se dar 'à pena de inabilitação a mesma duração
da 'prevista para o cargo do Presidente da Repúolica, fórmula já70~

sagrada na nossa tradição política.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 129.

Suprima-se o artigo 129.
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JUS T I F I C A ç ~ o

Constituinte JOSE JORGE

A reapresentação de projetos rejeitados ou não san
cionados na mesma sessão legislativa impõe-se para garantir a ráp!
da resposta do Congres~o Nacional às modificações verificadas no
cenário nacional.

COMISSAO DE __SISTEMAnzAÇ~_q

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 133, Parágrafos 8º e 99.

Deputado JOSE JORGE

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

...t.[~lII.lo/eo"ll,s.i.o/suet:ONI'sio-------

EMENDA CS02780-9
[1

l:J

AUTOlt------

Suprimam-se os parágrafos 8º e 9º do Artigo 133.

JUS T I F I C A ç ~ O

m--·------------- TtnololUSTlfIC,l,i;io-------

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ~MENDADO: Artigo 131.

O disposto no § 8º do Artigo 133 contraria o § 2º do AL
tigo 113, que prevê a continuidade da sessão legislativa até a vot~

ção do orçamento, equivalendo a uma convocação extraordinária.

Acrescente-se após o artigo 131, renumerando-se os
demais, o seguinte dispositivo:

A aplicação do projeto como se lei já fosse não pode ser
prevista na Const~tuição por constituir perigoso precedente. O dis
posto no § 9º já é abrangido pelos incisos IIf, IX e XII do § 1º do
Artigo 114.

"Art. A competência exclusiva do Congresso e
as competências privativas de suas Casas serão exercidas através
de decretos legislativos e-resoluções, que tem força de lei".

JUS T I F I C A ç ~ O
Constituinte JOSE JORGE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Embora previstas no artigo 116, o decreto legisla
tivo e a resolução não são referidos em nenhum oútro local. Trata
se de uma menção obrigatória uma vez que através deles o Congres
so e suas Casas exercerão suas competências exclusiva e privativas.

= TI:XTO/JUSTlFICAÇio _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134 e seus parágrafos.

Suprimam-se o artigo 134 e seus parágrafos.

Deputado JOSE JORGE
JUSTIFICAÇ~O

Não há sentido em vetar partes do projeto de lei
orçamentária se este já foi elaborado dentro de rigorosas restrições
sem aumento de despesa global, quorum qualificado para as emendas na
Comissão Mista e obediência à lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei
do' orçamento deve, portanto, fugir nesse aspecto à tramitação normal
dos demais -projetos.

Pt.f:f1AII.1D/CONlssio/SUIl~Ol.lISsio _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 98, Inciso 11.

EMENDA SUPRESSIVA

m----------------TtJ.TO/,lUSTIFICAi;io

Suprima-se do Inciso 11 do artigo 98 a palavra "plano

JUSTIFICAÇ~O

'Já previsto no Inciso IV do argito 98.

Constituinte JOSE JORGE

AUTOR------------.

Constituinte JOSE JORGE EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 151, os parágrafos 1º e 29.

COMISSAO DE SISTEMA~lZAÇAO

m------------·---- 'I'l[krO/JUSrII"fCA;ÃC-------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 132, § 3º.

Suprimem-se do artigo 151, os parágrafos 1º e 2º, renum~

rando-se o restante:

Suprima-se do Artigo 132 o Parágrafo 3º.

JUS T I F I C A ç ~ O

A manutenção do parágrafo 3º do artigo 132, impl!
ca em instituir um novo tipo de decurso de prazo, já banido do ante
projeto em elaboraçao.

JUSTIFICAÇAO

O disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 151,
já está melhor explicitado no Artigo 152.
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Constituinte JOSE JORGE Constituinte JOSE JORGE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 149.

r:T--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------ _

Artigo 139.

f!J
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

o.r--------------- TElCTO!JUSTlflCAÇÃO---- --,

Suprimam-Se o Artigo 139 e seus parágrafos. Suprimam-se o artigo 149 e seus parágrafos.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO
As situações previstas no artigo 139 estão melhor

atendidas em vários dispositivos do capítulo do Legislativo, Inciso
VII do § 12 do Artigo 114, Inciso IX do Artigo 99 e Inciso 11 do
Artigó 104. Sua repetição é desnecessária. Sugere-se, portanto, a s~

pressão, inclusive por ter sido apresentada emenda aditiva, neste
sentido, ao artigo 132.

O dispositivo já está previsto nos artigos 99,
inciso IX; artigo 104, inciso 11; artigo 114, § 12, incisos VI, VI:
VIII, IX, X, XI e XII e'no artigo 137 e incisos.

Constituinte JOSE JORGEEMENDA CS02787-6
(!J Constituinte JOSE JORGE

,.,.., PLENÂAIO/COI,lISsÃo/suacolol.ssÃO----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA CS02790-6
tJ

Pl,.UU.R10/COIJISSÃO/SUIICOUlssio

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
1":T TUTO!"USTIF1CAÇio -;- -,

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 138, 05 p~rágrafos 12 e 22.

EMENDA-SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 401, Parágrafo único.

O parágrafo único do artigo 401, passa.a ter a seguinte

Suprimam-se do artigo 138 os parágrafos 12 e 22.

JUSTIFICAÇAO

redação:

Parágrafo único - Os Poderes Públicos utilizarão, sempre
que possível, serviços e bens de alto valor tecnológico produzidos
no País, garantida sua adequação operacional e econômica.

JUSTIFICAÇAO

O Congresso Nacional lidO pode se transformar em
forum privilegiado de grandes empresas e conglomerados, o que ocorr~

rá se prevalecer este texto no anteprojeto. O caminho normal é o re
curso à justiça comum.

o texto proposto dá mais clareza ao
previsto no anteprojeto.

dispositivo

tJ -..m'''_~
-- PFL

\

Deputado JOSE JORGE

PLENAllto/co"'ISSÃO/SUB~O"'lssio -----':- _

CpMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ---] ~;~'1~

I":T--.------------ TExTot.JUSTIFICAÇÃO---'- _

r:-r--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇio,-----------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 140.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 96

Suprimam-se o artigo 140 e seu parágrafo úncio.

Suprimam-se do Artigo 96 as seguintes palavras:

"sistema distrital misto" e "majoritário".

JUSTIFICAÇAO JUS T I F I C A ç A O

O dispositivo já está previsto no inciso VII
Pa"rágrafo 12 do artigo 114,' com mais propriedade.

do o objetivo é mantar o sistema de eleição proporcio
nal para deputado, já consagrado na política brasileira, preser.
vando-se o sistema majoritário para a aleição de senauor.
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"U'l'OIl------------
Constituinte JOSE JORGE

JUSTIFICAÇAO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:;-r--------------- tEXTO/JU'TIFICAÇÁO-------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 403.

Acrescente-se ao artigo 403 o seguinte parágrafo:

~ dispensável a obrigatoriedade, que fere a auto
nomia das unidades da Federação.

AUTOR

Constituinte JOSE JORGE

:-r---------- Pu:NAR10/cOl,lISSÃo/sUllCOl,ltS'Ão--------__

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

§ 39 - O Estado não fará nem incentivará ou
pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias que:

financiará
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO, Artigo 49, inciso XII.

Constituinte JOSE JORGE

I - objetivem a construção de armas atômicas, em todas as
suas modalidades;

11 - permitam a identificação, o isolamento e o armazena
mento de virus e bactérias nocivos ao ser humano,com
finalidade bélicas.

JUSTIFICAÇAO

A sociedade brasileira não deve abrir mão de que a pes
quisa a ser custeada pelo Estado paute-se por princípios inarredá
veis da promoção do ser humano, da eliminação das desigualdades so
ciais e necessário também criar outros limites, tais como a renuncia
nacional definitiva às armas atômicas e à guerra bacteriológica,fiel
aos pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

EMENDA CS02793-1
tJ

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 402.

Acrescente-se ao artigo 402 o seguinte parágrafo, renume
rando-se seu ~arágrafo único:

§ 29 - Respeitados os outros direitos tutelados por esta
Constituição, a transfe~ência de tecnologia e de conheçimentos cien
tíficos para pessoas, empresas e entidades estrangeiras ficará condi
cio nada aos interesses nacionais.

JUSTIFICAÇAO

~ necessário resguardar a comunidade científica e
a própria sociedade brasileira da evasão da tecnologia aqui produzi
da, vinculando-a aos interesses estratégicos do País.

,..,., PL"ENAAIO/COI.lIssio/SUBCO/ol'SSÃO-----

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

.--. ----------- TEXTO/JUSTlfICt.Ç:i.O------------------,

. EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 154.

Suprima-se o artigo 154.

Suprima-se do inciso XII do artigo 49 a seguinte ex~res-

são:

"o Poder Judiciário".

JUSTIFICAÇAO

Como Poder autônomo e independente, o Judic1ário
não deve ~er organizado pela União, o que equivale dizer pelo Execu
tivo. A supressão da expressão é necessária para garantir sua auton~

mia, conforme o Artigo 47.

EMENDA CS02796-Sfi AUTOR

ê: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
r:-r-" Pl.ENARIO/C"ClIolISSÃo/sUIlCO/olISsio-----------,

COMISSAo DE SISTEMATIZA AO
= TEXTO/JUSTlfICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59, § 19 •

O § 19 do artigo 59, do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda

ção:

Art. 59 - •• ,.,', ••. , ••• , ••••.• , ••• ,", •• ,' ,,' ••••• ,.
~

§ 19 Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a
julgamento perante os Tribunais de Justiça Estaduais, após aprovação

de denuncia pela Câmara Municipal,

JUSTIFICATIVA.

Tendo em vista o que se aplica aos Parlamentares Fe
derai?, que só pod7rão ser processados criminalmente, após licen
ça.da Câmara, achamos que esse principio deve ser aplicado aos V~

r eadores ,
Por essa razão jus~ifica-se a aprovação da presente'

emenda.

= TEXTÕ/Ju$TlfICAÇio -...,

EMENDA ADITIVA
.DISPoSITIVo EMENDADO: Art. 259.

Inclua-se no art. 259, do anteprojeto, o seguinte p~

rágrafo:
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Art. 259 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 42 - Os Municipios com mais de cem mil habitantes,
poderão criar e manter com a ajuda da União, guarda municipal, c~

mo auxiliar da Policia Civil. = TExTotoluST1FICAÇio---------------,

.JUSTIFICATIVA.

Para adequação com o que estabelece o inciso V. do •
art. 257, do anteprojeto, necessário se faz a inclusão do presen
te parágrafo instituindo a guarda municipal como corpo auxiliar '
da policia civil, na manutenção da Ordem Pública e investigação'
criminal, nos Municipios com populaçâo superior a cem mil habitan
t~. -

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 466, inciso 11 e alinea "b"

Modifique-se a redação do inciso 11 e sua alinea "b-,
do anteprojeto, onde consta: -Função de Participação dos Estados e'
do Distrito Federal", passe a constar: "Função de Participação dos'
Estados, do Distrito Federal e Territórios.,

JUSTIFICATIVA.

A não ser que sejam abolidos os Territórios Federais'
do contexto da Federação, não se pode conceber a exclusão dos mes 
mos no direito à percepção da cota do FPE, prerrogativa essa asseg~

rada pela Constituição atual.

EMENDA CS02801-5
e: CONSTITUINTE GEOVANI BORG~;'------ -.:-.::...:----=..::..-- ----..11 tJff~OTID0=:J
[ij PLENARIO/CONlssio/sUBCONlssio -,.CCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO 18!?--7~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423, § 52.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
re-r-__....,.. TEXTot..USTIFIC..çio -,

..,. PLEHAma/cOMIssio/sUBCOhlISdo----------,

EMENDA CS02798-1
e: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

O § 52 do artigo 423, do anteprojeto passa a ter a seguinte reda

ção:

"Art. 423 - e.e ..

r;r-------------- TEXTO/..uSTIF1CAÇio-- ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 331

§ 52 - O casamento pode ser dissolvido nos casos e~

pressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais
de um ano, ou comprovada separação de fato por mais de três anos."

.JUSTIFICATIVA.

A alteração na redação do dispositivo, tem por obj~

tivo diminuir em um ano os' prazos ali estabelecidos, consideran
do-se que uma vez o~da a separação judicial, é razoável o pe
ríodo de um ano para a dissolução definitiva, como também após '
o prazo de três anos da separação de fato.

EMENDA CS02799-0
f1 CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

O artigo 331, do anteprojeto, passa a ter a seguinte
redação:

" Art. 331 - Compete ao Executivo, quando da conces
são de incentfvos fiscais a projetos agropecuários de abertura de
novas fronteiras agrícolas, exigir a destinação de , no mínimo, '
10% (dez por cento) da área efetivamente utilizada, para projetos
de assentamento de pequenos agricultores."

.JUSTIFICATIVA.

A alteração proposta na redação do dispositivo visa'
assegurar o mínimo de' dez por cento da área efetivamente utiliza
da, para projetos de assentamento de pequenos agricultores, e nã,;
como está redigido, estípulando dez por cento como teto máximo, o
que é inconcebível.

r:-r--------- I"I.IEHÃ'UO/CONISsÃo/sUIlCOMISSio----- _

r;or-------------- nxTotolusTIFlcaçio-------- --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 282, inciso I alínea "a". =------------_-TUTO/..USTlflCAÇÃO--------------~

A alínea "a" do inciso I, do artigo 282, do antepro
jeto, passa a ter a seguinte redação.

EMENDA MODIFICATIV~

DISPOSITIVO EMENDADQ: Art. 426

"Art. 282 - •••••••••••••••••••••••••••••• ~••••••••••

I - .

a)'- vinte e um inteiros e cinco décimos por cento'
ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos'
Territórios."

.JUSTIFICATIVA.

O artigo 426, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 426 - ~ dever do Estado e da sociedade propor
cionar ao menor, assistencia especial, cqncente~ente à saúde, à a
limentação, a proteção de um iar, e os valores ine~entes 'a uma i~

fância e adolescência, sadia e responsável .

Não se justifica a exclusão dos Territórios Federais
no dispositivo que se pretende emendar, sendo objetivo da presen
t~ emenda manter a 'redação da atual Constituição, tendo em vista'
que o FPE, destina-se também aos Territórios.

.JUSTIFICATIVA.

Inconcebível como está, a redação do artigo que ,dis
põe sobe o amparo do Estado e da sociedade ao menor carente, sendo
essa a razão da aprsentação da presente emenda.
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EMENDA CS02803~1 ••'0.'-------] ErpF"L'''oo~
l:J CONSTITUINTE GiDVANI BORGES . ~ _J

PLl!NJ,AlO/cONI:SSAO/SUBCOMISSÃO .]

e: CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD .
= TEXTO/JUS'TlflCACio --,

"Art. 161 _ Em casos de impedimento do Presidente da
•. ausênc'a do País ou de vacância, serão chamad~s ao ex-Repub1J.ca! •

ercício do cargo, sucessivamente, o Vice-Presidente da República,
o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Fed~

ral e o Presidente do Supremo Tribunal Federal."

= TEXTO'.IUSTIF1CAÇAO -,

"1)TOII:--------------j ~AftTIOO~
--.:.:~:.::::.:..:.:.::=:::::.:.. .._J

PLENAAIOICONISsÃO/SUBCO"US~iO-----------l~gAT"~

[!J1...·-:::CDM~IS:::::S:::1l0:..D::::E::...S:::::I:.:.TE=:.M::.:AT.:.::I:.::ZA~Ç!::AO:::._ -' t!Lt ?fl7J

EMENDA CS02806-6
tJ.NELTON FRIEDRICH

JUSTIFICATIVA -.

JUSTIFICATIVA

o exercício descontinuado da Democracia; deficiências culturais e educa
cionais; meios de comunicação pouco abertos aos interesses da maioria, frágil cons
ciência crítica e política do trabalhador, incipiente organização popular; tutela
do governo sobre os sindicatos durante décadas, desvio de centenas e centenas de
sindicatos brasileiros para o assistenciali~mo; desarticulação, violências , pre~

sões, falta de liberdade, que o autoristarismo gerou; exploração e pressão do capl
tal sobre o trabalho; TUDO ISSO PRODUZIU V:rCIOS,DEFICIENCIAS E FRAGILIDADES NO SIt!
DICALISMO BRASILEIRO. inclusive muitos sindicatos dependem da contribuição sindical
para continuar funcionando.E preciso extinguir a contribuição, sem dúvida.~las de
vemos fazê-lo paulatinamate para que possam entidades sindicais pedaqoqicamente
atrair associados, conscientizá-Jos da imPr:escindíyel participação, organização e
luta pelos seus direitos e interesses.

- .
EM longíquos rincões do nosso País, a abrupta extinção da contribuição si.!:!.

. dical falecerá a existencia ou consolidação de incontáveis entidades classistas.

Jutifica-se a presente emenda, em face da omissão do
nome do Vice-Presidente da República, no dispositivo supra cita
do. A omissão deve ser corrigída,' daí a necessidade da aprovação

da presente proposição.

Disposições Transitórias - Emenda Aditiva - Onde Couber _

- " quanto a contribuição sindical, O disposto no Art.18 _
Letra "f" - entrará em vigor, gradualmente, em até vinte e quatro meses."

Acrescente-se ao artigo 351, do anteprojeto, o seguinte inciso;

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 351.

JUSTIFICATIVA.

O artigo 349, do anteprojeto, estabelece que a Saú
de é um direito de todos e dever do Estado. A exemplo da Educação,
não se pode deixar de valorizar' o profissional que atua na área'
de saúde, sob pena de prejudicar-se qualquer plano de desenvolvi
mento ceve, importante seto~ da vida do País. Daí a necessidade de
aprovação da presente emenda, adequando-a ao Que ~oi proposto para
os profissionais do magistério.

"Art. 351 - •.•••••••••••.•••••.••••••••••••.•••••••

V - Valorização dos profissionais na área de saúde '
em todos os niveis, garantindo-lhes provimentos dos cargos inicl

ciais e finais de carreira no Sistema Nacional de Saúde, mediante
concurso públiéode provas e titulos, condições condignas de trab~

lho, padrões ~dequados de remuneração; aposentadoia aos vinte e '
cinco anos de exercício em funções na área de saúde, com proventos
integrais, equivalentes aos vencimentos ou salários que, em qual
quer época, venham a perceber os profissionais de saúde, da mes 
ma categoria, padrões, postos ou graduação.

=---------------TIXTO/JUSTlfICACÃO-- -,

EMENDA CS02804-0
(I CONSTITUINTE GEOVANI BORGES j cr;F~."00:=J

(J COMISS1tO DE SISTE;;~~;~Cç;~ÃO/SUBCONISSiO----------'J Wi~~~J

EMENDA MODIFICATIVA:
DISPOSITIVO ~MENDAD9: Art. 95

o artigo 95, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

" Art. 95 - O Poder Legislativo é exercido a nível'
federal pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Dep~

tados e do Senado F~deral; a nível estadüal pelas Assembléias LB
gislatival e a nível municipal, pelas Câmaras Municipais."

JUSTIFICATIVA.

A alteração propota através da presente emenda, vi
sa deixar explicito na Constituição que o Poder Legislativo é~

cido nos três níveis; pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias'
Legislativas e pelas Câmaras Municipais, dissipando-se dúvidas, '
inclusive de eminentes jurista'~ respeito do assunto.

Pela razão exposta justifica-s~ ; aprovação .da pre-
sente emenda.

EMENDA CS02807-4 ••'0.-------
t: NELTON FRIEDRICH

~--------- PI.f: HÁR10/cONISSÃo/supCOMISSÃO----- _t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

=--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--- -,

MODIFICAR O " CAPUT" DO ART. 113:
" O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente

na Capital da União, de 15 de janeiro a 15 de julho e de 19 de agos
to a 15 de dezembro. h

JUSTIFICATIVA:

Não é concebível que o Poder Legislativo num País
com tantas mutações políticas, econômicas, sociais e culturais per
maneça em recesso por quase Quatro meses como ocorre atualmente.

No processo de retomada das prerrogativas do Poder
é preciso firmar perante todos os brasileiros o desejo de operosida
de' e reconquista do respeito público até pelo com~omisso de traba
lhar mais, no exercício das funções aumentadas substancialmente.

EMENDA CS0280S-8
f? CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
= ~ I>LINÂfll0/cOlollssio/susCON1SSio----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

EMENDA CS02808-2
f? NELTON FRIEDRICH tr="OT"OQ• PMDB

= TE"XTO/JUSTlfIC,lçio-----------------.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 161•.

o artigo 161, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

,----------- I'L~N.. 1'I10/CONlssio/SUIlCOIllISSÃO-- ,e: COMISSAD DE SITEMATIZAÇAO

=--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇio -,

INCLUIR NO § 19 DO ART.69:-

" ••• os Prefeitos, os Presidentes da sCãmaras de Vereadores e represe.!:!.
tantes das entidades comunitárias dos Municípios."
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JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-lr--------- 'LEHÂR10/cONlssio/SU8COMISSÃD----------~

.".,r--------------- TEXTOIJUSTlfICAÇio----------------,

__________ PLENAAIO/COl,"SSÃO/SUIJCONISsio-----------

AUTOft--------------j trP~~~:=J

'---'-::..;....c..:..~:..=....-::.~.....:..;..:_=__=_'_'_ ___'l t:?:/'~J?j

EMENDA ADITIVA - ART.1º:-
" O Brasil é uma República Federativa instituída pe

la vontade do Povo como um EStado Democrático de Direito i Social."
JUSTIFICATIVA

O consumidor, entre nóS, tornou-se vítima perman~te

de abusos pralicados por forças econômicas privadas o~ públicas.A.Le
gisla9ão existente é insuficiente e dispersa. Devemos avançar e codifi
car suas normas e com urg~ncia.

= TEXTO/JUST1F'CAÇio ---,

t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02812-1
t:NELTON FRIEDRICH

AUTOIt--------------

A Ordem SOcial aprovou e o ilustre relator_ acolheu,
em boa hora, o contido no artigo 18, especialmente quanto ao ítem VII,
que possibilita a participação direta da comunidade ,via delegados re
presentativos, nas decisões da administração pública.

Acrescenta-se , ainda, que muitos dos atuais Conse
lhos Metropolitamos ou Microrregionais não correspondem as expectati
vas da população, porque, em boa parte ,careceu da presença e parti
cipação direta dos mais interessados.Por isso a nossa emenda.

EMENDA CS02809-1
~ NELTON FRIEDRICH

JUSTIFICAÇAO

O Brasil só alcançará emancipação
econômica e independência política verdadeiramente se agir
com coragem, inteligência e soberania nas áreas estratégkas
e essenciais para seu desenvolvimento.

A começar por compreender que o
Mercado Interno é um Bem da Nação, comum, coletivo e, pois,
protegê-lo significa-Via Ato de Soberania-consagrar um di
reito natural.

r::-r--------------- TuTotJU'TI'IC&çio-------- -,

ill I'l,.[NÁRIO/cOLlls,-to/suacOIllI"io---- _

r= Comissão de Sistematização

da Nova
moderno

AUTOIlt---------- --,

Com essa abrangência no artigo inaugural
Constituição estaremos mais consentâneos com O mundo
e as aspirações da Nacão.

EMENDA CS02813-9
f: NELTON FRIEDRICH

A palavra n TEMPORARIA nSuprimir do § 1º. do Art. 307

Definitivamente, os interesses na
cionais devem ~residir nossa ordem econômica e ,consequente
mente o mercado brasileiro e as empresas nacionais.

EMENDA MOOIFICATIVA: AO ART. 99:

" OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS são exerci
dos pelo Poder Público, ou por delegação , conforme Lei Complemen
tar que regulará atividades, disciplinará as responsabilidades,fi~

calização, ingresso e emolumentos."
FICA SEM EFEITO OS § 1º,2º, 3º.

JUSTIFICATIVA
E preciso que a COfistituição não seja detalhis

ta onde desnecessário.
Basta o enunciado básico e a Lei Complementar es

truturará e regulará a atividade do P.oder Público ou delegada.

f:'1--------------- t1EXTO/olUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA ADITIVA'- Art. 18 - § 1º - (acrescentar)
componentes ou poderá constituir GOVERNO METROPOLITANO ou

MICRORREGIONAL, nos termos que"o Congresso Nacional definir."

JUSTIFICAÇAQ :
EMENDA CS02814-7
[!J NELTON FRIEDRICH

&UTOIt-------- _
~'&ItTIDO=]

PMDB

Dada a sua singularidade e importância. na vida do Pa
s, as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas devem ser caracte
izadas como categorias específicas das Microrregiões.Pode-se admitir
a existência de diferentes estágios ou formas de Regiões Metropolita
nas e Aglomerações Urbanas, segundo critérios estabelecidos por lei
federal, como pode e deve ser deixada margem de decisão dos legislati
vos estaduais, para adaptação da estrutura político-administratica às
condições legais. Mas, ante a complexidade administrativa ,social,eco
nômica e cultural das áreas metropolitanas é preciso, pela oportunida
de desta Constituinte, ~ossibilitar sua gerência própria.

Hoje, muitas Regiões Metropolitanas com gravissimos
problemas e urgentes dem~das sociais que exigem ação integrada , via
agilidade de um Poder não só consultivo mas deli~erativo e executor.

I!C "UNÁR10/cOlIlssio/suaCOIll.,sio

~·COMISSAO OE SISTEMATIZAÇ~O

Art. 67'- Substituir ..• " Regiões de desenvolvimento
Econômico por n ••• Regiões de desenvolvimento Integrado ~

Justificativa:

A nova redação da .amplitude ao objetivo pro
posto pero dispositivo, necessária ante as diferentes motivações
que podem presidir a ass~ciação de Estados-Membros e ·Oistrito
Federal.

. J

&U10"-------------_, :r=,. ...l'lT100~
. C-PMDB_J

l:J 1'\.~,.;,,,\\)/COloll"io/&uIlÇOlill"io

çOMISSaD DF SISTEMATTZAÇ~D

EMENDA CS02815-5·
l: çONsrr TlU NTE PA!II o S'II VA

Substitua-se o caput é alíneas do art.386 pela redação a se
guir proposta:

Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas às escolas pú
blicas, sendo vedada a transferência d~ recursos públicos a institui:

""--------------- TUTO!JUSTlf'ICAÇio>----- --.

fJ:'AItTI"O;;]• PMOB
AU101t--------------

_ OISPOSIÇOES TRANSITORIAS - ADITIVA - ONDE COUBER-
" EM seis meses, e ouvidas as principais entidades de

defesa do consumidor, o Congresso Nac~onal instituirá o respectivo Có
digo, con~orme prevê a letra" d",IX, do artigo 18.

,..,., PLENAIIlIO/cOI,lISSÃO/SUIlCONlssio-----------,

."., TEXTO/OlUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA CS02811-2.
l:J laTQII FR1EI:RID-l
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ções educacionais privadas, salvo no caso de tais instituições repr~

sentarem escolas gratuitas.
ganicidade e harmonia, elaborar e propor o Plano Nacional de E
ducação.

A audiência e particip~ção da comunidade educa cio -
nal no processo em causa, consulta g preocupação liberal que
permeia a c~ncepção do Anteprojeto como um todo.

~ Tf.:XTO!oIUSTIF'lCAÇio,- .,,- -,

= ...,- tuTOIJUSTI'''A;io ......

~OATA~
Y2107l8?

...UTOII:'----------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ/lO

No caput do art. 381, inclua-se, a partir da pala 
vra fixará, a expressão "a competência para de!l~lr o" e, depo
is da palavra culturais, suprima-se a expressão "e'artísticos",
passando o texto a ter a seguinte redação:

Art. 381 - A lei fixará a competência para definir
o conteúdo mínimo para o ensino fundamental que assegure a for
mação co~um e o respeito aos valores culturais e suas especifi
cidades Degionais.

JUSTIFICAÇilO
A modificação proposta pela ememda pretende ajustar

a forma de regulamentação à natureza da matéria regulada. Como
se sabe ~ currículo de uma escola é algo dinâmico. Daí não ser
a lei o melhor lugar paar defini-lo. Nesse pressuposto, a nova
redação~p~rmitirá a necessária flexibilidade ao processo, ao
tempo em que, resguarda o princípio federativo da autonomia dos
Estados em matéria educacional.

De outra parte, comparadas as duas versões, a nova
redação, certamente, acolhe cóm mais propriedade a boa doutrina
da sociologia educacional, segundo a qual é orgânica a relação
~xistenté entre a ~ducação e a sociedade por ela servida.

Para justificar a supreSSão, não é preciso demons 
trar que ao conjunto dos "valores culturais" pertencem os "valE
res artísticos". Nessa 'direção apontam todas as definições de
cultura.

__________ PLCd.Kt/c:l).. 15s1.oJ.uu:O.uuÂO --'~ ....,.

e? COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS02819-8' AUTOlI- _

tu COSNTITUINTE PAULO SILVA

" Art. 393 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e à

men6ria dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade
brasileira, aí incluídas os modos de viver e de fazer, as for 
mas de expressão; as criações científicas, artísticas e tecnoli
gicas; as obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos u!
banos e rurais e sítios de valor hist6rico, paisagístico, artí~

tico, arqueológico, ecológico e científico."

.JUSTIFICAÇ~O

A emenda visa a evitar que o fstado desfaleça,por essa via e
e sob pretexto da existência da rede escolar privada subsidiada, de
sua obrigaç~o maior de oferecer educação escolar em todos os níveis
e de boa qualidade, em escolas públicas gratuitas criadas e mantidas
Sob seu patrocínio e zelo.

Tal como proposto, n~o há como caracterizar o dipositivo na
espec~e dos mandamentos de caráter estatizante. Comprova abertura
avessa à estatização, a exceç~o prevista, segundo a qual a trans-
ferência se torna possível para as escolas privadas gratuitas. fm
princípio e por razão de coetência, para as escolas não - gratuitas
não há como justificar a tranferência de recursos públicos.

[)

Pontuamos o texto, fizemos algumas reordenações de
ordem lógica, semântica e por categorias do conhecimento, visa~

do à clareza e precisão que a forma cosntitucional requer, para
o melhor entendimento, interpretação e aplicação da norma. A
crescentamos "conjuntos rurais", pois possuímos conjuntos arqu!.
tetânicos de valor cultural que não são urbanos, como fazendas
e benfeitorias prediais fora das yilas e cidades. Está mantida
a integralidade do dispositivo proposto pelo ilustre Relator da
Comissão de Sistematização.

---------- 'LIUIÂ"IO/ço"l:ssio/SUBCOIUSS~O--_-'-- _

e? COMISS~O OE SISTEMATIZAC~O

EMENDA CS02816-3m AUTORr:' CONSTITUINTE PAULO SILVA

Art. 390

EMENDA CS02817-1
AUTOlI ] m-.P'AM'OTlBDO~

~ CONSTITUINTE PAULO SILVA . ~I __~
'LI.ilUo/cOIt'"iO/~C••'"iO----------1 .m--DUA-----,

l"? COMISS~O DE SISTEMATIZACM êozt 07Ja7 J
~ ThTOfolUSTI'~AÇio :- --.

Altere-se a redação do art. 387; substitundo-se a
primeira parte até a palavra Jisando, passando o texto a ter a
seguinte redação:

Art. 387 - O Plano Nacional de Educação, de duração.
plurianual, será elaborado pela União, na forma da lei, ouvidos
os integrantes dos sistemas de ensino, vesando à articulação
ao desenvolvimento dos níveis de ensino e à integração das
ações do Poder Público que conduzam à erradiação do analfabeti~

mo, universalização do atendimento escolar e melhoria da quali
dade do ensino.

.JUSTIFICAÇ/lO

A emenda proposta ajusta a matéria, objeto do disPE
sitivo, à concepção do Anteprojeto. Com efeito, sendo a educa 
ção um dever do Estado, que a financia, promove e desenvolve
ao mesmo cabe, através de seus instrumento~ e numa visão de or-

Pará~rafo Único - , ••

"lI - livre acesso à informação e aos meios e bens culturais;"

JUSTIFIcAçilo

A nossa intenção é perseg~ir a generalidade e abra~

gência de um texte constitucional, sem descer à espécie~ à ex
plicação, à op~ão, próprias,do fatp cultur~l, e, se dignas
de um texto 'normativo, são previsões pr épr í as da lei.. "MeJ.<Js
culturais" expressão surgida no Substitutivo da Subcomissão d~

Educação, Cultura e ESportes, foi. muito bem fundamentada no re~

pectivo Relatório:
.. ( ••• ) Muitas vezes o acesso à Cultura não se dá d!

retamente, e o direito (cultural) depende de meios, singelos e
sofisticados, Para ser exercido em sua plenitude. A escola, as
in~tituições culturais (como'á biblioteca, o museu, o arquiv~,
as casas de estudo e de arte), os veículos de comunicação ~oci

aI - estão entre os meios culturais, os instrumentos de criação,
recriação, prática, descoberta e invenção, conhecimento e dese~

volv~mento cultura~. Para que aconteça' acesso aos bens'é preci-..
so que ess~s meios ~ejam e estejam livres, desi~pedidos, demo 
cratizado,. ( •.. )"

A informação, o livro, o disco, a música, o filme
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Consultando-se o saber acumulado ao longo da história, sobr~

tudo, filosofia e sociologia, não se encontra amparo e abrigo para re
conhecer e atribuir ao rstado a exclusividade do dever no campo da
educação.

Ao que parece a redação proposta é mais coerente com aconceE
ção que informa o Anteprojeto como um todo.

, Altere-se o art. 377, substituindo-se sua parte final após a
expressão-"cada um", pelo fecho "é dever .da família, do rstado e da
sociedade", passando o te~,to a ter a seguinte redação:

Art. 377-A educação, direito de cada um, é dever da família,
do rstado e da sociedade.

JoU S T I F I C A ç A O---1"--------

Artigo será ai~

Legislativa Es-

JUSTIFICATIVA

correspondente ao dos Estados ,que integram a federação, eleitos de~

tre Senadores e Deputad~s Federais, pelas representações Congressuais
dos Estados respectivos, com a finalidade de examinar a atual divi
são territorial do País e, se for o caso, ~ferecer sugestões ou con
~luir pela apresentação de anteprojeto.

§ 19 - A Comissão prevista neste
representante de cada Assembléia
seus pares.
§ 29 - A Comissão será instalada dentro de 60 (

promulgação desta Constituição e terá o prazo de
conclusão dos seus trabalhos.

da integrada por um
tadual eleito pelos

sessenta) dias da
1 (um) ano para a

JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Caput do Artigo 384:
~Art. 384 - A União aplicará, anualmente, nunca

menos de 18% (ríez oLto por cento) e. 'os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu Orça
mento total, excluidas as Operações de Crédito, na manutenção, ape~

feiçoamento e ampliação dos sitemas oficiais de ensino público e
gratuito.

EMENDA S~BSTITUTIVA

o número significativo de propostas apresentadas
tendentes à criação de estados, aconselha a realização de uma avali~

ção g~obal da atual divisão territorial do País.
É neçessárl0, entretanto, na Comissão, seja pre

servado e respeitado o princípio do ,federalismo, razão pela qual a
emenda sugere a participação ~as Assembléias Legislativas. R~speita

se igualmente a representação de cada Estado-Membro no Congresso Na
cional.

~---------------TnTo/"u5'1'IÇ.lçio------------ ___,

_--------- .L.~"ÂIUo/CC.. 13S10/$ullCOIll\SSi.tl _

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02823-6_
..;... DEP. JORGE HAGE

~UTOIt--------------

cinematográfico, a dança, o canto, o tape, o espetáculo,. Os mo
numentos, as paisag~s são exemplos de bens culturais. Afora a
telepatia ou a hipnose não se cOl)hecem "meios não materiais" p~

ra se chegar aos bens culturais. O ilustre Relator da Comissão
Temá!jca, quando da apresentação oral do seu primeiro S~bstitu

tivo, disse a música seria um meio não material. Ora, o rádio,
a televisão, o disco tomado o seu suporte material e os equipa
mentos de som são os meios, da música e para a música, assim co
mo são os instrumentos para a sua execução. A música, e~ deter~
minadas c~rcunstãncias, pode até ser considerada um meio, mas,
antes de mais nada, é um-bem, uma manifestação, um produto cul
tural. Acreditamos que a redação sugerida tem a ,forma constitu
cional, é mais clara, ampla e precisa, e responde, plenamente,
às intenções do Relator.

r=--------- "L'N""IO/ço"ISSio/'LI'COIIIISÃO--~-=-------,

COMISSAO Dr SISTrMATIZAÇAO

-r---------- I'LI:,. .. "IO/COI,lISsio/SIJ.COUISS,lO----------,

P?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

:EM.ENDA CS02820-1
(JCONSJITUINTf PAULO SILVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão "fil;ntrópicas e comunitá
~ias" do caput do Art. 386.

JUSTIFICATIVA

A exclusividade das verbas públicas para o ensino
público não d~veria a rigor so~rer qualquer exceção. A admitir-se ,
todavia, a solução negociada no âmbito da subcomissão, a canaliz~

ção de verbas públicas poderá ser tolerada unicamente para as esco
las reli~i~sas. A rigor, é isso o que foi negociado. Nunca uma val
,vula tão ampla e 'imprecisa como essa contida na expressão "Escõias
Co~unitárias e filantr6Picas" .

,!
i
I

A previsão dos pércentuais apenas sobre a"rece.!.
ta resultante de impostos, inclusive ,transferências" é insu~iclente.

Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o '
Estado ou Município já aplicavam em Educação. Seguramente não era
isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida i~

teira, unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o
erro a que certamente foi levado independentemente da sua intençao.

A f6rmula que proponho parece ser adequada, pois
não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita oTiunda de e~

préstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçame~
tária total, mas não apenas 'ao "Impostos", que são simplesmente ~

parte da Receita Tri9utária que, por sua vez, é apenas uma parcela
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas ~ pedaço da Rece.!.
ta dp Tesouro .•.

~---------I'Lf.:iIlA'UO.·CO.. ISSiO/SUllCOUI5Sio --,fJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

.EMENDA CS02822-S
(:J DEP. JORGE HAGE

,.- 'Ln.u.lo/êollussio/IUICO..I3Sio--_~------

-~~OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

""',.- -----------TUTOIJUSfIP'ICAÇio-------------------,

EMENDA CS02824-4
tJ DEP. JORGE HAGE

...1,1'0"----------- _
t:P~'~~O;;

QV'~;;-;;

EMENDA SU~STITUTIVA

......--------------_ unO'"'usT1f'ICa;io----- _

EMENDA SUaSTITUTIVA
Redija-se assim o Art. 445 (Título X - Disposi-

ções'Transit6rias):
"Art. 445 ~ Fica criada, no Congresso Nacional,

·8 Comissão de retlivisão territorial do País, com número de membros

Redija-se assim o Parágrafo Unico do 'Art. 386:
Par. Único - O ~nsino é livre à iniciativa pri

vada desde que atendidas as seguintes con~içõ~s;
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~--------------_TUTOI"uSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

,.- PI.EN.t.Rlo/eOMlssÃo/suacOMI8sio-----------

PÚCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I - subordinação às normas gerais da educação
nacional estabelecida em Lei.

11- autorização e supervisão de qualidade pelo
estado.

111- demonstração inequivoca de viabilidade e
conômica do estabelecimento, de modo a não depender, sob nenhumpr~

texto, do auxílio de verbas públicas.

EMENDA CS02827-9
(:J DEP. JORGE HAGE E OUTROS

AUTOR"-------------- ~~AUI00fãA]
PMDB/BA

~.ATA~
Y2f07j87

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA

r:-l,.---------- .Lt:NÁ.UO/COlussio/SUICOMI2Sio----,....-------,

Redija-se assim o Artigo 447, substituindo-se os
seus ítens e parágrafos pelos desta Emenda, e suprimindo emconsequê~

cia os Artigos 446 e 448 e seus respectivos parágrafos:
"Art. 447 - Dentro do prazo de 180 (cento e oi

tenta) dias, após a promulgação desta Constituição, as Assembléias '
Legislativas °dos Estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mara~hão e
Pará manifestar-se-ão sobre proposta de criação dos Estados de Toca~

tins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapájos, desmembrados
de áreas dos respectivos Estados."

§ 12 - Se houver manifestação favorável, o Trib~

nal Regional Eleitoral do Estado a ser des~embrado realizará consul
ta plebiscitária no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 22 _ A população eleitoral dos Territórios F~

derais de Amapá e de Roraima também se manifestará, no prazo do par!
grafo anterior, através de consulta plebiscitária, sobre a transfoE
mação de suas áreas em Estados Federados.

O Art. 447 na sua forma atual é insubsistente, •
por contradição com'o princípio Fede~ativo, proclamado no Art. 1~

do qual o Art. 44 e seu Inciso IV são desdobramentos.
O anteprojeto em tela elegeu como forma de Esta-

S. M. J., a proposta orienta de forma mais ad~

quada a tormentosa ques~ão da criação dos Estados.
O princípio do Federalismo será preservado (Arts.

12 e 44), der r í scandn-ee ," assim, do texto do anteprojeto incompatibl

lidade manifesta.

JUSTIFICATIVA

&UTOlt--------------

Suprima~se o Artigo 486 (Disposições Transitórias)

o respeito a "livre iniciativa privada" deve '
pressupor a capacidade de auto-sutenção do empreendimento. Fora
daí não se pode tratar com seriedade o argumento da liberdade de 1
niciativa.

o JUSTIFiCATIVA

No mais, cabe ao Estado tão somente assegurar
o respeito às diretrizes básicas a educação nacional e manter o
controle da qualidade do ensino nas escolas privadas para evitar o
seu aviltamento, kão fácil de ocorrer numa atividade que, a rigor,
e em última análise não se coaduna com a exploração comercial.

l!J

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS02825-2
(? DEP. JORGE HAGE

r:-l---------------nnOIJU""'cAçio----------------,

Não tem cabimento~ disposição dessa natureza na do a Federação.

JUSTIFICATIVA

,.,..,,.- TU'o/JIJ""'CAC'.io'------------------,

processo normal.

regras
inf~

normas de um mesmo dl
igualtlades de posi-

sustenta que Disposições Transl
básico, porque precisamente é

É regra imanente e inseparável do princípio Fed~

rativo que os Estados não podem sofrer fracionamento no seu territó
rio sem que sejam ouvidos.

O postulado advém da Pátria do Federalismo, os
Estados Unidos da América do Norte, onde sua Constituição, textualme~

te, cjispõe: "O Congresso poderá âdmitir novos Estados à União; mas •
não se poderá criar o novo Estado dentro da jurisdição de outro; nem
se poderá formar um novo Estado pela União de 02 (dois) ou mais Est~

dos ou de partes de Estados, sem o consentimento das Legislaturas dos
Estados interessados e do Congresso".

Esta regra universalizou-se nas Constituições de
todo o mundo e foi sempre reproduzida ininterruptamente em nossos te~

tos Constitucionais, desde 1891.

A conclusão é assim inevitável - ou se auscultam
os Estados, ou não há Federação.

Dir-se-à, todavia, que a regra da audiência foi
apenas excepcionalmente afastada no Capítulo das Disposições Transi
tórias.

meramente
rior, até
râmide.

De fato, ninguém
tórias não possam contrariar o texto
esta uma das suas finalidades.

Ocorre, entretanto, que as
ploma ainda que Constitucional não convivem em
ções, senão que se escalona~ hierarquicamente.

Bem a propósi~o do tema Nelson Sampaio lembra:
"Ninguém pode comparar, por exemplo, o valor de

normas definidoras de nosso Sistema Constitucional com outras de na
tureza rigorosam~nte regimental" (em Revista de Informação ~egislatl

va, ano n2 22, n2 85, pág. 08).

Nessa gradação normativa, têm-se acionadas
formais, sem constitucionalidade material, em plano
os chamados "Princípios Sensíveis" que ocupam o topo da pl

~.ATA~Y2J0?J8!-

AutOfl;. _

Redija-se assim o Art. 446 e seus parágrafos (
Título X - Disposições Transitórias):

"Art. 446 - Não dependerão de lei complementar
.as propostas de criação de Estados que já tenham sido objeto de a

provação pelo Congresso Nacional."
§ Único - Ficam mantidas as demais exigências

do § 32 do Art. 44 desta Constituição, referentes à aprovação pelas
respectivas As~embléias Legislativas e pe}as populações interess~

das, mediante plebiscito.

o Estado que se enquadrar nessas condições, te
rá a sua criação enormemente facilittida, como é de inteira justiça.

Os demais, obviamente, terão que submeter-se ao

Esta é a solução mais adequada para disciplinar
se, nas Disposições Transitórias, o problema de um Estado que, como
O do Tocantins, já teve sua criação aprovada, anteriormente, pelo ._
congresso Nacional! tem a concordância indiscutível da Assembléia L~

gislativa de Goiás, da sua Bancada Federal, do seu Governo e do seu
Povo.

Constituição.

,.- ,LuiIlIO/coUlS'ÃOISUICOMISSio-----------

p:i COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02826-1
~ DÉP. JORGE HAGE o
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ra todos os

te.

por via de emenda,
zação Política.

da federação.

Quem sabe, daí a um ano esta mesma exceção não

se estenderá' a outras Unidades?

'I

TEXTO/JUSTlFI=Ai;ÃO-------------

B-1E.~DA SUBSflTUfIVA E SUPRESSIV~

''Art. 351 - Compete ao Poder Público ''Organizar e tutelar
a saúde pública, assim compreendidos OS serviços de sa
'neamento e controle ambiental, vigilância sani'tàrí.a epr
demológica e medidas preventivas, educação sanitâria e ~ I

ducação física.

Parág1-afo único - O atendimento medico, hospitalar, far
macêutico e odontológico será exercado pela iniciatÍ\'a
privada e, supletivamente, pelo Poder Público,atr:l\'és de
serviços próprioS".

JUSTIFICAÇÁO

• A presente proposta tem por obje~ivo defini: a área d~ atuação do Poder
Público e da iniciativa privada, na execuçao dos servaçcs de saude chamados JJll

universi s: uti singuli.
Os denominados serviços uti~ pertencem ao rol ªaqueles que . in<;~

bem ao Estadq promover com exclusividade, dire~arn:,n~e, ou atraves de. eoncessaonarj,
os, porque relacionados intimamente com as atrãbuí çces do,Po~e: PuôlIco, pa:a cujo
exercício a Administração usa de sua supremacia sobre os admirrí.strados , atlngwdo
toda a popUlação, sem destaque de um usuario determinado.

De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não af!
tar substancialmente as necessidades das comunidades, mas satisfazer os wteresses
connms de seus membros, sendo de utilização individual e facultativa,de\'~m ser dei
xado ã iniciativa particular, atuando o~stado sobre a sua regularnentaçao e co~
trole, através de fixação legislativa de_padrões mínimos a serem_ obseT\'~dos_ ~ela
fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padroes Legats m1n1l1l0S.

Assim a execução dos serviços uti singuli caberia, ã iniciativa prÍ\'ada e

ao Estado, mas seriam regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Po
der Público. Quando prestados pelo Estadõ atingirimn a toda a população,s~ldo gr~ ,
tuitos quando postos a disposição da população de baíxa renda.

Quando prestados por particulares, seriam rernunêrados conforme o gabari
to e especificação dos prestadores, tendo em vista a livre concorrência.~ -

JUS T I F I C A ç Ã O

Dê-se ao art. 351 do Anteprojeto, a segui,nte redação', ,suprimindo-se os ar
tigos 352 a 357:

Funda-se a presente proposta na necessidade'de fa~er
constar da Constituição regras básicas sobre a preservação e con
servação do meio ambiente, harmonizando a defesa da ecologia com
as exigências do desenvolvimento econômico e a geração de empre
gos produtivos.

De outra parte,faz-se necessário expungir do teÀto to 
das as questões cuja previsão e regula~entação são da alçada ão
legislador ordinário.

As normas constitucionais devem concentrar-se na fixa 
ção das regras básica~ e fundamentais, deixando para le1 comple
mentar o que' for casu1stico.

Não há sentido em o texto constitucional descer a m1nú
cias corno a ~re~isão dos tipos penais com que serão punidos cer
tos danos ecológicos.

Na linha que propugnamos para o t r-at ament o i do tema', situam
,se, por exemplo, as modernas'Constituições de Portugal (art.66) e da

Espanha (art. 45~, ambas ~e:s~ndo aS normas sobre defesa da ecologia
em apenas um art1go, subd1V1d1dos em alguns poucos preceitos.

=:=J ~~~
~\IlSSXO DE SISfEMATI~~~~"I" •._'_"_;._I_s_",_"_._"_'_'e ~___ ~~~; '~ 8~

EMENDA CS02829·5
!: Senador ~~RO- BENEVIDES .

Esses "frincípios Sensíveis" têm evidentemente
especial.

Basta observar-se que a atual Carta Política proí
tendentes a abolir a federação e a República.

Tais preceitos são intangíveis e imodificáveis '

j
. I
a que se erigem como pedras angulares da Organi-

Pensada assim, tal transitoriedade compromete ir

remediavelmente toda a filosofia da federação.
'Têm-se, ~ois, o dilema - ou a federação vale pa

Estados e em qualquer tempo ou ela simplesmente não exis

be emendas

Estas são as razões pelas quais se propugna a

supressão indicada, como tema que, como se vê, não envolve absoluto
questionamento de mérito, s~não estrita lógica jurídica que áfasta

a contradição evidente.

São, regras de tal ordem que o Estado não pode co~

viver sem elas, mesmo que por curto espaço de tempo.

Não há, assim, m~ios termos em relação a tais '
dogmas ou se os adotam em sua plenitude ou não se os acolhem~

Imagine-se, por exemplo, que se proclame que t~

do poder emana do povo, mas que, ao mesmo tempo, se afirme que pelo
espaço de três meses o Estado será governado autocráticamente.

Jamais uma tal Constituição, vasada nestes ter

mos, seria considerada democrática, ante a insegurança de que o tran
sitório viesse a se repetir. 

O mesmo raciocínio é oportuno quanto à questão

Se ela é adotada,'não é possível admiéir-se que
não vale neste instante para a Bahia, para Minas Gerais, Maranhão e

Pará .••

É esta distorção que se verifica no corpo Consti
tucional, não se constituindo, aliás, em fato novo tal espécie de ví

cio. :
Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se tOE

nau clássico no direito Alemão, assim se pronunciou:

, " A nulidade inclusivamente de uma disposição '
Constitucional não está "a priori" e por definição excluída, pelo
fato de tal'disposição, 'ela própria, ser parte integrante da Consti
tuição. Há princípios constitucionais tão elementares e expressão ~
tão evidente de um direito anterior mesmo à Constituição, que obri
gam o'próprio legislador constitucional e que, por infração deles,
outras disposições da Constituição sem a mesma dignidade poder ser
nulas" (In Normas Constitucionais Inconstitucionais? - Otto Bachof 
Atlântica Editor~ - Coimbra; Tradução de José Manoel Cardoso da Cos

ta, pág. 23).

tratamento

Os referidos "Princípios Sensíveis" têm estrutu

ra rígida. Nem comportam emendas, nem podem ser alvejados por Dispo
sições Transitónias que valeriam por afastá-los, ainda que temporari~

mente.

Dê-se ao Art. 422 do Anteprojeto, a seguinte redação:

Parágrafo único - A lei ordinária regulará as hipóte
ses de violações, bem co~o a ohr1:
gação de reparar o dano causado".

l:=~;?~;-;iJi
f

Si,t·lda comissão'de

----, B"'::"~--J .
. ,J'-~~~-CE

..-.'. ,"(.o

Emenda aditiva ao artigo 415.

. _ Dê-se ao ar-t í go 415 do Antepl'o'Jeto
~at~zaçao, a redaçao seguinte:

A supressão ora proposta dos artigos 352 a 357 é imperiosa,em face da aI
teração do disposto no art. 351, da presente emenda. -

II notôr í o que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insafisfa'tó
rios, mesmo sem a existência de um Sistema Onico, quanto -maí.s se tal sistema foT
implantado.

EMENDA CS02830·9t: ~~ad~;-~URO BENEVIDES AUTOR

I' ------..

~~~SSiio _DESI;T~~~;~~'~çt~su"'.":'e:..-,--i.----_~
17T-----------------l"EXTO/JU;TI{ICAifiO------.

----~

O Poder Público velará pela proteção, con
servação e prcservação do meio amb1ente e
pela melhoria da qualidade de vida, conci
liando-as com o desenvolvimento social e
econômico.

"Art. 422 -

Emenda substitutiva do Art. 422,

~~~~~'c~,-, !
~l-;;·;;~:'~~~

_________________ n:xT",.IllSTI""tACio~' ,------- -- J
,-----' -'~

!
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EMENDA CS02828·7
~- senado;MAURO BE~~ AUTe?L _
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"Art. 415 - A lei federal, em matiria de
meio ambiente, tem priori~ade sobre a legis
lação dos Estados e Munlcl.pios. 11

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende atribuir à União competência
básica' para leglslar sobre matérla'ambiental, de modo a excluir
a hipótese de competência legislativa concorrente dos Estados e
Municípios.

O sistema constante do dispositlvO ora alterado, ou seja,
legislações concorrentes, estabelece uma superposição inconvenl
ente e prejudlcial de normas, proplciando, em consequência, ex
cessos de âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social ~
cli en tel í s ti co.

A primazia do direito federal sobre o local i principio
salutar em qualquer regime federativo, como o nosso, sendo preo
cupação de lnúmeras Constituições estrangeiras ;stabelecer est;
hierarquia expressamente na Constituição, como e o caso, por ~

xemplo, da Alemanha (art. 31).

a) - S livre a associação profissional
ou sindical; ~ sua constituição. re-
gistro, a representação legal nas

convenções coletivas de trabalho e

as funções delegadas do Pode r Píib Li co,
entre elas a de arrecadar contribui 

çõ~s para o seu.custeio e para a exe
cução de programas de interesse das
categorias por eles representadas. se
rão regulados em lei".

JUS T I F I C A ç À O

Os sindicatos e as associações profissio-

nais exercem hoje em dia um papel preponderante na vida

econômica e social do Brasil.

Tais entidades exercem funçôes SOCIaIs vi
tais para o relacionamento empresa, Estado e empregado, entre
essas funções encontram-se muitas que são o espelho-das fun 
ções públicas, prõprias do Estado.

Assim, nada mais justo, que além do encargo
que a eles é dado, também seja delegada a arrecadação de con
tribuições compulsõrias por lei instituídas.

__________________ TCXTO/..oJSllfIC:.ÇÃC--·-----------r EMENDA SUBSTITUTIVA A ALfNEA ~ DO INCISO IV DO ARTIGO 18
EMENDA' CS02833-3 4.TO•• --'-_

f: Senador MAURO BENEVIDES l tÇ;PM'T.llO;=]
PMDB/CE

Dê-se ã alínea ~ do inciso IV do art. 18

Anteprojeto, a scguinte redação:

do
r':"t---------------- Tt:XTO/JUSTIfICAÇ4Q------------------,

EMENDA ADITIVA E SUPRESSIVA

"Art. 18 - •.••••.•••••••••••••.•••••.•.••..

IV - c ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

Adite-se ao'art9 79 do Anteprojeto de Constituição um item IV, com a eon
sequente supressão dos artigos 18, VIII, 413 a 422, na. forma seguinte:

"ArtQ 7Q - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e) - Poderão as organizações sindicais re 
presentar os interesses individuais ou
coletivos da categoria em questões judi

ClalS ou em assuntos administra!ivos, na

forma estabelecida em lei".

IV' - proteger o meio ambiente e o equilíbrio ecol~

gico de Eorme a garantir a todos a melhoria
da qualidade de vida, a preservação da natU'r~

za e a identidade histérica e cultural da c~ I
letividade" .

.JUSTIFICAÇÃO

JUS T I F I C A ç À O

A legitimação extraordinária (substituição

processual), por ser' exceção ã regra de legitimidade para a

gir daquele que tcm o direito ameaçado ou violado, não deve
ser dilatada sem importante razão que a justifique. Xossa o~

dem jurídica já prevê diversas hipõteses em que pode g sindi
cato agir como substituto processual. Em outras. não está

impedido de repr~scntar seus filiados, podéndo faz!-lo, atra 
vés do competente instrumento de mandato (procuraçao).

Visa a presente emenda , atendendo ao princípio de compatibilização, ex
purgir do texto constitucional nOrJ!las em duplicidade, antagônicas e peculiares ã
legislação ordinaria.

Com efeito, a disposição do artQ 416 é antagônica às dos artigos 53,!11,
62, § 19 V e 18, VIII, b ,

De outra parte, a matéria tratada nos artigos 414, 415, 417 e seguintes
e. de flagrante competência da legislação ordinaria, não cabendo nos estritos limi
t es de uma norma constitucional, que deve cuidar de estabelecer regras básicas e
fundamentais, deixando para a Lei complementar a previsão e a regulamentação dos
problemas de ordem concreta.

Buscou-se, ass ím, em um único dispositivo, suprimir-se a dup1icidade co!!,
tida nos artigos 413 e 18, VIII, a, garantindo um meio amb r.entie equlibrado e sadio.
Tal norma deve ser inserida no Título proprio, ou seja, "nos PRI~C:rPIOS FUNDA}'JE~

TAIS" •

A proposta, nesta linha de atuacão, segue os passos das mais recentes
Constituições, Como a de Portugal (art9 6i\) e da Espanha (art9 45).

r::-r TUTO/.lU5TIFICAÇio-----------------,

EMENDA CS02834-1

____ TEXTOIJUST,FIC:l,ÇÃO

E~lENDA SUBSTITUTIVA Ã ALfNEA "A" DO INCISO IV DO ARTIGO 18.

pv1E!.fD~__Ç~0283~0.'0'---
L::_~~_ado_r:._MAURO BENEVJ~DES . . .0]

Dê-se à alínea "a" do inciso IV do artigo

18 do Anteprojeto. a seguinte redação:
"Art. 18 - .••..•••... , ..•••••.•.•...•.•.

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO~ ART.474

Transfira-se o Art.474 do Título X, Oisposições

IV - - ..•.•...•...........•...•.•.•...•• Transitórias, para a Seção 11, Dos Orçamentos.
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transitório, mas, ao contrário, constitui princípio ou fundamento ~

ser ~da~ aplicação de~~ públicos federais.

Por isso, resguardado o espírito da emenda ori

ginal ao relatório da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e

Finanças, que a aprovou, sugerimos seu deslocamento para a Seção 11

Dos Orçamentos, como Art.293 ou Parágrafo do Art.292.

JUSTIFICAÇÃO

A matéria tratada no Art.474 não tem caráter

do art. ?92 será feito no prazo de até dez anos, com base no cres

cimento real da despesa de custeio e de investimentos, distribuin

do-se entre as regiões macroeconômicas de forma proporcional à po-

pulação, a partir de situação verificada no biênio 1986 e 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r TEXTO/JUSTlf"ICA;ÃO----------------,

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o di~

positivo aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e

Finanças, que foi incorporado no Anteprojeto com a supressão da p~

lavra até, acima sublinhada.
Os livres mecanismos de mercado, sem embargo de

sua preservação, têm de ser acompanhados da intervenção estatal vaI

lhes são inerentes. Dos seus efeitos regressivos e cumulativos re _

sultam, com efeito, desigualdades de toda espécie, mercê da tenden

cia concentradora e, muitas vezes, anti-social do sistema de liber

dade econômica essencialmente puro.

No Brasil do presente, a ordem econômica e saci

aI precisa ser alterada, ánte as inj~stas desigualdades prevalecen

tes. Dentro desse objetivo a presente proposta defende a interven _

ção estatal visando, particularmente, o fortalecimento das regiões

mais pobres do País, onde estão instalados os seus maiores bolsõesde

pobreza e onde estão, como que instituídas condições de vida sub-hu

Emenda Supressiva.

Dispositivos Emendados: Art.366 e seu Parágrafo único.

Suprimam-se o Art. 366 e seu Parágrafo único.
JUS T I F I C A ç Ã O

Não se trata evidentemente de matéria constitucional.

EMENDA CS02836·8
tJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
..,..,. tlxTO/JusTlrICAçio---------------4---,

ta da para a neutralização das distorções econômicas e sociais que

~menda Supressiva.

Dispositivo Emendado: Art. 286 e seus § 1º e § 2º.
suprimam-se o Art. )286 e seus.§ 1º e § 22.

JUS T I F I C A ç Ã O

manas.

Não se trata evidentemente de matéria constitucional.

AlJTOR--------------.l ~P·M..O'8Ioo------,
CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO . ~ 1

r-----::------ PLENAfUO/CoW1SSÃO/lõuacOlil"'"'O-- _,

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ·CS02839·2
f?

COMISSÃO DE'SISTEMATIZA ÃO
r:-r ~ TEXTO/"lUSTlfIC...çio_-----------------,

EMENDA CS02837·6 'UTO.----------,
(:J CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRD
r:-t--------- PL~H..lll0/cONlssio/sUICOIlllISS.i.O----------_,

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA

DISPOSITIVO EMEND~DO: ART.475
Transfira'o Art.475, do Título X - Disposições

Trartsitórias, para o Capítulo 111 - Do Sistema Financeiro Nacional.

JUSTIF ICAÇÃO
A matéria tratada no Art.475 não tem caráter

=---------------TUTOIJUSTlfICAÇio------- ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.309
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art.309:

§ _ A intervenção estatal visará, em especial, o fortalecimento ec~

nômico e social, das regiões menos desenvolvidas do País.

-transitório, mas, ao contrário, constitui diretriz permanente para

a atuação, em termos regionais, do Sistema Financeiro Nacional.

Assim, não deve constar das Disposições T:ansi

tórias e sim do Capítulo sobre o referido Sistema.

JUSTIFICAÇÃO

A ordem econômica e social deve ter por fim a

TCXTO'-.lUST1F1tAÇ;;,O----------------1

Emenda Modificativa

Dispositivo Emendado: Art. 468 (Caput)
Dê-se aO "caput" do Art. 468 a seguinte redação: I
Art. 468 - O cumprimento progressivo do disposto no § 3º .

~NDA CS02838·4 . 'UTO'

~ CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
r:-tr--------:_::_ PLUAAIO/cOl,llSSÁo/SUBCONISSÃO----------...,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tS'~~;0:=J

tJO?/O'M]

realização do desenvolvimento nacional, sob a égide dos princípios

da liberdade e da justiça social.

Ao tempo em que se deve garantir o livre exerci

cio da cidadania e preservar, em toda a sua extensão, a digni~ade h~

mana, ao Estado hoje está reservado papel fundamental na ~onstrução

de uma sociedade economicamente forte e socialmente justa, espremi-

do que vive pelos graves e alarmantes conflitos sociais que caracte

rizam e põem em risco o 'futuro dos países, especialmente do Tercei

ro Mundo.
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AUTOIt--------------

r::-r--------- 'LIEHÃluo/COIolISsio/SUICOWlssio-----------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

= 't'C'Il.'t'O(.IUt.TIfIe&.C;ÃO -,

EMENDA CS02841-4
oC CONSTITlIINTE FIRMO DE CASTRO

~ .L .....OI.O.' ...O/lU~co."••o

ISTFMATIZAçAnCOMISSÃO DE

CONSTITUIN~ FIRMO DE CASTRO

r-o Tlll:TO/.ruSTI'ICA;io-----------------,

l?IENDA CS02840-6
[!J

(!J

Emenda Substitutiva.

Dispositivo Emendado: § 29 , do Art. 68.

EMENDA MODIFICATlVA

DISPOSITIVO ErENDADO: ART.308

JUSTIFICAÇÃO

ís, de conformidade com a lei complementar.

Dê-se ao Art.308 a seguinte redação:

Art.308 - Os investimentos de capita~ es~rangeiro serão admitidos

no interesse nacional, "como agente compleme~ta~ do desenvolvimen

to econômico, especialmente das regiões menos desenvolvidas do Pa

Dê ao § .29, do Art. 68, a seguinte redação:

§ 29 - As Regiões contarão com Planos Regionais de Desenvolvi

mento,aprovados pelo Congresso Nacional, onde serão especificados os

objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de ação do Poder Público.

A execução dos piànos Regionais de Desenvolvimento do Nordeste e da

AmazOnia é da responsabilidade dos seus respectivos órgãos regionais

de desenvolvimento, aos quais será assegurada a necessária autonomia

'administrativa e financeir~. A proposta se justifica tendo em conta a ne -

cessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas co~

as~ U S 1 I F I C A ç j\ O

o Anteprojeto, embora preveja que a formulação dos planos de

sideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre

quais tem sido incluída a do desenvolvimento regional.

De outra parte, o investimento estrangeiro se

Seria, em síntese, uma alternativa válida para

o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas do

País, especialmente do Norte e Nordeste.

adequa a determinados programas regionais, como o da industriali

zação do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiari~

mente contribuir para a absorção de modernas tecnologias industrl

ais por parte do setor produtivo nacional, bem assim para a aber
tura de novos mercados para os proditos brasileiros.

r::-r-..J.------- ,.L~N...1l10/COWlssio/l1J.CO..I"io_--------__,

CàMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
= TltXTO/JUSTIf"ICAÇ;.O -,

EMENDA CS02842-2
E: CONSTlTUINTE FIRMO DE CASTRO

autoritáriosistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime

orçamentos públicos deva levar em conta as pec~

laridndes regionais, nüo dispõe de dispositivos que ,garantam um dis

lpllnumunto objetivo e adequado da questão regional, ou seja, da re-

dus disparidades territoriais de renda.
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de Planos

Regionais de Desenvolvi~ento, como partes integrantes dos Planos Na

cionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso Nacional ,

o-que lhes conferiria a indispensável legitimidade.

Outrossim, entedemos por bem propor um tratamento diferencia

do no encaminhamento dos Planos Regionais do Nordeste e da Amazônia,

o que, aliás, vem-ocorrendo historicamente, por serem estas as regi

ões mais deprimidas e socialmente mais defasadas do País. Com isso,

procura-se retomar ~ experiência que tão promissoramente o Brasil a~

que se instalou em 1964 e pela nefast~ centralização de poder e da

administração a partir de então observada.

EMENDA SUPRESSrVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

Devolver, po~s, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia; um

lIais do País Legal".

No momento em que se questiona a própria Federação, se defen

de o fortalecimento. dos Estados e Municípios, se apregoa um novo si~

tema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades territ~

questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a

forma mais efetiva de se garantir a verdadeira integração nacional ,

um País da dimensão territoria~ como o Brasil.

A Federação dos dias atual~, como bem afirma o constituciona

lsta Paulo Bonavides, " jã nfio representa mais do que um elemento
decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se mais e

organismosmínimo de autonomia, através do fortalecimento dos seus

regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando menos, uma

Art.277 (§1º; §lD-Item II-a e §11-Item V)

Art.282 (Item 11 e §2º)

Art.271 (Item 111)

a) Suprimam-se os dispositivos do Anteprojeto abaixo indicados:

i. §1º, do Art.277

ii.alínea ~, do Item 11, do §10, do Art.277

iii.ltem V, do §11, do Art.277

iv.ltem 11 e §2º, do Art.282

b) Dê-se, em consequência, a seguinte redação ao Item 111, do Art.

271:

Art.271-

conte~Plar dispositivos que assegurem o mínimo de autonomia e descen

tralização a nível regional, especialmente q~anto ao Nordeste e Ama

I ztmia •.

11- Instituir isenções de tributos de competê~

cia estadual ou municipal, ressalvados os casos de relevante in te-

riais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de

resse nacional, garantida a indenização financeira dos Estados

Municípios afetados, na forma da lei complementar.

e
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JUSTIFICAÇÃO Garantida a indenização aos Estados e Municí

pios, cessam as razões para a instituição do adicional de 5% do im-

na l .

distribuição de receita da União, e não de compensação de perda de

= TEXTO/,1USTI'ICACio----------------,

oarrecadação desse imposto em 1986. Carece, pois, de sustentação

COMISSÃO DE SI~TEMATIZAÇÃO

Item 11, do Art.282 do Anteprojeto.

Acrescente':se que, no tocante à faculdade de os E!

ta dos e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao impos

to sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes

inevitavelmente, sujeitos a uma guerra fiscal, do qu~ redundará gra

ves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacio

arrecadação, lembramos que para isto existem os Fundos de Particip!

ção, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente

os Estados mais ricos do País. Ressalte-se que São Paulo, Rio de J!

neiro e Minas Gerais absorveram, respectivamente, 53%, 12% e 11% da

posto de renda e a ,criação do fundo de ressarcimento das exporta

ções.

Se, por outro lado, se argumentar que a destin!

ção de 10% do produto da arrecadação do IPI para o Estado onde SI
situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de

Trata-se, além disto, de dispositivo que estabe

Ieee evidente conflito de competência tributária entre a União, de

um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro.

Por fim, não nos parece também ser 'este o cam!

nho mais adequado para se gerar receita para os Estados, mesmo por

que somente àqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais) contariam com potencial significativo de tributação, ainda

assim em detrimento da União.

Altera o inciso 111 do artigo 379, do capítulo 111 da Educação -e

da CUTtura, que passará a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO 111

r-r-r --;- PlEUluo/cOllllSsio/SIJ&Cf>YI$sio----------,

fAENDA CS02843·1 ..,., ----
I: Deputado PAULO MINCl\RONE

o Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas di~

torções constantes do Relatório da Comissão do Sistema Tributário ,

Orçamento e Finanças, no capítulo que disciplina o novo sistema tri

butário nacional, as quais, por se referirem a matérias correlatas,

a presente emenda procura corrigir conjuntamente.

Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em prime!

ro lugar,imunidade fiscal para as exportações de produtos industria

lizados(alínea ~, Item 11, §10, Art.277) e serviços e outros produ

tos objeto de negociação com o Exterio! (Item I, §11, Art.277), o

que constitui nítida imperfeição de natureza técnica.

Em seguida, como forma de ressarcimento dos Es

tados e Municípios, afetados pela queda de receita decorrente da i~

nidade supra-citada, o Anteprojeto incorre em novas distorções,quai

spjam:

Os incentivos às exportações são objeto de poli

tica econômica e, por isso, passíveis de mudanças com o decorrer do

tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente trat~

da a nível.de Constituição.

Deste modo, devem ser transferid~s para a legi!

lação complementar as definições específicas acerca da questão, as

quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais inte _

resses do País.

a) o estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Fede _

ral poderem intituir um adicional, de até 5%, sobre o imposto sobre

a renda e proventos de qualquer natureza(§1º, Art.277);
b) a criação de "fundo" composto por dez pro cento do Imposto sobre

Produtos Industriallzados, destinado aos Estados e Distrito Federal

na proporção de suas exportações de produtos industrializados, res

peitado o limite máximo de vinte por cento.

Ora, nem a imunidade fiscal deve constituir ma

·téria constitucional, nem tampouco ~ compensação 'financeira'engen _

drada afigura-se-nos racional e correta, senão vejamos.

Inicialmente, parece-nos muito mais lógico evi

tar a concessão, através da Constituição, de imunidades e isenções

fiscais, transferindo-se para lei complementar essa ~ompetência,bem

como a da indenização dos Estados e Municípios eventualmente preju

dicados, como ora estamos propondo.

Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, lIl- Atendimento gratuito em creches e pré-~scola5 para as crian-

estamos propondo a supressão da alínea ~, do item 11, do §10, do ças até seis anOS de ~dade.

Art.277, e do item V, do §11, do Art.277, prevendo-se, compensató 

riamente, dispositivo que obrigue a União a indenizar oS,Estados e

Municípios de possívtis prejuízos oriundos de isenções totais ou JUSTIFICAÇÃO

parciais de impostos concedidos por interesse nacional, de conformi

dade com o que dispuser a lei complementar. A inc1usão da palavra ugratuitollroantém coerência com

.!..------------:=-------------~..

mil crianças já atenderia b.disposto. .!

à

ou

.' " t d de def' ciência e super-do-extensão ao n1vel med10, aos por a ores ~ ~~

ta dos e é condição para efetivar-se tal direittl'.-~~~t~ao artigo

~ crianças sua raz~o é.óbvia. Sem ele o atendimento de 10

os outros itens d~5se artigo, referentes ao ensino fundamental,Prevalecendo nossa sugestão,.a lei federal ga 

rantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de benefício fiscal

ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional

~, por outro, estabeleceria a forma e os montantes dos ressarcimen

tos financeiros aos Estados e ou Municípios, de modo que não' sejam

estes prejudicados, como atualmente, com perdas irreparáveis de re

ceita.
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EMENDA CS02844-9
l!lc= Deputado PAULO MINCARONE

.---------- pI.Eh"...ro/CCI,lISsio/sueco.. lssioc-- -,

e9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r----------------TEXTO/JlISTlrlcAçÃCl-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS02846·5
tJ Deputado PAULO MINCARONE

PLE"',I,~IO/coulssi.o/5UBCOUlssio----------__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
"" TE:XTO/JIJSTlfICAÇiC----------------·1

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379,INClSO VII

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "dO, do inciso XV, do art. 13.

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e

Cultura, que passará a ter a seguinte redação.

Inclua-se na alínea "d", do inciso XV, do a"rti~ 13

do Anteprojeto, a seguinte expressão:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de ze

ro até seis anos de iQade e para0 ensino fundamental, através de

d) não haverá prIsao civil, salvo o caso de devedor

inadimplente de obriqacão alimentar.

programas de material didático-escolar, transporte, alimentação

assistêncialmédico-oàontológica, farmacêutica e psicológica.

JUSTIFICACÃO

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é

indispensável para a garantia da qualidade do atendimento à crjan

JUSTIFICAÇÃO

No nosso entender, a supressão da prisão civil por
inadimplemento de obrigôção alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, uma vez oue o direito 00 alImen
tado, já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo a

limentante - comô por exemplo o abandono de empregos e a mur.ança

de domicílios - estaria desta forma constitucionalmente dt=samparê.
do.

brasileiro tenha uma condição de sobrevivÊncja mais digna, inclu

sive prevendo a continuidade de ~ua inserção no processo educaciQ

nal. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Deputado PAULO MINCARONE

r----------PLENARIO/COUlssÃo/sUBCOlllISSÃO .:...,~-_,

e9

EMENDA CS02847-3
e9

cidadãoça de zero até seis anos, contribui~dD assim para que o

r.r----------------TEltTO/JUSTIFICAÇÃO----------- ..,

EMENDA MODIFICATIVA

E'MENDA CS02845-7 ••,•• _
tJ Deputado PAULO MINCARONE

.., PLEJ."UllO/COUlssio/CUBCOI.lIssio------------,

OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
"" TElCTOfJIJSTIFICAÇic _

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378, item VI

Acréscente-se ao art. 378, "item VI"do Anteprojeto de
Constituição, o seguinte:

Art. 378 ...
Item VI - Superação das desigualdades e discriminaçües

regionais, sociais, étnicas, religiosas, sexuais, etárias

e demais formas de discriminação.

'-'_~- PLE""UIlO/cOUISSÃo/sUBCOIllIe:sic

Deputado PAULO MINCARONE

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 397.

Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de constitui

ção, o seguinte item:
Art. 397
IV - car-ant í a de tratamento e oportunidades iguais no

disposto, independente de sexo, etnia, cor, idade e defi
ciências físicas.

JUSTIFlCAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e di~

criminação na nossa sociedade, a questão sexual, como a dos cidadãos
ou cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem deixar de
ser explicitados em qualquer definição de princípios ou normas que
tenham o propósito de conduzir os setores que compõem nossa organi
zação social, principalmente em um daqueles considerados básicos c~

mo é o caso da educação.

EMENDA CS02848-1
[J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Entendemos que neste princípio constitucional também
deve estar explícito a eliminação de todas as formas de discrimina

ção, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência
social e possibilidades organizativas da população. São ~udanças

que; sem dúvida, devam ocorrer desde a definIção ~aior de política
de ação e suas grandes diretrizes.

"" --., ----------TEXT(;/JU5TIFI~AçÃO-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 15

Inclua-se "no ~rtigo 15 do Anteprojeto, os seguintes í
tens: rr , 1I1, VII, xv, XIX e XXIX.

JUSTIFICAÇÃO

A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada
como as demais categorIas de trao81hadores, muito embora o caráter
diferenciado do empregador.
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Não se justiflca portanto, tratamento diferenciado quan
to aos 6enefícios prevjdenclários como seguro desemprego, licença

remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direi

tos trabalhistas como Fundo de Garantla do Patrimônio Individual e
jornada de trabalho.

A inclusão dos ítens referidos acima vew ccr.~atibilizar
o corpo do Projeto.

Consti tuinte JOÃO MEI\EZE"

EMENDA ADITIVA
DI&P051TIVO EMENDADO' ARTIGO 13, INCISO XV.

=-----------------TEXTc/,1USTlrIC,lç;,t------------

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, PARÁGRAFO 22.

z.:odifique-se o parágrafo 2 2 , do artigo 383 do capitulo da Educação
benef.!

i) .•................•....•......................•....• ,

Inclua-se no Art. 13, lnC1SO XV do anteprGjeto, a segul~

te alíne.e II J " , alterando-se as seguintes:

seqUestro, seguidos de morte, para os qua1s não haverá os

cios de redução da pena, ne~ da primariecade polic1al.

J) nãc ~averá pena de rror-t.e , de prisão per-pé tua, de tra

balhos forçados, de banimento e de conflsco, reesalvado&, quanto à
prisão perpétua, a legislaçãc apl1cável em caso de guerra externa,

e os crimsE de roubo, rapto de menores de 14 anos, de E'stupro ou de

se-e Cultura do anteprojeto ae Constituição que passará a ter a

guinte redação:

COMISSÃO DE SISTEMATIZàCÃO

~i. e..1o1110/co""ssiolSUIlCD "'IssÃe

EMENDA CS02849-0l!J AU10lll

[- Deputado PAULO MINCARONE

art. 383 •••

§ 22 - Com~ete 'aos Estaàos e Municípios, através de lei com-
JUS T I F I C A ç Ã O

plementar estadual, organizar e oferecer a educação de O a 6 anos,

o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICACÃO

A reêação que propomos visa a acrescentar ao inciso XV,

do Art. l~, os cr rme s de roubo, rapto de menores de 14 anoa , e7t~

pro ou seqUestro, seguidcs de morte.

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos ar-

1ig05 378, 379 e seus incisos, visando clarear alguns aspectos

que deverão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou ou-

tras afins que a comp~ementam, consideramos indispensável incluir

o atendimento educacional obrigatório à faixa_ de O a 6 anos.

A sociedade br-as í Le r ra vem se ressentindo aobr-emane-f r-a da

falta de segurança e tranquilidade públicas.

Ocorre, com freqUência, que os inclvíduos que cometerr e~

ses tipos de crimes sã~ relncidentes.

Eles possuem, em anõamer..to pr-oces suaã , vári as incidên

cias e assim mesmo estão err liberdade por serem primário~.

Enquar-tio -aguar'dam julgamento continuam a barbarizar a sE.

Constitu1nte JOÃO MENEZES

EMENDA CS02850-3
(!J

r."I---------------- TUTOlofUSTI'ICAÇio----------- _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO IlI, Aline:; "g".

c i edade ,

Nossa intenção é que nac pc-s s am se ber.eficiar do fato c!e

serem pr ãmàr-í os , Já que aa nda não foram conder.ados , e que, uma vez

conderiadoe , também nãc sejarr benef'iclados com a redução da pena.

SabeJl'os que a legislação orcinária permite que o pres!

diário com bem comportamento, ewbora condenado a vários anos de

reclusãc, passem à cetenção, à prisão alberfUE' e a ccnd:cional, vol

Acrescente-se na alinea "g", de inciso III, do Art. 13 de

ant.epr-o j e tio , após a expr-ecsác "se rão gr-atut tos";

a e~pressao:

lIa05 que provarem estado de pobreza".

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação proposta para a alínea "g " , visa garantlr o ace.;.

so as classes menos favorecldas, o direlto de obter gratuitamente,

o qu~ reza no dlSpositlVO em questão.

tando à~ ruas.

Incluímcs no texto do anteproJeto o crime ce rapto de m~

nores de. ,14 anos, seguidos de n.or-te , por entenc.erd,o,::: que este é tão

mai s bárbaro do C;L:E o de sec,Uestro.

O rapto é cometido se~pre com obJetivo libldinoso; que

dizer dOE, cometidos contra cr-í anças indefesas?

Este, nosso obJetivo!

Constitu1nte JOÃo MENEZES

r.õ--------.,---- P'1.1: .... '1I0/COlluuiol.u.CO.. I.sio _

COMISSÃG DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02853-8
P: Constituinte JOÃO MENEZES

...,---------- P'I.I:NA"IO/COIilIUio/.U.CO.. IUio --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------_Tl:llTOlofUSTI'ICAÇio ..:..... _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO IV, AlÍ.nea "d".

Acrescente-se na alinea "d", do inciso IV, do Art. 13 do

ant eprojeto, após a expressão "vedado o anonãmat.o'";

a expressão:

interessadas, I"na forma da lei".

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação proposta visa a explicitar melhor a

"veGado o anonlmato".

expressa0

r."I----------------TIEllTCl/olunl'lcAçio-- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ltem VIII,

Alínea Ub"

Substi tua-se na alínea "b';, "in fine". do i tem VIII, do Art. 18

do anteprojeto, a expressão:

" ••. da concordância das comunidades diretamente

manlfestada por consulta popular".

Pela expressão:

de autorIzação prévla do Congresso Nacional".
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Um imposto (o ICM) incidiria sobre a circulação
da madeira e dos minerais e o outro alcançaria a operação de expl~

rar um ou outro desses produtos, inclusive quando fossem eles expo,!.
tados para fora do Estado produtor.

JUS T I F I C A ç Ã o

o resultado de um plebiscito reflete o impulso emoc10nal mome~

tâneo. Restrito às comunidacles "diretamente afetadas", como o próprio

nome af1rma, nunca seriam aprovados. Ass1m, seria 1mposs1vel realizar

obras como represas, linhas de transmissão, polos petroquimicos, ol~

odutos, centra1S termoelétr1cas, estradas, se dependesse de consulta

às viZ1nhanças ou às pessoas em CUjas terras os projetos serão dese~

ICM que atinge a circulação), assim também a exploração de
e das madeiras poderá ser tributada como operação distinta

culação.

minérios
dá" ci,!.

representar o povo brasileiro e como tal autorizar, para o bem geral,

projetos de grande envergadura e impacto local legislando sobre as

compensações espec1f1cas aos prejudicad05.

volvidos ou serao desapropriadas. O Congresso Nacior.al existe para Realmente existe, hoje, uma disti~ção injustif!
cada entre os produtos industrializados e a produção extrativa e

mineral. A indústria faz-se suporte simultâneo de dois impostos di~

tintos (o IPI e o rCM), ao passo que a exploração da madeira e dos
minérios não pode constituir-se em fato gerador senão de um s6
imposto (o ICM).

;f.MENDA CS02854-6
~ _aUTO"

Constituinte JOAO MENEZES

Tal como na exploração industrial concebeu-se

a possibilidade de dar nascimento a duas espécies de impostos,
assim também na exploração madereira e mineral poder~se-ia dar ens~

jo à cobrança de mais um imposto além do ICM.

w,..---------- PLI..i'YO/eo"luio/.~cO.I..lo

c: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
",,~--------------- TIXTO/.lUSTlfICAÇio- .,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO 111, AlÍnea "b".

A alínE-a "b", do inciso 111, do Art1go 18 do anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:

A medidá viria contribuir grandemente para o

desafogo financeiro dos Estados que hoje sofrem amargamente com a
centralização de competência tributária na União, pois que a atual
Constituição Federal permitiu a diferenciação entre produção e ciE
culação de produtos industrializados para efeito de. distribuição de

competência, porém impediu que o mesmo pudesse ser feito com rel~

ção a produtos outros que não os industrializados - caso das made!

ras e dos minerais.

Art. 18 -

I -

lI-

.......................................... ....-..

Com o objetivo de trazer algum alivio à

va situação financeira dos Estados, assim como para dar maior
nalização ao Sistema Tributário atual, elaboramos a presente
da, para cuja aprovação pedimos o apoio dos ilustres membros

Comissão de Sistematização .

aflit!
raci~

Eme,!l
da

COMISSÃO DE SISTEMAT[ZAÇÃO

."'TO ) :r='p'F"TL'DO--"
Constituinte JOÃO MENEZES " ~

EMENDA MODJFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 410, Pará&ré~o Único.

O parágrafo único, do Art. 410 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redação:

"" TUTO/olllSTIPleaçÃo----- ...,

.EMENDA CS02856-2
(!l

III -

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

b) respeitada a liberdade indnridual de partic.!.

par e de escolha de caca ~m, é livre a a~

sistência rel1giosa nas entidades c1vis e mi

litares e nos estabelecimentos de internação

coletiva.

JUS T I F I C A ç Ã O

Acrescentamos à redação que a ass1stência relig1csa nas

entidades civis e militares e nos estabelecimento~ de internação c~

let1va, também seja da escolha de cada um, para participar.

Parágrafo ún1co - É vedada a propaganda comercial de me~l

camento~, formas de tratamento de saúde e agrotÓXicos.

JUS T I F I C Ã O

Ao propormos esta redação, queremos ressaltar que a prop~

ganda comerc1al sobre o tabaco e bebidas alcoólicas, não traz mai~

, res 1ncitamentos para aumentar o consumo dOE mesmqs.

",,~-__----_-------TtXTO/ofUSTiflC..çio_------_---------,

nv _ exploração de minérios e madeiras, inclus!

ve para e~portação."

C
" AIIIT IOO_ -

• PFL ,Constituinte JOÃO MENEZES

EMENDA MODIFICATIVA
DISpOSn'IVO EMENDADO: ARTIGO .416, "in fine".

Bubatatua-ae no Art. 416, "in fine" do anteprojeto, a

pressão:

..". 'UMAluo/coauslÃo/*ulcolllnio-----------

COMISSÃO DE SlSTE~~TIZAÇÃO

",, TUTO/..USTI'IÇ...çcio,---- ~

f.MeNDA CS02857-1
[!J

..UTOJl--------------_,
Jollo MENEZESSenador Constituinte

EMENDA ADI'I'IVA
DISPOSITIVO EM~DADO: ARTIGO 277.

Acrescente-se ao art. 277 o seguinte item V:

EMENDA CS02855-4

JUSTIFICAÇÃO do Congresso Nacior:al".

Tal como ocorre com o Imposto sobre Produtos

Industrializados (que incide sobre a produção e não colide com o

Pl"lB; expressão:

do Senado'F~deral".
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CONSII~INTE JOFRAN FREJAT

.,..,--------------- TUTO/olUSTI'IC.lçio,------- -,

,,- PLnAIlIO/eol,ll"io/aullcoMI"io---- ,mc= COmissão de Sistematização

"UTO"--------------EMENDA CS02859-7
[:J

JUS T I r I c A ç Ã o

Acred1tffijQS ~ue o Senado Fedéral existe, tambérr, para re

presentar os interesses dOE Estados e, como tal, autor~zar o propo~

to no Art~go em questão.

EleVA MJDIFICATI\lA:

A alínea "b" do inciso VII do art. 13, passa a vi!J3rar can a

segJinte redação: ,

b) A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nirg.Jém poderá

nela penetrar à noite, sem consentimento do morador, a não
ser par.. acudir vítima de crime ou desastre, nem ãJrante o

dia, fora dos casos e pela forma que a lei estabelecer.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAéÃo

~
1- - DA csoaess-s A'-'" _

, - ) ~P·AF"L"·~
l..i -:c:::o~n.:.:s:.:t:::i:.:t:.::u:::i=n:.::t::e:.....:J..:o::.:Ã::O~ME=N=E=Z=E=S ___:-__-:-_:-:-:--" C.- _J

~I..i~~~~~~~~::;:;;;~::::-::"~'.:::'~"':.:/~C'~.'::"~i'~/~"~"<!'~.'~"_i'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:_" J~Õ~
""'---------i------- TUTO/olUITIF.CAÇio ,

l!MENDA ~IFICATIVA

DISPOSITÍVO EMENDADO: I\Rl'IOO 500
.:JJSTIFICATIVA

.:lJSTIFICATIVA

~,.uTUIO~

LIDE

EI.eaJA tolIFICATIVA:

O Artigo 13, inciso 'YN, alínea "J", passa a vi!J3rar can a

seguinte redação:

"Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por deci
são e ordens escritas e flJ'lllanentadas. de autoridade come

tente."

restrito à moradia.

Verifica-se ainda que ao pretender assegurar a privacidade

noite e dia, o anteprojeto acaba por incluir preceito de caráter lID.eamente

processual, ~al seja a natureza do conscentimento, que deve ser judicial,nos te.!:

llDS da proposta.

O texto acaba por alimentar instplrtável conflitância entre

direito pessoal e dever público, can graves Inconvenientes de terrpo e lugar em su

essencia.
'Melhor seria conservar-se a redação do art. 145 § 15 da~

tituição de 1946, lJ.I8 senpre adnitiu as buscas nos casos de "furos bomi juris" ,

sob rígido controle jurisdicional. ,

"A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém poderá "!
la penetrar à noite, sem conscentimento do morador, a não ser para acudir a v!

t1ma de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e pela forma ~e a

lei estabelecer."'

Ao assegmu- cano garantia do cidadão a privacidade de sua

IIDradia, li Projeto inovou O conceito de inviolabilidade da casa cano asilo do ~

mero, fugirodo a rossa t..--adição constitucional e reàJzindo tanDém a aq:Jlitude da

norma constitucional.

Privacidade é De10S que asilO inviolável, como não é direito

Conviria, na alínea "J", do ítem XIX, substituir

o caráter restritivo da expressão "autoridade judiciária" pela. forma alJllla da

Constituição de 1946, ou seja, "autoridade COlJll8tente".

~ está redigida. a alínea submete as prisões

adninistrativas e discipUnares ao ctJ(ltrole judiciário a destellllD"

O texto, ademais, inova a tradição jurídica bra

sileira que tem cano frndamento lJ.I8 esta legitimidade decorra necessariamente

da prestação jurisdicional, ,senpre presente ~3ldl oportUlO cano consagra o pr~

jeto ao banir qualquer tentai:iva de excluír da apreciação judiciária qualquer

lesão de direito.

r::-r nXTO/.lUSTI'II;Ai;io -,

'EMENDA CS02860-1 ,".,,,------
I!J
C CQNSTITtlINIE JOERAN EREJAT

I\rt. 500 - Dentro de doze neses, a contar da data de pxonul~

ção desta constacuíção, o Cbngresso Nacional aprovará um Código Rural Bras~le~

que será nome juridica de solução das ,questões e da execução da politica agrãna

e leis que fixem as mretrizes das políticas agríO:lla, tecnolÕgica, industrial, UE.
bana, de transporte e do conêrcao interno e ext:emo.

O I\rtl.go 500 do anteprojeto, nassa a ter a seauinte redação:

A evidente difiCllÍdade com que se defronta o, Governo para via

billzar a política agrária', resul'tá em grande parte de uma legislação esoarsa e

divers~ficada. Pretende a Enenda' ao orescrever a discussão e votação, nelo Cbngr§.

sei Nac~onal, de um Código Rural Brasileiro, consolidar as leis e outros drplonas

legais esoecíficos, para assim obter soluções integradas e ef~cientes para os ~

bl~ que envolvem o hrnrem, a terra, os recursos e prograrras de refome agrária e

de desenvolvinento da produção.

l'Ds J?X'Oblemas acontados sorram-se o da colomzação e povoanento

de grandes extensões de terras não aoroveitadas, de sua subdivisão em glebas, da

racionalização, dá'exploração econômica dos recursos do carrvo e da fD<ação do 110

nem ao solo tornado fértil e produtivo - itens' que ooderaam, com inteira vantagem,

constituir parte do Códico PJ.Jral Braslleiro, corro lei bâsaca oara uma objetiva ~

litica agrár~.

Penso que se trata de questão de interesse da ConstJ.tuinte~e
que deve obter, de sua S9berania, discussão, e votação que afinal conduzam à ediçao
CIo Código Rural, CO!lO fizeram outros países.

Er'l 1 744, a SUécia, quando ainda uruda à Finlândia, elaborou o

.J?I'ineiro Código Rural conhecido. Em 1 791, a França aprovava, pela sua" Cónstit~

te, o seu Código; a Itália, em 1 807, instituiu o seu CÕdJ.go reproduzindo, na ~

ca, quase inteirarrente, o Código Rural francês; a Bélgica, em 1 866; a Espanha, em

I 876; a UIlião Soviética, em 1 922, revista em 1928/29; a .Grécia em 1 933. Na Arréri
ca do Sul, a Província de Buenos Aires, em 1 865; a Reoública Ouental do Uruguao.,

em 1 875, ocasião em que o seu Código foi havido = o naas conpleto em relação

aos exJ.stà.tes na época de sua pronulgação; o Paraguai, oromulgou o seu CÕdJ.go em

1 877; a BolíVJ.a, uruficou toda a suá "legislação rural em 1 901, que passou a VÍ~

rar cano um CódJ.go Rural; o México, tani::ém oronulgou um IlOderno Códiçn em 1 928,

que vigora até hoje.

No Brasil, iniineras foram as iniciativas na sentido dá ~fic.~

ção do nosso' Direito Rural, datando de 1 914 o prineiro ,!ro)eto de céJdi.go, que não

teria chance de ser analisado e discutido nelo Congresso Nacional. Em1 937, sur?-,

ria outro prOjeto, calcado nos conceitos da Cbnstituição de I 934, da lavra do em:!:
nente Dep.1tado Borges de ~eiros, que teve fim aos dos outros. Mais tàrde, por

miclativa do então Ministro da Agricultura, Dr. 1Ipolômo Sales, foi constituida

comissão para redigir um projeto de codif~cação rural. Essa comissão trabalhou a

partir de dezeni:>ro de 1 942, vindo a concluir o seu projeto em 1 944, apÕs receber

sugestões e colaborações de inúrre=s órgãos de classe, associações ruraas , 9O"":E
nos estaduais e prefeituras mmicrpaas, não Vll1do. a merecer, entretanto, sorte di
ferente dos dois prineiros.
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
..".--- ..Lr:...."lO/CONISsIo/.u.co.utlsio-----.---------,

[!l.
= nXTO/JUSTI'ICAC;io ...,

EMENDA CS02863·5
PJ CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

.EMENDA CS02861·9"
I: CONSTITUINTE .xFRAN FREJA~To.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 442

Renumere-se o parágrafo único do art. 442 do an

teprojeto, para' parágrafo. primeiro e ~~icione-se o parágrafo 29 com

a seguinte redação.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao item XII do art. 49 a seguinte redação:

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Trib~

nal de Contas do Distrito Federal e Territórios, o Mini~

terio Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal
e dos Ter~itórios.

JUSTIFICATIVA

\ 2 - O congresso Nacional incluirá em seu Reg!

mento Comum a Comissão Mista Permanente do Oistrito Federal, integr~

da exclusivamente pelos representantes de~te na Câmara Federal e no

Senado da República a Quem caberá le~islar ~ exercitar a fiscaliza

çlo financeira, para o Distrito Federal, co~o auxílio do Tribunal d~

Contas do OF, enquanto não for instalada sua Câmara legislativa.

JUS T I F I C A T I V A

O Art. 65 do anteprojeto e parágrafo primeiro

estabelecem eleições diretas para Governador, Vice-Governador e Câma

ra legislativa para o Distrito Federal.

.' Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Fed~

ral, o Tribunal de Contas posiciona-se entre ~s Poderes políticos
nacionais.

No julgamento das contas dos administradores e demais re~

ponsáveis por bens e valores públicos, o Tribunal de Contas _exerce
função jurisdicional.

Assim como o Tribunal de Justiça do Distpito Federal, o
Ministerio Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tribunal
de Contas, Corpo de magistratura intermediária entre a administr~

ção e o legislativo, merece receber idêntico tratamento, por qua!!
to milita a seu favor as mesmas razões que justificaram o mesmo
apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, ao Ministerio Público e ã Defensoria Pública.

..".,. TItJl:TO/JUST"'CAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVA
Inclua-se na letra "b" do artigo 205: "os Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
c Ip í.os" •

Faz coinCidir as eleições com a eleição de Pre

sldente e Vice-Presidente da República.

O intervalo entre a promulgaç~da Constituição

e as eleições deixa o Distrito Federal ainda na condição de depender

de Comissão no Senado para aprov~o de suas contas e legislação.
r,L

Faz~ portanto, necessário incluir nas disposiçõe~

transitórias ~ criação de comissão mista no Congresso para tal objet!

VQ.

EMENDA CS02864-3 AUTO.------------,

f= CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
,.,-, 'LENAIlIO/COMISsio/IUICON'ssio-----------,

COMISSÃO DE SISTEMA~IZAÇÃO

cr;;'AIlTIDO~

PFL/DF

Suprima-se do item I, do artigo 196 a expressão: "dos CO!!
se1heiros dos Tribunais de Contas local".

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

pr-;;'''"TIOO~
PFl/DF _

de C0!!o
Fed~

mínimo

JUSTIFICATIVA

- o número de Conselheiros dos Tribunais
tas dos Estados e fixado em 7 (sete) e do Distrito
ral e dos Municípios em no máximo 7 (sete) e no
5 (cinco):

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= ,l,.UÁ"IO/CD..1,'io/IU.CO..ISSio~ -,

= TUTO!JUST1FICaçlo ...,

A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais de Co~

tas dos Estados pr~picia a perfêita harmonização dessa condição. e!!
tre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da Federação,
evitando que se criem disparidades injustificáveis nessa materia.

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame!!
to a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos-MunicIpios, de molde a ma!!
ter coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembargad~

res dos Tribunais de Justiça.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao artigo 148, o seguinte parágrafo:

:EMENDA CS02865-1 AUTO'f? CONSTITUINTE JOFRAN FREJAI --------------,

SEÇA:o IX

JUSTIFICATIVA

DA CS02862·7

DO'Tribunal de Contas ~ da Fiscalização
das Finanças Públicas

ONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

Assim como as demais seções intituladas com o nome dos ó~

gãos de que tratam, tambem aqui, manda a tecnica legislativa, com
a finalidade de facilitar a consulta, o nome do órgão deve aparecer
~o título da Seção. E na sua complementação apenas a "Fiscalização
das Finanças Públicas", na qual se compreende a fiscalização fina!!
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial.

EMENDA MODIFIC8TIVA
Altere-se o tJ.tulo da Seção IX, denominada "Da Fiscaliz~

ção financeira, orçamentária, opera~ional e patrimonial", para "Do
Tribunal de Contas e da Fiscalização das Finanlis Públicas".

..... PLuAlllo/eowlS'io/IU.COMlllÃo-------------,

{!J
=_~------------_TUTO/"USTI'IC.çio---------------...,
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&U1DIt---------------
EMENDA CS02866-0
(1 CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
mr---------- ..~NAJlrO/cOMI's1ol.u.CO..,Ssio ___..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇKO

EMENDA CS02869-4
[!jc: CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

'l.lIl1Á'llO/cOMI3.io/.UICOIllI.IÃO------_---_

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

~PUTIDD=]

r.,II)F •

~"TA~02/07/87

f??F'&ItTIOO~
PFLlDFCONSTITUINTE JDFRAN FREJAT

A proposta em tela objetiva reafirmar a ~quiparação en
tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e o~ Desembargadores do
Tribunal de Justiç; do Estado, a exemplo do que se dá com os Mini~

tros do Tribunal de Contas da União e os Minist~os do Superior Tr!

bunal de Justiça, na confornudade do artigo 144.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA.
Acrescente-se ao art. 148, o seguipte parágrafo:

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos direitos, vencimentos, vant~

gens, prerrogativas, garantias e impedimentos

d?s Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

""'~ nxTo/olUITJrlCAÇAO---- --------_..,.

EMENDA CS02870-8
!:J

expressão:
ficando o

.
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao parágrafo 1 9 do artigo 144 a
"direitos e vantagens" e o vocábulo "voluntariamente",
parágrafo assim redigido:

§ 1 9 - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na
hipótese do exercício de mandato, terão as mesmas garantias, direi
tos, vantagens, prerrogativas, vencimentos e impédimentos dos Mi
nistros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão apose~

tar-se,vo1untariamente,com as vantagens do cargo após cinco anos
de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se com a inclusão da expressão "direitos e va~

tagens" , assegurar na sua plenitude a igualdade dos Ministros do
Teu aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se,
ainda, que o estágio de cinco anos se refere ã aposentadoria volu~

tária, já que não se poderia afetar 05 demais direitos de inativa
ção.

mr----,.---------- TUTO/o1USTII'ICAÇÃo---- ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r---------- 't.EN,A'UO/COMISdo/sUIlCOUIS'ÃO-----------

l:
~ '- TEXTO/~LlSTI'ICAÇio----------------__.

ccns t í tuinte JOFRAN FRtJAT

EMENDA SUPRESSIV~

Suprima-se do caput do art. 148, a seguinte

pressão: "no que cob.ber u

e~

JUSTIFICATIVA

A alteração produzida no caput do artigo 148 visa~

taL a igualdade de tratamento na organização dos Tr~bunais de Contas
dos Estados, do Distrit?- Federal e dos Municlpios.ARTI GO.!!!.. INC ISO XXDISPOSITIVO~:

~
EMENDA MODIFICATIVA

1'::"1---------- TEXTO'JUSTIFlCA;ÃO---------- --,

Dê-se a seguinte redação ao inciso XX, do artigo 14, do Anteprojeto de
ção, elaborado pela Comissão de Sistematização:

Constf\u..!..

"XX - Segurança do Trabalho;"

JUSTIFICAT IVA

EMENDA CS02871-6
l!J VAU\! R CAKPELO

A ret I rada da saúde do i nc r50. é dev ido .a.o fa to da saúde ser abordada na Seção I ,
do capítulo l l , do Título IX, sendo um direito de todos, trabalhadores ou não, &.um
dever do Estado, ,0 InCISO deve-se restringir unicamente a segurança do trabalho,
que será competênc lq do Ministério do Trabalho.

~~---------------T;pTO/olU5T1fICAÇio------------ -,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea "o" do inciso xv do art 13.

EMENDA CS02868-6
~ ..UTOIt

~ONSTITUINTE JOFRAN FREJAT .

,I.IlHÁltlo/colollllÀo/.uICOMllldo.----------- 0&1&-----,

COMISSÃO 'DE SISTEMATIZACÃO J fITõY 07/87)

JUSTIFICAÇIlO

Trata-se de matéria a ser tratada em lei ordi
nária, norma infra-const.tucional que é. Não é possível incluir na
Constituição todas leis que formam o Direito Positivo.

"="r---------------- nxto/oluSTI'lCA.çio.-----------------,

EMENDA SUP~ESSIVA

Suprima-se o vocábulo civis do texto do inciso rI,

do artigo 137.

JUSTIFICATIVA

EMENDA. CS02872-4r: Constituinte GERALDO CAMPOS

,..,-,r---------- J'Lr.IIAA10/COlollssioISUlltOUI5SÃO-------------;

Comissão de Sistematização

=c----------------- TEnO/JuSTlrlCAC;ÃC-----------------,

A emenda, em questão, objetiva dar entendimento abrangen
te no sentido de que todas as sociedades instituIdas ou mantidas ~

lo Poder PÚblico estejam sujeitas ao julgamanto do Tribunal de Co~

tas, na conformidade do sistema vigente.

L

EMENDA AD'ITIVA

Acrescente-se o s~guinte § 3º ao artigo 87 do Anteproje

to:
"§3º - Atendendo à natureza especial do serviço,pelo
exercício de trabalho notuino, de revelamento, peno

so, insalubre ou perigoso, a lei federal indicará as
exceções às regras estabelecidas para a aposentadoria,

reforma, transferência para a inatividade e disponibi

lidade. "
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JUSTIFICAÇAO

A emenda é tecnica e tem como objetivo ADEQUAR a maté
ria aprovada na Comissão da Ordem Social, aplicável aos trabalhadore~

e servidores públicos,porém, por ocasião do ord~namento lógico dos as

suntos, foi apartada daquele contexto, ficando a questão dos servldo _

res públicos na Seção 11 do Capítulo VIII - Da Administração Pública

(Título IV), enquanto a matéria alusiva aos trabalhadores em geral pre

vista na Seção lI-Da previdência Social, do Capítulo 11 do Título IX.

Assim é que as exceções às regras gerais da aposenta
doria dos trabalhadores estão previstas na letra "c" do art. 362 do
Anteprojeto de Constituição.

Porém, essa matéria não foi assegurada no artigo 87

TENHA SIDO APROVADO na Comissão Temática para beneficlar, também, os
servidores públicos.

Aliás, no mérito, os servidores públicos conquis-

. taram o direito à aposentadoria especial - decorrente da natureza de

alguns serviços que desgastam física e mentalmente, de maneira preco

ce - HA 41 ANOS, quando o § 49 do artigo 191 da Constituição de 1946

dispôs que a lei poderia reduzir os limites de tempo para d aposenta
doria nesses casos.

Igualmente, a Constituição de 1967, em seu artigo
100 § 2 9 , tembém assim' o fez, sendo que a Emenda Constitucional de

1969, em seu artigo 103, manteve esse direito já consagrado para os
servidores públicos,

Desse modo, a emenda proposta nada acrescenta de no

vo ao que foi aprovado nas Comissões Temáticas, adequando a redação

do parágrafo às formas de inatividade previstas no Direito Administra
tivo Brasileiro,

EMENDA CS02874-1
~. 0oSr' 1!;. ( >("E !Qpr

r.=1C-- TUTO/.lUllTlfICI.ÇÃO----------------

Suprima-se o § 19 do ar.t. 341 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

o § 19 e seus itens do Anteprojeto, conf1itam com o ~i~posto ncsarts,' 27~,
277 e 278, havendo, pois, a necessidade de se fazer a necessarta adequacan, atraves
de sua supressão.

Com efei~o, a técnica adotada pelo Antepro~et? ~e esta~e~ecer p~ime~rame~
te as bases ao n'ível constitucional, para as contr-íbutcoes SOC1!!lS,_ f?l lnfe11Z
pois invadi~ o campo das incidências trlbutárias, criando confusa o tecntca e inseg!!
rança juridica, em'área tradicionalmente bem de1imitada.

Em realidade o citado disp~sitivo elege como materia tributável o fatura
mento e aí invade ár;a do IPI, federal; do Impostõ sobre Mercadorias .e Serviços,e~.
·tadua1; e do Imposto sobre Vendas a Varejo, municipal •

Por outro lado,' conf1 ita com o Imposto de Renda, ao eleger o lucro e a rei!.
da, como fatores de incidencia.

Invade,_ainda, a competência, resi~ua1 concorrente ~os ~s~ad?s, do Distrito
Federal e da Uniao, ao orever a contr-íbutçao sobre o patrtnônto llquldo das eessoas
flsicas, que, em todo o' mundo, constitui espécie de imposto e não contribuiçao so-
cial.

Finalmente, agride a 1õgica e1ei]lentar ao criar adicional sobreos prêmio~
dos segúros privados, pois o que chama de adicional e, em verdade, a propr-ra contr-í
butçâo, O adicional pressupõe a existencia de algo da mesma natureza (o principalT,
ao qual ele vem como acresclmo. '

Com tantos confl itos e impropriedade, parece-nos melhor que a~ ~!ribui
cões sociais continuem no regime vigente.:. o seu desdobramento seja fe~to pí!1a.....1e
gis1ação ordinária, sem que a Constituiçao preveja todas as suas aspecres ,

, JUSTIFICATIVA

E)t:
Suprima-,se,o art. 3~i.

JUSTIFiCATIVA

o ar t , 3~2 é incompatfvel com o a'r t , 275, l t em V, pois I imita
a-- competência a t r LbuI'da ã União, ne s t.e último artigo, par-a In s t l t ir l r' o

lmpbsto de renda e proventos de 9ualquer natureza.
-Como sabido,'o imposto ~e renda incide s?bre os sa)ãrios, a

t'Ítulo de antecipação do l,mposto,apurado se,9u~do o regime de déclar.!!.

ção anua 1.

·EMENDA CS0287S-9
'[:1 ]r?(>'Ç: Te ("'x.C- ( rQt)

r-·.:...---=-----------Tl'XTD""v5J'JfleA~io----------------,

fITfrL~
tJPji;t13}J

I - contrib,uiçãe dos empregadores, incidente sobre 11 fo1~a de salários."

Modific!lle-Se a redação do art. 341, § lQ, item I, da seguinte forma:

•••••• I ~~~~: .~: ~ ~. ::::: ::: :: :::::: : :: :.:: :::: : ~ : ::: ::.:.: :.::::: ::: :: :: :: :: : : :: :::::::.:: ::

§ 19 .•• :, .. : ;.:~: •• : •• ,.: # •• '; : .

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

I!.Jr.1----'------------ TUTO/"USTI'Il;..Ç40'----------------_~

'L o#--<.

EMENDA CS02873-2
'tJ "1 {)~f tE: (XEr a lt-

da,Tornar, pois, exclusiva da Seguridade so c l a Lvav r r l bu t acão

folha de salários, "l nv Iab l l iza'ria '1.atual s.istemática de retel.'çâo'

fonte (pelo empregador)' de parte dos s~lários, com ~raves prejuTzos
ra o fluxo de caixa ~a União. . .

=__-'- ~ Tf::XTOI"unl ..lc"(jÃO---------

I!JAcrescenta.,o item VI ~ o pa-râgraf'o 5.9 ao artigo 275 do Anteprõjeto da.

Constitui'Ção~ nos seguintes te;~os:.
"Ar t , 275 r '

VI.- njin,erais do Pars.!'·
'159 - O imposto previs~o no item VI in~)di~é uma 55 vez sobre a

.ex.tra'ção, ~ ci'l'cufa'(;âo,'a dist'r}bul-çãb ou o con s umo dos minerais do Par,'1
.relaci~na.dos em l e l., .exclufda ã inci<lência de qua l que r. outro tri'buto." !i. . . ~

A presente emenda visa compatibj1izar o art. 31l1,' § 19; Hem I., com o art. 275,
item III e IV, 2.77, item lII, 278, item lII, e art. 262, § 29, elo Anteprojeto da Cons
tt tutção,

Com efeito, a redação original tns t i tut , .como .materla tributãvel da contribui-
ção socf al o faturamento e o lucro. ' .

O faturamento j~ constitui matêrta tributâve l do IPI (art. 275, item IV), do I!!!,
posto sobre Mercadorias e Servi ços (art. 277, item I lI) e do Imposto sobre Vendas a Va
rejo (ar-t, 278, i tem IlI), -

Há, pois, uma invasão da área especifica de tncí dênci a tributária, que, alem de :é M C N D,1l CS02876 7
atentar contra a boa tecnicil'flnanceira, entra em conflito com a própria s í s temât ica ,~·.u.;.l1 n. - ••T••---....,------------,J ET?'t""~---'
adotadá na Cons tt tut çào .de reserva jíe campos determinados para a lncidência tributaria. ~ p ~ Eç L.- í4 rI.) Df íJ1 . c.L v- l.--z.:»

. Ademais, invade a referida contrrbutção a área do Imposto de Renda das Pessoas'
Jurldicas, na medida em' que elege o l~cro como m?teria tributável. ". ' lip1"o:-r----.....-;:--,----::::::--- I

A gou1;rina br.asileira tem afirmado que o faturamento e o lucro são hipóteses de 11..~'_:..!=:.....!:c::.:::.~.:.:_.L<C!..._~.:....L.l...k....:..~:..!.....l._:..lJ...!..!._=:j,...:.::.....:::::--_:_~
incidências tfptcas de rmpos to , eis que'constituem .Sltuações. que se formam independen- -----,---'-....
tes de qualquer atividade estatal. '

Ademais, a superposição dessas mctdâncí as vai acarretar uma 'significativa ele
vação da carga tributária da população, vu1nerando o principio de respeito ã capacrda
de contributiva, Ins ito no art. 262, § 29, do Ant~projeto,
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Modifica d"§ 3"', do ar.t. 278-

h§ '39 - A competêncià municipal para instltuir-e cobrar- o

imposto mencionado no ítem (Ir não exclui a:

I - dg'União, para instituir e cobrar, na mesma op~r~

,~.ão, o lmpo s ro de que trata' o ite~ IV;do a r t ; '275;

II - dos Es~ados ~ Distrito Federal, par~ ínstitu~r e

cob r a r na mesma opera~ão, o ,imposto de que trata o item I1I do a r r ,

277."

JUSTIFiCATiVA

A c~mpetência- para instituir incentiv~s fisc<lis decorre d~

- ' . , os t r Ib u t os ; a qual-está' definida, pa r'acompetencia para instItUir
a União Estados; DistHto -Fe de r a I: e Mun'icíilios', no- :ritulo próprio

(Titulo'lIl í,- Da Tributação e'do Orçament.o) - E m~téria de' que c- d.!:,

ve se ocupa; a l~gisla!;ào o r d in âr Ia de'cada'tr'ibuto, observadas -as

pecul iaridades de cada um, e as diretrizes de po4Ttica ecônômica

aplIcáveis a matiria. Além disso, .não hã razão plausível para pr!
vilegiar determinado subsetor de atividade econômica, a n1vel con~

titucional, em âefrimento dos demais.

JUSTIFICATIVA

o §'39 do art. 278 necessita ser cómpatibilizado com o

item IV ~o art. ~75, ,que <lã 'Competência plena-ã Uniã,,! para inst!

tuir o imposto sobre produtos industrial izados.

Ao ressalv~r apenas a incidência do imposto sobre a circ~

la~ão de mercadorias e presta~ão de servi~os, dá a ent~nder que f~

'ca eliminada a inGidên~ia ;a mesma opera~ão, do imposto sobre prod~

tos i~dustrial l z a do s ,

Como' é sabido, 'o imposto sobre produtos industrial l za do a tn
clde em álguns casos de venaa a varéj? Por exemplo: vendas efetu~

das por comerciante importador de produtos estrangeiros a consumi

dor final.

Suprima-se a pa r t e- final. do pai'âgr'lfo-unico do a r t • .399

EMENDA CS02879·1
tJ ft415S Cri N b 1/""1

EMENDA CS02880-S I.

E? PAE> L>/rV QtM I erJ5FC~
(!J (-DÓi 82 S'L(~Ç"/rG/'M'H T ( J 'A y-f1?t! J tJ-;;7;UVJ
r:.:.---'-------------- Tc:ltTO/"UUIP'ICAÇÃO .C- -,

~O"'T4-__

02/ 07/87

JUSTl F I CATtVA

A presente eme'nda VIs'a compa-t Ib j ! iUlr o p r ev l s t o QOs artigos ,48, ite

1(111 (que estabelece serem bens da, Un:ião, os recurs~s Jllin-er'lis do s ub so-e

lo) e 312 (que s~pata a proprledade'~Q';olo_da do subsolo e defin~ g~e '
~ • , .' . o
este pertentence ã"Un'iãó) com o arti:go ~'75, que d l sc Ip I ina a 'competência

~a un'ião, .em m?,tér,i,a -d~ impostos. '

Com efeito, atenta, contra á boa sistem'ltl~a~ão que a União~d~tenha a.. . "

propriedade do subsolo, discipl ine a Resquisa e a lavra dos recursos mi:~
nera~s e nâo tenha C~mo utiliUlr, na formula~ão da P04fti~a desse setot:

do inst,rul)1~!lta' tribu,ta'riq aélequ~do: o Impostó. Onico sobr~ Mi.oerais.

.".,--.....--------------TCXTO/olUSTlfICAÇi.O -,

AcrescenFa',o item VI e O parâgra{o 5'" ao àrtigo '275 do Anteprojeto da

Constit'uição, nos seguintes t-ermos::=-

"Art. 275 - •••••••••••••••••••• a-

VI - l-ub r.l f l c enc e s e combus t Fve l s , 1Tqu l dc s ou gasosos.

§59 --'O í'mposto previsto no item VI inei'diri! 'unia ~ó vez sobre a

.. produ'ç~o, Jmpo"rtá'~ão: circula'çãõ', dis~ribui'çãõ cu con s umo de lUbrifi~a!!
.tas e combu s t Ive l s ,.. ·1 Tquidos ou gasosos, excl.uida· a l nc l dên c l a de qual

quer outr~ trlbuto.

JUSTIFICATIVA

Esta, emen da objetiva compatibil l zar O e s t e t u Ido nõ.a~t. 48, item VII

(que determina serem bens. da ~Un:i.ão o.s r:ecur_sos minerais do su~solo),

~rt~ ~12 (que separa a propriedade do solo da do subsolo, e define que"

esta pertence, â 'Utl'lâo) e a r c ; 316 (que pr~vê' o monopõl1o da União para"

a pesquisa e' favra d<is Jazidas de peti'óleo e outros hidrocarbon,etos,bem

'como com rela'ção ao ;efino do pet~ôleo ,nacional e e~trangeiro). com o

art. 275, que fi'xa a competência da União em matéria. de impostos.

Ategta •.contra a hafmonia de poderes ~ c9mpet~ocias que a Uni~o detê~

nha a prop~iedade do sub~olo; tenha monop51 lo da pesquisa e lavra das'

JazJdas de petíqleo e outros h t d rcce rbone eo s , bem como. o. seu refino',seJ

de origem-e;trangeira o'u br;;i1e"t.~. e .não possa,util izar 0- instrumentá

trlbu~ãrto pertinente - o imposto-Ontco sobre Combus~fveis e Lubrifica~

tes - para formular uma p04itlca global para o setor.

A competêneia·':atrib-uid~a aos Estados e. Distrito Federal, para t ns t I-,

tulr o lmpo~to sobre Circula~ão de Mercadori~~ ~ Pre~tação de Servt~os,

In;i~siv; in,cidind~ sobre.os c~mbuHfvels e lubrificantes vulnera -o

principio de ~nidade de formula~ão de, polltica~. em setor tão estrateg!

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art. 494.

Vale advertir que a ressalva. efetuada ao final do refer-ido item I do art.
297 (" ... ressal vada a reper-trcâo do produto da arrecadação dos impostos menctona
dos no CapTtulo do Sistema Trjbutâr!o Nacional") não. contempla, a vinculação preten
dida no questionado art. 494.

A vinculação da receita das contribuições sccrars ao Fundo nacional de Se
guridade Social, determinado no art. 494, não e compatível com a regra generica de
não vinculação de receita tributãria a õ.,rgão, fundo ou despesa, constante do item
I do art. 297.

m---------------- 1'IX'T O/.l\,lSTll'le"91o--------------__--,

I
Vez sobre a I
e-l et r I ca, ex 1

J
§59 --o Imp o s t o previsto no .l t em VI incidirá Uma ",ã

"próduçâo, i-mporta:s:ão, distribüi~o ou consumi) Ode energia

çl~ida'a 'incidênci~' de' qualque~ ó'utr~ tributo."

, JUSTI F/CATIVA

Esta emenda'objei:hra compatibíl'lzar o estatuído n~ a,rtigo 49, l.t-em

(competência da Un'ião para estabelecer po-l Ft l c e s gerals.e setoriais, .e l a

~or~ção e eXecu~ão de planos nacionais ne desenvolvimento econ?miCb e ~o

Icial)'e XiX, "d" (que atribuj'ã União cqmpetência para l e ç Ls l'a r 'sobre á

guas e energia) com o artigo '2.75, que disppe"sobre a competência da tlni
(, ão e'l' m'ltéria de impostos.

I'" Com efeito, para a for mula:ção da po l (tica neste setor, ~ necessário

I que' a Un'i~o possa d!sp~r do in~trumental. tributário 'adequado> o tlllpostO.
j' Onico sobre Energia E,létrica.
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JUSTIFICATIVA

1If"
Suprlma-se'a aI inea "h". do J.tem·XIV, do Art. 13.

A aprovação da modificaçso pretendida justifica-se
pelo fato de que é difícil, senão impossivel, definição ou con
ceituação do que vem a ser propriedade em vias de ser racional
mente aproveit~da.

Ademais a inclusão da ressalva obstacula de modo
ina eitável a reforma agrária.

JUS T ! F I C A ç A O

r;-r--D4T4.-

f'02 /07/87

AUTOIt-- _

=~---.._---:..--- ,.t.~fCÂ"ltl/COWIS~io/SUIlCOIl:IS'ÃO ~~ ......

I?e ,s'( S'-'E 1"11't1 ('2.. A çl1-'"

EMEriDA CS02882-1
'f? ~f-l (2 S- LA f'! o IM

A I'muá l da de relativa ao imposto de transmiss-ão "caus a mortis"

estária melho~ co~ocada na Seção IV (Dos Impostõs 'dqs Estados e do' Di~
t;ito Federal) do C.apftulo I (.[lo 'Sistema Tributário Nacional) da Tftu
'10 VII (lÍa Tr:ibutaçã9 e do ~rçamento}, cujo art. 277 atribuI àos Esta
dÓs e ao Dist~itQ ~ederal a competência pare rnstitu~r·o ref~rido trl
buto. Reunir-5e-iam, assim; em um sã subconjunto de normas constituci~.

na t s , a's relativas.-:i--i;n.c.ldência- -e as pertinentes "às exonerações.

Ainda assim, há que restringir o e'l can ce da norma! t<il como

proposta, que se ~present~ com ampl itude decerto não vislumbrada pela
'seu elaborado;. -tq-"'~ a exoneração de "bens quo: sirvam de moradia ao
cônjuge sobrevivente 'ou herde i r o s " pode abranger grandes patrr-m5n ios ,

quer considerado o aspecto de valor, quer observado o de ~uantidade de

Imóveis. A motivaç~o da norma prooosta- é certamente a de deixar ao l~L·

go ~a impoS!çã9 os pequenos patrimônios, seja em valor,.;eja em quantl
da de , Is t o ê, b~scar-se-ia assegurar às' camadas da população meno-s • fa

vorecidas -econom"icamente a moraEHã. (do cônjuge s ob r e v l'ven t e JOIO dos' he~

delros) .em um único imóvel, de valor nã'o ~ignificativo.. sem ônus trib!!.
tirlo. A maneira como est~ redfgTda a norma deixa margem A desvfos de

-finalidade. que podem privar os Estados e o ~isirito Federal de legfti
ma fonte de recei'ta. Ma}s a dequa do seria' reservar ã lei 'I Jefi;;içã~

do s- ca se s de exoner~ção, observados os critérios de quantidade e valor
dos imóveis.

EMENDA CS02885-6 &"0.,-------
f: CONSTIUINTE LUIZ MARQUES
~~ I'U;NÂRIO/C(UllSsio/su'COMI'SÃO'-----------..,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO
ee-r TEXTO/.JUSTlfIC...ç:i.O----------------.....,

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARúIGO 86 E PARAGRAFOS 2º e 3º

O Caput do Art. 86 e os Parágrafos 2º e 3º do mesmo Ar

tigo, do anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:

Art. 86 - E vedada a acumulação remunerada de cargos,
funções públicas e empregos públicos, exceto:

I - .

II - ••••••••..•••••••••••.•••.••••.••••••••••••.••••••
Parágrafo lº - •••••••••••••••••••••••••••.•• ',' •••••••
Parágrafo 2º - A proibição de acumular estende-se a

cargos, empregos ou funções em autarquias, empresas públicas, soci~

dades de economia mista e fundações públicas.
parágrafo 3º - A proibição de acumular proventos não

se aplica aos aposentados quando no exercício de mandato eletivo,de
magistério, de cargo técnico ou de cargo em comissão.

JUS T I F I C A ç A O

.....-_..:... .:.-__ TItXJo/"'u:lTI,.CAç:i.O ~__~

~----.._-----.'-~NÂilUo/CO.. lssio/.u.co..lsllio_,,=--~------..,

'CDH\SS'+'" OI? ri5Tel'-(flTI'"Z..fl-C''''"'>

áMENDA CS02883-0
êl rAIZ!.', LArJ oll'Jl

AUTOIt---------------
A exclusão da palavra proventos do texto original do

anteprojet~, a exemplo do consagrado no Art. 99 da atual Constitui

ção, justifica-se porque permitiria aos aposentados receber pro
ventos quando em novas atividades no serviço público, o que é raz~

ável, já que a aposentadoria é prêmio conquistado por trabalho já
'realizado •

'Suprima-se o art. 421.

JUSTIFICATIVA

,As "vedações e I fmita~ões cqnst:tucfonai? ao poder de tributar
'de'vem constar 'do 'Titulo e,Cap(tulo p-rõprios.(Titulo VII - da Tribut~

ção e do Orçamento 'e Capitulo " do Sistema Tributário Nacional). As
sim, caberia 'incluir na art. 270 11; e l inea "c", a vedação proposta na
ã>rt. 421, o que melhor explicitaria ã imunidade da s "ent l dades dedic~

das ã defesa dos recursos naturais e da meio ambien~e, no que resp~l

ta aos impostos relacionados com ~u~s ativida~es, deixa~do ainda; ã
iei ordinária margem para estabelecimento das controles necessárias,

EMENDA CS02886-4 &••0.-------] ~P..F.TlOL0----,tJ. CONSTITUINTE LUIZ MARQUES ,~ ~J

r:-I Tl!:XTO/"USTIf'ICAç:io----------_--'- ~_..,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 487

O Art. 487 do anteprojeto passa ter a seguinte reda~

ção:

~~ Pt.ItHAIUo/cONISSAo/sulca ..lssÃO-----------..,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

'- TOTO/.lUSTIFICAç:ÃO----------------,

EMENDA MODIFICATIYA
DISPOSITIVO EMENDADO: LETRA ~ DO PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 325

A letra ~ do Parágrafo Unico do Artigo 325 do ante

prójeto passa a ter a seguinte redação:

Art. 325 - ••• , ••••••••••••••••••.•••.••••••••••••
Parágrafo Unico - .••••••••••••••••••••••••••••••••
~) é racionalmente aproveitado.

Art. 487 - Aos atuãis servidores públicos são asseg~

rados os direitos adquiridos relativas à estabilidade e à conta 

gem do tempo de serviço público para fins de gratificações adici~

nais, licença especial, disponibilidade e aposentadoria,. nos ter
mos da legislação em vigor até a data de promulgação desta Consti
tuição.

Parágrafo lº - Os atuais servidores públi~os da admi
nistração direta e das autarquias, regidos .pela CLT, que foram a~

mitidos até 23 de janeiro de 1967, ou que tenham sido aprovados em
concurso público, passam a ocupar cargos públicos com a denomina
ção correspondente à dos respectivos empregos públicos,

Parágrafo 2º - As vantagens e os adicionais, que es
tejam sendo percebidos em desacordo com esta Constituição, ficam
congelados, a partir da data de sua promulgação, absorvido o ex 
cesso nos reajústes posteriores.
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.U10" ) m--pPAD"'Tloo~

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO . ~ ~J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao art. 461 a redação que ~e segue:

EMENDA DE REDAÇÃQ

Art. 461 - Serão oficializadas as serventias do
foro judicial e extra-judicial, e os serviçós notoriais dos
tórios de registro, ~ssim deferidos em lei, respeitados os
rei tos de seus atuais titulares.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS02889-9
l:

r.l--- TExTot.lUSTlfICAÇio -,

JUS T'I F I C A ç A o

~-necessári~ assegurar aos atuais servidores públi 
cos os direitos adquiridos rérãtivos:

a) A estabilidade, porque o ítem X do-Art •. 85 do an
teprojeto s~ garante a estabilidade para os que forem admitidos -na-

conformidade do ítem 11 do mesmo Art. 85, a partir da data de prQ
mulgação da nova Constituição;

b) A contagem do tempo de serviço para os fins especi
ficados, nos termos da legislação em vigor, até a data da promulg;
ção da nova Constituição, já qu~ direito adqui~iáo, devendo, pois~

ser expr~ssamente salvaguardado. . -
Como o Art. 85, nos seus ítens, estabelece, embora de

forma sub~etiva, que os servidores públicos da administração direta
e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos, .é necessário
estabelecer,de forma precis~ o destino dos atuais celetistas da ad
ministração direta e das autarquias.

CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

o=- TUTO/.lu:nlfIC,lçÃO -, A expressão oficializàr é mais adequada do que
estatizar.

A quase totalidade das serventias do foro judi
cial já estão oficializadas. A nova redação não afeta o mérito
pois a intenção do Constituinte foi oficializar todas as ser
ventias.

"'UTO"----------- _

SISTEMATIZAÇl10OECOMISSI10

EMENDA CS02887·2
tJ

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 355

.\U101'l:------:...--------] m--pPD"TTtoo~
Constituinte BRANDÃO MONTEIRO . ~ ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r--------"--------Tt:XTO/.lU3TlflC...ÇÃO---------------~

EMENDA CS02890-2
l:

JUS T I F I C A ç li O

Suprimam-se do anteprojeto:

a) parágrafo 3º, do Art. 355

O próprio art. 354 já assegura ao Estado a regula:
ção, execução e controle das ações de saúde, o que deverá ser ~

fetivado pela legislação ordinária.
O intervencionismo pretendido pelo citado parágra

fo sem perspectiva de resistir ao futuro, que estará cheio de
tecnologia, não pode ser preceito constitucional.

A intervenção e até a desapropriação nos serviços
de saúde poderão ser adotadas, mas somente em leis ordinárias se
gundo a necessidade do tempo.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo 29 do Artigo 307, a seguinte redação:

Artigo 307 - § 2 - As empresas nacionais terão preferência no aces
so aos incentivos e crêditos públicos subvenc~onados e no forneci:
mento de bens e serviços ao poder público.

Justificativa:

Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe
um texto mais preciso e completo.

EMENDA cso2888-1
pu CONSTITUINTE LUIZ MARQUES

r.:-r--------------- TEXTOIJUSTlFleAçio-----------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 84

EMENDA CS02891-1 AUT,"tI Constituinte' BRANDÃO MONTEIR-O-------------,

r:-T--------- rLtHMJO/COUI3SÃO/::UIlCONISSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.:-r TEXTO/.lIJSTlfICAÇio -,

Inclua-se no Art. 84 do anteprojeto, como seu Parágra
fo 2º, renumerando~se o parágrafo Onico como Parágrafo lº,o seguinte: EMENDA ADITIVA

Art. 84 -
Parágrafo lº •.••..•••.••.•..•••.•.••.••.••.•..••••..•
Parágrafo 2º - O servidor público, quando da administr~

ção direta e das autarquias, ocupará cargo público e, quando das em

presas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas,
será contratado em emprego público.

Inclua-se como inciso VIII no artigo 306 a expressão "cap~

citação científica e tecnológica nacional 11

Artigo 306

Inciso VIII - capacitação científica e tecnológ~ca

JUS T I F I C A ç A O

Na sua redação original o Art. 84 do anteprojet~ só de
forma indireta e subjetiva, deixa transparecer a diferença entre ca~

go público e emprego público.
A emenja destina-se, não só a melhor definir o servi 

dor público, como distinguir o cargo público do emprego públic~ com

absoluta clareza.

Justificativa:

A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orient~

rão a ordem econômica tem como finalidade ressaltar o domínio do
conhec~mento científico e tecnológico como um dos referenciais

para o desenvolvimento.
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EMENDA CS02892·9
AUTOR prpo;RTlD0-=J 'EMENDA CS02895·3

AUTO"

} rs:~;D~:J'(3 Constituinte BRANDÃO MONTEIRO tJ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

fJ
'LENÁf\lo/C01US5Ão/suacou,ssÃO

~.'TA~ pu:NÃruOfCONI"io/SUICOMISSÃO

J
~..,.~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO !o2Jll.);! [!J 'COMISSÃO DE SISTEMATIZAçÃn :.vO,lj

EMENOA DE REDAÇÃO
EMENDA SUPRESSIVÀ

Dê-se ao art. 32 a redação que se segue:

Art. 32 - O E~tado é o instrumento ~a soberania do Povo. Suprima-se o inciso 11 do art.' 62.

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

deMediação, significa, na definição do Aúrélio, ~'ato

mediar, intervenção, intercessão, intermédio".

A exclusão dessa palavra tornará a reda9ão mais clara.

O inciso 11 repete, com outras palavras, o conteúdo dos
demais dispositivos do, art. 611.

I.UTOIt _

----------,,-- PLf;HÁ"IO/CONI3:lio/sut!eoNI...ãO - - - - - - - - - -

J
lITT

1
••

O

TA?
eu" COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO . ~ ~"~-l

ffiMENDA CS02896·1 I r:-r-p"D'OT~
c: Constituinté BRANDÃO MONTEIRO . ~ ~J

IOLENÁRIO/coUIS$ÃO/SUIlCOt.lISdo J lil:7/0~A~1

e?, ~OMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO . ~v~

EMENDA CS02893-7 ,.,.0--------
1

r:-r-p"D"T''''o----,
I:J Constituinte BRANDÃO MONTEIRO . L...-! __ ~J

EMENDA DE REDAÇÃO
EMENDA DE REDAÇ~O

Dê-se ao art. 8Q·a redação que.se segue:
Os incisos 111, IV, V do art. 62 passam a ter a reoação

que se segue:

Art~ 82 - O 8rasil 'participa da sociedade internacional
por meio de tratados e compromissos com os Estados soberanos e
com os organismos internacionais, desde que não afetem a sua sQ
berania.

111 - empreender a erradicação da pobreza;

IV - assegurar iguais liberdades para todos;

JUSTIFICAÇÃO
V - promover a justiça social.

A redação do texto constitucional deve ser clara e concl
.JUSTIFICACÃO

sa.
Muito,embora defendamos uma Constituição analítica,

redação de seus" dispositivos deve ser concisa e clara.
a

EMENDA CS02894·5 AuT••'- .....--j m=:-:pD"T'RTI••~
~ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO . ~ ---J

PLENÁluo/COl,lIsdo/sUlccuns:sio 1 ~O"TA:--::l

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO tD-<t1l us»
=--------------TEXTO/JUSTIFICAÇio- --,

ÉMENDA CS02897-0 AutoO'--- j m=pO'T"".o----,

~ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO "~ ~
r----------,,--.1.ENi"'O/CONISSiO/suaCOIil13:liO------

j
~O..,....~

(1.....",:'.:.'·~CO~M~I:=S.:.SÃ::::O::...:::D~E-=S~I~S~TE~I~~A~T~IZ~A~Ç~Ã.:::O_-:- --' W'OHV:J
EMENDA DE COMPATIBI~IZAÇÃO

EMENDA DE REDAÇ~O

Substituam-se os arts. 32 e 6Q·do Anteprojeto pelo artl
go que se segue, renumerando-se os demais:

Dê-se aos incisos I e 111 do art. 72 a redação que se segue:

Art. 62 ~ O Estado brasileiro é o instrumento da sober~

nia do povo e suas finalidades essencais são:

I --Garantir a independência política, econômica e cie~

tífica do país;

JUSTIFICAÇ~O

rII - democratizar o controle dos meios de produç~~para

assegurar o bem estar e a qualidade de vida do pov~~'

Os artigos 32 e,611 tem idêntico conteúdo: Ambos afirmam
com palavras diferentes que o Estado é o instrumento da soberania
popular. A presente emenda visa a compatibilizar os dois artigos.

JUSTIFICAÇÃO

o texto constitucional .dev~ ser conciso e c~aro.



Comissão de Sistematização • 685

"JUSTIFIC_AÇ~O

D Anteprojeto acolheu a transformação de alguns territó
rios em Estado, mas o Distfito Federal continua fazendo"parte da
União.

surgir outros, se
existindocontinuaPor out~o lado, Fernando de Noronha

com status 'de Território e no futuro poderão
for conveniente aos interesses do País.

Torna-se necessári~ modificar a redação acolhendo e
serindo as palavras"Território e Distrito Federal.

EMENDA DE REDAÇ~D

Inclua-se no artigo 500· a palavra cientí~ica, passando

o artigo a ter B seguinte red~ção:

r:T-- --''-- TUTO/JUSTIFIC.lÇAO -,

MAIA

PLENÂRIO/cON1SSÃO/SUBCOMISSÃO-----------

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA CS02-g0i:l" ...
fi ' AUTOft

[- CONSTITUINTE M~RIO

Art. 500 - "Dentro de doze meses, a contar da data de

promulgação desta Constituição, o Congresso Naêional aprDvar~

leia que fixem as diretrizes das politicaa agrícola, agrária,

científica, tecnológica, industgrial, urbana, de transporte e do

comércio interno e externoU,

CONSTlTUINI'E Al1AURY MllLLER

JUSTIFICATIVA

t fundamental que o Congresso Nacional fixe em lei .di
retrizes gerais para orientar a atuação do Poder E~ecutivo no

desenvolvimento da polit1ca científica. A expressão "tecnológica",

constante do texto do anteprojeto.

'EMENDA CS02899-6
[!J

COMISsM DE SISTEMATlZAC1\O

= TEXTO/"uSTlfICAÇÃO -,

Emenda Aditiva
Acrescentem-se ao TITULO X como art.485 e486 os dispositivos
seguintesjrenumerando-se os demais artigos.

Art.485- O Governador do Distrito Federal,será eleito
pelo voto livre,direto e secreto do povo em 15 de novembro de
1988, e assumirá o mandato em Dl de janeiro de 1989.

Art. 486 -Não perderão o mandato os parlamentares do
Distrito Federal,eleitos em 1986 ao assumirem o governo do Di~

trito Federal .
§ 12 Terminado o mandato de governador o parlamentar'

titular voltará automaticamente a seu mandato legislativo até I

o término da legislatura para o qual foi eleito

= TEXTO/olUSTlfICAÇio -.

Art. 228 -
Parágra~o único - O te~FO de serviço prestado à Jus

t~ça Eleitoral é considerado yenoso e rele~~nte, devendo ser con
tado até o limite de cinco anos, para todos os efeitos.

JUS T I F I C A T I V A

O povo elegeu Deputados e Senadores do
Distrito Federal para períodos de 4 e.8 anos respectivamente.

Algumas lideranças distinguidas pe~o voto
popular para o legislativo, poderaõ ter a preferência para exeL
ce~ a magistratura executiva máxima do Distrito Federal,sem pr~

jui~O do resulta~o da eleiçaõ anterior em troca de apenas dois'
anos de função executiva.

Assim pois fica assegurado ao candidato '
parlamentar e ao povo a opor~unidade de exercer mandatos dife 
rentes sem a anulação dos votos que os escolheu

.. -----"IIAÇAU

EMENDA CS02902-0w AUTOR

c= Constituinte MÁRIO MAIA

cer.

o dispositivo constitucional ao interesse nacional, que deve sempre prevale-

balternas, oferece a perspectiva, sempre renovada, de que os serviços naci!?,

nais, interestaduais' e internacionais de teleco.municaçÕes, de energia elétrj,

ca e nuclear, bem como o transporte aquaviário entre portos brasileiros e

fn:lnteiras nacionais, possam representar riscos ã segurança e ã soberania do

País, desde que sob controle de empresas privadas, mediante concessões ou

permissões. Assim, para evítar que isso ocorra, nada maís justo do que defe

rir à_ União a sua exploração em caráter direto e exclusivo. A alteração pro

posta, longe de ferir ou sequer arranhar- o texto do relator, ajusta e adequa

são de SistB!ll3.tização, a seguinte redação:

Dt:-SE ao ítem XI do art. 49, do anteprojeto da Comi.s-

O texto original, ainda que não encerre intenções su-

XI) explorar direta e exclusivamente:

JUSTIFICAÇÃO

Arl:. 49 "', Canpete à União:

.... TUTOlolUITI'ICAÇiG -, -,

Justificação

'EMENDA CS02900-3 A"O.----'------
PJ Constituinte MÁRIO MAIA
,.,, -;. 'LENUIO/cou.'sio/sUICOU'ssio-----:------,

COMISSÃO ÓE SISTEMATIZAÇÃO

J:-.---------------- TExTot.lUSTlFICAÇÃO-----------------,

·'EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao art. 22 a re?ação que se segue:

Art. 22 - A República Federativa do Brasil ~ constjtuída,
sob regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, dp
Distr!to Federal e dos Territórios.

Os jurzes eleitorais prestam um serviço· relevante
e desg~stante para o pars. Em alguns Estados já existe o reconh~

cimento desse serviço, var~ando ~penas o perrodO, que não é infe
rior a três anos, nem surerior ? oito.

t necessário que ha~a unif0r~ização no tratamento,
já que a f~,ão eleitoral nunca é exclusiva, mas conco=itante
com 3 judicatur3 comum, demandando m~is dedicação e maior dispo
nibilidade para o serviço.

A classificação de serviço como relevante e penoso
significa reconhecimento pelo trabalho realizado e servirá para
para a pro~oção por merecimento.
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prisma.

Justificativa

Há sempre interesse em que os-fatos e atos adminis
trativos.~ejam conhecidos de pronto pela administração. O que é.
imoral é sempre trazer à tona uma falha de funcionário cometida
há muito tempo", ou vedar-lhe prámoção por-que apenado disciplinar"
mente também há muito tempo. A pena passa a ser um estorvo na
vida funcional do servidor, trazendo uma sequela, da qua~'não
pode se afastar. Torna-se perene.

No direito penal as penas são esquecidas após um
lapso de tempo e a própria ação penal não é conhecida. Da mesma
forma a punibilidade administrat~va deve ser regida sob esse

Modifica a redação do inciso V do art. 192:

V- a aposentador~a com remuneração integral no final
da carreira é compulsória aos setena anos e por invalidez, e fa
cultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo
exercício na judicatura.

l!.I

Justificação

.",. TExTot"uSTIFICAÇÃO -,

PLENAI'lIO/cONISSÃo/sUBCO/r,lISSÃO-----------, l!T-.:-0ATA~

(!J COMISSÃO DE S'r;:l"'EWlTIZAÇÃO J tu:;~J

EMENDA CS02903-8
(J Constituinte MÁRIO MAIA

zes dç

,JUSTIFICAT!V~

As constantes dificuldades administrativas decorr~

tes não só da própria gestão. como da supervenienc!
a de questões desafiadoras te. provocado. na reali
dade as mais variadas formas de provimento.

"São estavéls os atuais servidores da ad~inistra~ao

direta e autárquica da União. Estado e dos municlp!
os que à data da promulgação desta Constituição co~

te~ pelo ~enos cinco anos de derviçosindependente
mente da forma de provimento".

o dispositivo proposto consagra tradição do nosso
direito constitucional. eis Que constante do Art.23
do Ato das Dlsposlç~es Transitórias da Constituição
Federal de 1946 e do § 211 do art.l71 da Carta de 1961.

Art. -

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EI4Et~DAOO: Ato das disposições transit6rias

..,,---- PLENÂluo/cOI.lISSÃo/sUBCOLlISSÃO _

~~= TEXTO/,JUSTlFICAÇÃO ,

EMENDA CS0290G-2
f: CONSTITUINTE ARTENiR ÚERNER

Acrescentam-se parágrafos ao artigo 216:
Art. 216 _ omissis

§32 - Os juízes de direito exercerão funções de juí
trabalho, onde não'h~uve~,junta de conciliação e julgamento.

§4Q _ O exercício da função, conforme parágrafo ante
considerado penoso e relevante e é computado para todos os
até o má~mo de cinco anos.

rior, é
efeitos

A redação apresentada é melhor que a dQ anteprojeto,
quando nãose sabe se a aposentadoria aos trinta anos de servi~o

é ou não com remuneração íntegral.
O texto apresentado fala em remuneração, a fim de

evitar artificialismos muito comuns, onll.e se dava U'U vencimento
baixo e vários penduricalhos; aquele e;a irredut!vel e estes va
riáveis não atingindo os aposentados.

A redução de dez para cinco anos de efetivo exercf
cio na judicatura atende melhor os interesses, já que o quinto
con~itucional pode ser composto por Ministério Público com 35
anos de serviço e não haveria sentido em obrigá-lo a permanecer
mais dez anos. Por outro lado o interesse dos dez anos era para
evitar a nomeação de ministros no Supremo Tribunal já perto da
compulsória. Ora, a nomeação de mini~tros já fora mod~ficada de
60 para 65 anos, perdendo assim Objetividade dos dez anos.

EMENDA CS02904-GI!J AUTORt Constituinte MÁRIO MAIA

=--------- TCXTO!JIJSTtrlcAçÃO -,

JUSTU'ICAÇÃO

É ~ister reconhecer que o juiz de direito, no inte
rior, tenha competência para dissfdios individuais do trabalho,
pa~a economia de tempo à de dinheiro das rartes. Não há sentido
em obrigar as partes percorrerem centenas de quilômetros em busca
da Justiça especializada.

A denominaçãode serviço relevante e penoso enseja
a que essa serviço seja computado em escala objetiva para a pro
moção por merecimento. Da mesma forma a contagem de tempo melho
rará a situação dos magistrados para a promoção por ant~guida de.
Esta última hipótese torna semelhante a situação dojuiz de-direi
to que exerce funções. de juiz do trabalho a do que exerce a função
eleitoral. Em alguns Estados esta última já·é computada.

IMENDA CS0290S-4
ftl Constituinte MÁRIO MAIA
~ PLENÂR10/cONlssÃo/suacOwlssAO-----------,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

= TEXTO/"lUSTIFICAÇÃO--------'----------,

Acrescenta parágrafo ao artigo 93:

Parágrafo único - A pena administrativa não poderá
ultrapassar a s~is meses, exceto a exoneração, prescrevendo-se
em dois anos do ~onhecimento da mesma pela Administração.

Pór outro lado a multiplicidade de regimes jurId!
cos Que cuidam da vida funcional dos servidores pú
blicos. os tes colocado. não raro diante de situa
ções deveras dificeis.

t hora pois de corrigir. e, o lapso de tempo pro
posto na presente emenda além de consagrar a pra
xe, alcança s6mente aqueles que, estando há mui
tos anos no serviço público já comprovaram sua de

dicação. capacidade e competencia.

Tendo em vista que ~ promulgação de uma nova eon~

tituição representa sempre um momento de solene •
pacificação. de entendi~ento e de elevado alcance
sócio-politico na vida de um povo. nada mais jus
to do que atender aos anseios daqueles que ao lo~

go de muitos anos vem emprestando colaboração vi
tal e indispensável as administraç6es públicas
n40 raro com serviços de maior qualificação.

Nessas condições e pelas superiores razões que
inspiram a proposta confio na acolhida e aprova
ção por parte dos eminentes constItuintes.
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CONSTITUINTE ARTENIR WERNER
O"Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministerio

Públ~co têm jurisdição nos Territórios. A pretendida extensão da
jurisdição do Tribunal de Contas do Distrito Federal para alcançar
os Territórios Federais, alem de estabelecer uma simetria entre o
TCDF e o TJDFT, justifica-se pelas inúmeras vantagens que daí d~

correm para a União, para o Distrito Federal e para os TõrritórioS
Federais.

JUSTIFICATIVA

De outra parte, não se pode desconhecer as inegáveis afi
Ilidades existentes entre o Distrito Federal e os Territórios.

Assim, as mesmas razões que justificam a abrangência de
jurisdição do TJDFT.aos Territórios, militam em favor do TCDF, m~

recendo a este ser conferido o mesmo tratamento dispensado àquele
órgão.

AlJTOR--------------

Incluir na secção VI ou onde couber:

A taxa sobre jogos populares, ora instituida, in
clusive sobre o jogo do bIcho terá sua arrecad~o

destinada exclusivamente à manutenção das polIcI
as florestais, aos prograilBs de preservação c' do
meio ambiente, da ecologia, da proteção de amima
is e espécimes em extinç~õ.e de festejos tradici~

nalmente consagrados.

(art.287):

EnENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Seção IV Capltúlo I Titulo VII

~ PLCNAAIO/CONISsio/suaCOUISSÃO----------

~~

.EMErfDA CS02907-1

tJ

r::-r--------------- TfXTo/olUSTI'ICAÇio---------------__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE FRANCISCO OORNELLES
LPAIITIDO~

AUTOIt--------------

-r---------- ItLUÂII;10/CONI:s'io/sUBCOMltldo-----------

f!J

EMENDA CS02909-7

t:
taxaV _ DefInir sobre a arrecadação e o Tráteio da

sobre jogos populares.

JUSTIIJICATIVA

Incluir no art. 285:

o chamado jogo do bicho é na realidade um fato p~

blico notório e incontestável, cuja existencia ~

prática estão arraigados nos mais variados seg.e~

tos da sociedade brasileira.

Nem a criação das loterias esportiva e de números
conseguiram inibir a prática do tradicional hábito.

Assim, a proposta de instituição do fato gerlltlor
da unica taxa prevista na lei maior se, de um la
do ImplIca no reconhecimento tácito da pratic~ de
outro resulta em Inegavel e permanente fonte de
receIta)capaz de suprir carencias vitais nas áre
aS'onde se preconiza sua destinação.

Nem mesmo os festejos carnavalescos que constitu
em tradmção nacional e fonte permanente de divisas
perderiam sua tradicional fonte de custeio.

Nessas condições confio que os nobres ConstItuin
tes a~rovem a emenda por prIncIpio de justiça.

Inclua-se no Capítulo V, do Título IV, da Organizaç~o do
Estado, onde couber, o', seguinte artigo:

Art. - O ~ontrole externo do Distrito Federal e
Territórios será ~xercido pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Terri
tór~os, organizado e mantido pela União, cujos membros t~

rão asseguradas as mesmas garantias, prerrogativas e imp~

dimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.

JUSTIFICATIVA

Pretende a emenda dispensar ao atual Tribunal de Contas
do Distrito Federal, que passará a denominar-se Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios, o encargo de auxiliar o congre~

so Nacional na fiscalização orçamentária, financeira, operacional
e patrimonial do Distrito Federal e dos Territórios, a exemplo do
tratamento hoje dispensado ao Tribunal de Justiça do Distrito Fed~

ral e Territórios, ao Ministerio público e ã Defensoria Pública do
Distrito Federal.

Ao mesmo tempo objetiva assegurar as garantias, direitos,
vencimentbs e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justi
ça do Distrito Federal e Territórios.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o vocábulo civis do texto do inciso li, do a!.

A emenda, em questão, objetiva dar entendimento abrange~

te no sentido de que todas as sociedades instituídas ou mantidas p~

10 Poder Público estejam sujeitas ao,julgamento do Tribunal de Co~

tas, na conformidade do sistema vigente.

tigo 137.

,- PLEHÂI'lIO!CON.SSÃO/SUBCOMISSÃO-----------

(l
r::-r--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO--------------_-,

EMENDA CS02910-1..

t:
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Inclua-se no Capítulo V, Título IV, da Organização do
Estado, onde couber, o seguinte artigo e parágrafo único:

Art. - A fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Distrito Feder~l e dos Te~

ritórios será exercida pelo Congresso Nacional, media~

te controle externo, com auxilio do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único - Os membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios'terão as mesmas garan
tias, prerrogativas, direitos, vencimentos e impedime~

tos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal e Territórios e somente poderão aposentar -se
com as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exe~

c Ic í.o•

~ PLUAlIlO/COIolI'sio/cUICOIUSsÃO----------,

r::-r TEXTO/JUSTlfICAÇÃO ---,

;;:;.~..:.... AUTOJt_-...:-----------__,

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
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Constituinte FRANCISCO DORNELLES

EMENDA CS02911-9
AUTOR-,-------------

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

Comiaaão de sistematização
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.-r--------------- TEXTO/.lUSTlf'lCAÇio,-----------------, = TEXTO/.lUSTlfICAÇjO --,

EIoEl'lJA DE ADEQUAÇÃO

Suprima-se o item VI do § 1º do art. 341 do Anteprojeto pel9. Relat_Dr
da Comissão de Sistematização: .

JUSTIFICAÇÃO

o item VI, em questão, dispõe:

"Art. 341 - .•.••..••.••.• , .

§ 1º As contribuições sociais a que se refere o caput deste artigo
são as seguintes:

Inclua-se na letra "b" do artigo 205: "os Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos M~

nicípios".

Suprima-s-e do item T, do artigo 196 a expressão:"dos Co~

selheiros dos Tribunais de Contas local".

JUSTIFICATIVA

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

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame~

to a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a ma~

ter coerente o princípio de equiparação em relação áos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.

[if --------- PLEHAflIO/C:OMISSÃO/SUBCOUISSÃO

[-

V'ENDA _GS02914r~~

VI _ adicional sobre os prêmios dos seguros privados."

Sobre os prêmios de seguros privados inc~de o impos~o previ:to no
item V do art. 275 do Anteprojeto (imposto sobre operaçces de crédJ.to, cêmb.ío e se
guro).

Dessa forma, essa contribuição nada mais é do que um adicional ao i,!!!
posto sobre operações de seguro, já previsto.

Se o Poder Público pretender obter receita para custear a seguridade
social, basta elevar as alíquotas do imposto, sem necessidade de criar uma contri
buição para esse fim.

Propõe-se, portanto, a supressão do item porque a matéria já está disci
plinada no capítulo próprio.

r.-r---------------TtXTO/olUSTlF1CAÇÃO-------------__.:..,

Acrescente-se ao parágrafo 1 9 do artigo 144 a expressão:
"direitos e vantagens" e o vocábulo "voluntariamente", ficando o
parágrafo assim redigido:

.EMENDA CS02912-7
t:constituinte FRANCISC~~O~N~LL~~ro'

§ 1 9 - Os Ministros, ressalvados a não-vitaliciedade
na hipótese do exercício de mandato; terão as-mesmas g~

rantias, direit9s, prerrogativas, vencimentos e impedime~

tos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e some~

te poderão aposentar-se voluntariamente com as vantagens

do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA

=>c---------'--------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO----------------,

Dê-se ao art. 386, caput, a seguinte redação, com o acréscimo de

um parágrafo:

"Art. 3à6 - O Poder Público não subvencionará instituições de educ~
ção com fins lucrativos.

§ 1º - As instituições sem fins lucrativos poderão ser suovenciona
das, desde que reapliquem seus excedentes financeiros em atividade educacional:'

Objetiva-se com a inclusão da expres são "direitos e vanta

gens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos Ministros do TCU

aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se, ain

da, que o estágio de cinco anos se refere ã aposentadoria volunt!

ria, já que não se poderia afetar os demais direitos de inativação.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 386 com as dispE,
sições do art. 355, § 1º, e do art. 367.

Com efeito, o § 1º do art. 355 diz:

f'LENAflIO!COUISSÃo/IUICOllll"io----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.", TnTO/.IUSTlfIC"çio ~---__--------,

,,§ 1Q - É vedada a destinação de recursos públicos para investimen
to em instituições privadas de saúde com fins lucrativos."

E o art. 367 estabelece:

"Art. 367 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Públi
co às entidades de previdência pr.ívada com fins lucrativos."

Tanto no art. 355, § 12, como no art. 367, o que se veda é a sub
venção de instituições privadas com fins lucrativos, seja na área de saúde, seja
na da previdência. Não há razão-; pois, para tratar diferentemente as instituições
de educação.

Incluir no artigo 65, onde couber, o seguinte parágrafo:

§ - A fiscalização financeira, orçamentárià op~

racional e patrimonial do Distrito Federal, enquanto não

for instalada a Cámara Legislativa, será exercida pelo

Senado Federal, mediante controle externo, com o auxI
lio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, observado

o disposto no artigo 148 desta Constituição.

Como está redigido, o art. 386 impediria, por exemplo, que fundações
sem finalidade lucrativa pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que
restringe o auxílio financeiro a "escolas confessionais, filantrópicas, ou comuni-
tárias". .

o requisito contido no § 1º da emenda é simétrico ao do nº I do ar~

tigo emendado.

JUSTIFICATIVA

A vingar a autonomia de que trata o artigo 65, as ele!

ções dos Deputados Distritais.·c~incidentescom a do Presidente da
República (§ 1 9 ) , só deverão rdalizar-se dentro de dois ou três

anos. Nesse interregno, com a promulgação ainda neste ano da nova
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Constitúiçãt, ficaria o Governo do Distrito Federal sem ter a quem
prestar as suas contas anuais, porquanto desprovido de legislativo
próprio.

Visa a emenda. por conseguinte, assegurar, durante esse
'período, o exercício do controle externo nessa Unidade Federada.
mantendo-o a cargo do Senado Federal.

CONSTITUINTE FRANCISCO OORNELLES
,...- PLlHÁltIO/CO_lsslo/IUICOMISlio------------'-

COMISSKO DE SIST~~TIZAÇ~O

r::-r .,- TIJCTO/.fUITlfICAÇio -,

Dê-se ao item XII do art. 49 a seguinte ~edação:

XII - organizar e manter o Poder Judiciário, .0 Trib~

nal de Contas do Distrito Federal e Territórios, o Mini~

tério Público e a'Defensoria Pública do Distrito Federal
e dos Territórios'.

JUSTIFICATIVA

Da mesma forma que'o Tribunal de Justiça do Distrito Fed~

ral, o Tribunal de Contas posiciona-se entre os ~oderes políticos
nacionais. ,

No julgamento das contas dos administradores e demais res
ponsáveis por bens e valor~s públicos. o Tribunal de Contas exerce
função jurisdicional.

Assim como o Tribunal de Justiça' do Distrito Federal. o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios devem ser,organizados e mantidos pela'União. o Tribunal
de Contas, Corpo de magistratura intermediária entre a administr~

ção e o legislativo, merece' receber idêntico tratamento, por quan
to milita a seu favor as mesmas razões que justufucaram o mesmo
apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distrito
federal. ao Ministério Público e ã Defensoria Pública.

....rnc.....u .1'''''".-
'J:,MENDA Ç$02917-8 .U ...--------,

CONSTITUINTE FRANCISCO OORNELLES

~---------- P~I""lO/co"IS.lo/,u'CO.I"io----------..,

COM IsslIo OE SI STEHATI ZAçllo

~---------------TUTO/"'UST.,IC ..çio----------------,
Suprima-se o Inciso XXIV do ar,tigo 14~, do'Anteprojeto de Constituição, que diz:

"XXIV - Pro.bição das atividades de intermediação remlnerade da mão-de-obra permanen
te, tempo,rárJa ou sazonal, ainda que median:e locaçao;"

JUSTIFICATlVA..
A en1presã modern·a cresce e se desenvolve aumentando gradat!vamente o seu grau de eo!
pec ia li zaçãevr aperfeiçoando a tecnologia d~rigida ~ produçao dos be~s que oferece
aro mercado. Nessa atividade. contrata, ate em carater permanente, Interpostas ;mp!.e

-'58S que lheoferecerâo serviços subsidiários ou paralelo~ 80 seu ObJetivo prec rpuo ,
'Além disso, exigências de mercado, constantemente lev:!m a.contrataçao do trabalho
temporário e, na área rura 1,. a ..sazona 1idade da _pro~uçao, I ndependent=mente da vontade
do empresário, torna i nd l spensãvet- 'il contrataçao nao permanente da mâo-de-obre nece~

5rla, ora ã colheita, ora ao pãant lo e preparo da terra.

~EMENDA csQ~1.a:j~·", -
[!J CONSTITUINTE FRANCISCO

u
DO-R-N-E-L-L-ES---------

'A intermediação da mão-de:obra é, pois, concje~ável 'e deve ficar Inscrita no texto
da Carta Magna.

Entretanto, a'permanecer ~ texto d~ ant~projeto, alcançaríamos situações absolutame~
te diversas da "me rchandag'e"; atingindo frôntalmente a organização da economia, que
necessita eventualmente do trabalho temporário,,~9 sazonal n~ ~~ea~agropecuária,.,do
avul sc na área portuária e da locação de serviços nas atividades que. não são própria
i finalidade da empçesa.

t:MENDA CS02919-4,
liJ aUTORr: CONSTIUINTE NELSON WEDEKIN

,...- Pu:NÁ"IO/cOMI.ssio/.u.COIUOsio-~---------

tJ coxrssxo DE SISTEMATIZACÃO
= ......:... TUTOlolUSTI'ICAÇio----------------,

ACRESCENTE-SE A ALINEA "A" DO INCISO VII; DO ART. 18 EM SUA
PARTE "IN FINE" AS SEGUINTES EXPRESSÕES:

ART. 18

VII -

a) - •••••••••• SENDO OBRlGATORIA A CO-GESTÃO DE EM

PREGADOS NAS EMPRESAS POBLlCAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, AU
TARQUIAS _E FUNDAÇÕES, DEVENDO SER IND];CADOS PELA CATEGORIA PROFI~

SIONAL RESPECTIVA NA FORMA QUE A LEI ·DETERMINAR.

JUSTIFICATIVA,

A ALINEA "A" DO INCISO VII DO ART. 18 ESTABELECE QUE O ESTA
DO ESTlMULARÂ A PARTICIPAÇÃO POPULAR EM TODOS OS NIvEIS DA ADMI -:
NISTRAÇÃO PúBLICA.

A PROPOSIÇÃO, APESAR DE CONSTITUIR-SE NUM AVANÇO, ESTA MUI
TO VAGA, CARECBNDO DE UMA FOID-IA CONCRETA DE EFETIVA-LA.

NA VERDADE,NÃO CARACTERIZA O ESTIMULO A QUE SE REFERE.

POR OUTRO LADO, O A~T. 18, IV, LETRA "N" ASSEGURA A PARTIC!
PAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRE
TA E INDIRETA ONDE SEUS INTERESSES SEJAM OBJETOS DE DELIBERAÇÃO.

OS EMPREGADOS DAS CIWIADAS EMPRESAS ESTATAIS, NOTADAMENTE '
NOS OLTIMOS TEMPOS, SE T~M ORGANIZADO EM ASSOCIAÇÕES INTERNAS DE
ELEVADA REPRESENTATIVIDADE, QUE POR ISSO MESMO, PRECISAM SER PRES
TIGIADAS.

AS REFERIDAS EMPRESAS, DE OUTRA PARTE, ATE: COMO DECORRtNCIA

DA PARTICIPAÇÃO MAJORITARIA DO PODER POBLICO EM SEUS RESPECTIVOS'
CAPITAIS SOCIAIS, NECESSITAM, COM URG~NCIA, SER DEMOCRATIZADAS.

COM ESSES OBJETIVOS,ESTAMOS SUGERINDO A NORMA ACIMA CONSUB~

TANCIADA, NA QUAL ESTABELECEMOS A~~GATORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO'
DOS EMPREGADOS SEJA NA GESTÃO DAS EMPRESAS POBLICAS E SOCIEDADES'

DE ECONOMIA MISTA,_ SEJA, TAMBE:M, NA GESTÃO DAS AUTARQUIAS E DAS •

FUNDAÇÕES MANTIDAS PELO PODER POBLICO •

A MODALIDADE DE CO-GESTÃO AQUI SUGERIDA, SEGUNDO ENTENDEMOS,

ALE:M DE INEGAVEL FATOR DE DEMOCRATIZAÇÃO INTERNA,CONSTIUlRÂ INA 

FASTAVEL GARANTIA DE CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA, POIS CO-RESPON
SABILIZARÂ OS EMPREGADOS PELA BOA OU MÁ GESTÃO DESSAS ORGANIZAQJE:s

'DE RESSALTAR ,POR FIM,QUE A MEDIDA SOB COMENTARIO SOMENTE I

GERARÂ EFEITOS ESPERADOS SE OS EMPREGADOS DESTINADOS A PARTICIPA

REM DE CO-GESTÃO AQUI AVENTADA FOREM ESCOLHIDOS, CONFORME ACIMA •
PROPOSTO, PELOS SEUS PROPRIOS PARES.

COM IssAo DE SI STEHATI ZAÇIlO
""" TUTO/oIUUIFlC.lção ,

EMENDA CS0292~B'

PJ' C~NSTITUINT~' ~ELSON WED;;;N
~PA"TIOO~

MDB/S

"XXIV - ~ vedada a Intermediação remunerada da mão-de-obra em caráter permanente."

Dê-se ao inciso XXIV do artigo ~4 do Anteprojeto de Constitulç~o, a seguinte redação:

JUSTIFI,CAC/lO _

O direito moderno condena universalmente a prática .da "merchandage", s~s1:ema·_

possibilita:;' utilIzação dó trabalho humano como fonte de renda para ilJ~erposca
soa e~lre o empregado e ô usuário dos seus serviçoso

que

.P,S,l !

r.T ~1.EJ,lil."IO/COI.lISSÃo/l>UOCOUISSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

TUTO/.,lUSTIFlCAÇÃO j
ACRESCENTE-SE AO INCISO V DO ART. 48 AS SEGUINTSS ESPRESSÕES"

ART. 48

v - "EM CONDO~11NIO CON OS'ESTADOS"
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JUSTIFICATIVA

COM ESTA SUGESTÃO CRIA-SE UMA FIGURA CONTINENTAL NOVA: O CO!
DOMíNIO DE BENS DA UNIÃO 'E DOS ESTADOS. E, NO CASO, O BEM t A PLA
TAFORMA CONTINENTAL.

A PLATAFORMA CONTINENTAL, POR ESTA PROPOSIÇÃO, PASSA A SER •
PROPRIEDADE CONDOMINIAL DA UNIÃO E ESTADOS ,0 QUE NOS PARECE MAIS

ADEQUADO, QUANDO, POR EXEMPLO, SE TRATA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADES'

DE EXPLORAÇÃO DE PETROLEO OU QUAISQUER FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA P~
TAFORMA CONTINENTAL PARA ATIVIDADES PRODUTIVAS.

t PRECISO TER EM CONTA QUE AS CONSEQuENCIAS DESSAS ATIVIDA 
DES - A POLUIÇÃO ~ POR EXEMPLO, TERMINA POR SER ENCARGO DOS ESTA
DOS, OU DAS POPULAÇÕES QUE MORAM NOS ESTADOS LITORÂNEOS. t POR IS

SO ENTRE OUTRAS RAZÕES, QUE O CONGRESSO NACIONAL JA DECIDIU PELO
PAGAMENTO DE ROYALTIES DA PETROBRAs PARA OS ESTADOS E MUNICIpIOS.

ESTA EMENDA REFORÇA A AUTONOMIA DOS ESTADOS E O PRINCIpIO F~

DERATIVO.

EMENDA CS02921-6
eu CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

EMENDA CS029Z2-4;fi AUTOft

r- CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

l!J PU:NÃ'110/C,OIl.ssIol'UICOlllldO

r- COMISSÃO DE SISTEMATIZA~~O

=-------------'--TUTO/"TUSTIFICAÇio----------------,

ACRESCENTE-SE AO ART. 382 DO ANTEPROJETO DE CO~STITUlÇÃO o
SEGUINTE PARAGRAFO ONICO:

ART. 382 - •••

PARAGRAFO ONICO - A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DE QUE T!lATA'
O CAPUT DO PRESENTE ARTIGO, INCLUI A ESCOLHA DOS SEUS DIRIGENTES

POR VOTO DIRETO E SECRETO, PELA COMUNIDADE UNlVERSITARIA, ENTRE

SEUS MEMBROS, NA FORMA QUE DISPUSER O ESTATUTO DA UNIVERSIDADE.

JUSTIFICATIVA

NOSSA PREOCUPAÇÃO, SENHORES CONSTITUINTES, t ENFATIZAR O
ASPECTO MAIS IMPORTANTE DA AUTONOMIA UNlVERSITARIA, QUE E O DI 
REITO DE SEUS PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONiRIOS ESCOLHEREM LI
VREMENTE OS SEUS DIRIGENTES UNlVERSITARIOS. TANTO NA ADMINISTRA
ÇÃO SUPERIOR E GERAL, COMO NOS ORGÃOS DIRETIVOS SETORIAIS.

A pRATICA JA E ADOTADA EM MUITOS ORGÃOS DO ENSINO NACIONAl,.
MAS URGE CONSOLIDA-LA, COMO PRINCípIO CONSTITUCIONAL.

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

_____---,::-__ ..L[N.i:ftIO/cO.. ISsio/.u.CO..ISsio---------~p? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= TtxTotolusllncAçio ---,

A ALíNEA "A" DO § ONICO DO ART. 325, POR EVIDENTE CONFLITO

COM O ART. 326, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

ar ESTA SENDO RACIONALMENTE APROVEITADO.

~A'CS02923-2'

~
..UTO"-------------

JUSTIFICATIVA

EXISTE EVIDENTE CONFLITO ENTRE A ALíNEA "A" DO § ONICO DO
ART. 325 COM O ART. 326, SENÃO VEJAMOS:

A REDAÇÃO DO ANTEPROJETO APRESENTA UMA ALTERNATIVA QUE DI

FICULTARIA SOBREMANEIRA, A AÇÃO GOVERNAMENTAL NA REALIZAç!O DA
REFORMA AGRARIA, JA QUE AO SABER QUE A AREA ESTARIA SENDO OBJE

TO DE DESAPROPRIAÇÃO.

O PROPRIETARIO, AMPARADO NA REFERIDA ALíNEA "A", PODERIA I

DESLOCAR ~QUINAS E J:;QUIPAMENTOS, PROVANDO QUE A MESMA "ESTA
EM CURSO DE SER RACIONALMENTE APROVEITADA".

DE OUTRO LADO, TAMBEI1 PODERIAM ELABORAR PROJETOS E PROGRA
MAS DE ATUAÇÃO, COMPROVANDO-SE O POSSIVEL APROVEITAMENTO RACIQ

NAL DA AREA, OBJETIVANDO TÃO E SOMENTE IMPEDIR QUE O ESTADO PR2

. MOVA A JUSTIÇA SOCIAL ATRAvEs DA REFORMA AGRARIA.

ORA, SE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE FOR CUMPRIDA QUANDO

O IMOVEL TAMBtM ESTIVER EM CURSO DE SER RACIONALMENTE APROVEIT!
DO,' E SE TEMOS COMO REGRA GERAL, QUE TODO IMOVEL IMPRODUTIVO PQ

DE VIR A SER RACIONALMENTE APROVEITADO SIMPLESMENTE NÃO REALIZA
REMOS A REFORMA AGRARIA.

POR OUTRO LADO, AS TERRAS QUE NÃO PUDEREM SER Rl.crC:;AIJIEN

TE APROVEITADAS, TAMBEM NÃO SERVIRIAM PARA A REFORMA AGRARIA, PE
LO SIMPLES' FATO DE SEREM TECNICAMENTE INVIAVEIS.

SE PERDURAR, O DISPOSTO NA ALíN;EA "A" TEREMOS QUE REALIZAR A

REFORMA AGRARIA NAS MONTANHAS, SERRAS E TERRENOS INGREMES.

VER:rE'ICAMOS ASSIM, QUE H1I. EVIDENTE CONFLITO ENTRE A ALINEA '
"A" DO § ONICO DO ART. 325, COM O ART. 326, QUE ESTABELECE QUE A

UNIÃO PROMOVERA A REFORMA AGRARIA, NAS PROPli-IEDADES RURAIS IMPRO
DUTIVAS. E ESSAS, ESTARÃO SEMPRE EM CURSO DE SEREM RACIONALMENTE'

APROVEITADAS.

A DESAPROPRIAÇÃO E A PRÔPRIA REFORMA AGRARIA ESTARIAM VIABI

LIZADAS.

r=-r TEXTO!.lUSTlfIC..çio --,

ACRESCENTE-SE AO ART. 316 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃ~,

O SEGUINTE PARAGRAFO, RENUMERANDO-SE o PARAGRAFO ONICO, PARA § 19:

'ART. 316 - •••••••••••

§ 19 - •••••••••••••
§ 29 - O MONOPOLIO DA UNIÃO NA PESQUISA, LAVRA, REFINA

çÃO E TRANSPORTE DO PETROLEO E SEUS DERIVADOS E DO GAS NATURAL, IN

CLUI TODOS OS RISCOS E RESULTADOS DECORRENTES, FICANDO VEDADA A
CESSÃO OU CONCESSÃO DE QÔALQUER TIPO DE PARTICIPAÇÃO, EM ESpEcIE OU

EM VALOR, EM JAZIDAS DE PETROLEO OU DE GAS~NATURAL, SEJA A QUE PRE

TEXTO FOR.

JUSTIFICATIVA

O ARTIGO 316 E SEUS INCISOS ESTABELECEM QUE A PESQUISA, A
LAVRA, A REFINAÇÃO E O TRANSPORTE DE PETROLEO CONSTITUEM MONOPOLIO
DA UNIÃO.

SE O PETROLEO E MONOPOLIO, SEUS RESULTADOS DECORRENTES E
RISCOS DEVEM SER DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO.

COM RELAÇÃO A PRESENTE PROPOSIÇÃO, OBJETIVAMOS ENCERRAR OS

CONTRATOS DE RISCO CELEBRADOS PELA PETROBRAs COM EMPRESAS NACIONAIS

'E/OU ESTRANGEIRAS E IMPEDI~ QUE NOVOS CONTRATOS DA EspECIE SEJAM
CELEBRADOS.

ESSES CONTRATOS DE RISCO sO FORAM AUTORIZADOS EM RAZÃO DO

REGIME MILITAR AUTORITARIO PERMITI~DO A QUEB~ DO MONOPOLIO ESTATAL.
TRATA-SE DE UM FATO LAMENTAvEL NA HISTORIA DO BRASIL, NA

MEDIDA EM QUE A LEI N9 2.004/53, QUE INSTITUIU O MONOPOLIO ESTATAL

DO PETROLEO, RESULTOU DA TOMADA DE CONSC~~NCIA DO POVO BRASILEIRO
DA IMPORTANCIA DO SETOR ENERG~TICO E, EM PARTICULAR, DA INDOSTRIA
DO PETROLEO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS POVOS.

COMO A QUESTÃO DO PETROLEO, NO REGIME AUTORITARIO PASSOU

A SER DISCUTIDA NUM CíRCULO CADA VEZ MAIS RESTRITO, A ARTICULAÇKo
DO GRANDE CAPITAL MULTINACIONAL INDUZIU A ANULAÇÃO DO MONOPOLIO E~

TATAL.
ESSA ESCALADA TEVE INíCIO EM 1965 ATRAVgS DA PROMULGAÇÃO

DE TRtS DECRETOS-LEIS. O PRIMEIRO RESTITUIU AS1lEFINARIAS PRIVADAS

NACIONALIZADAS AOS SEUS ANT~GOS PRo!-;R';-i;ÀRIOs.,; O SEGUNDO RETIROU A

PETROQuíMICA DP.MONOPOLIO E O TERCEIRO RETIROU O XISTO DO MONOPO 

LIa.
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EM S$GUIDA, A PARTIR DE 1~70, SEGUINDO ORIENTAÇÃO GOVER

NAMENTAL, A PETROBRÂS FOI INDUZIDA A REDUZIR RELATIVAMENTE O ESFO~

ÇO EXPLORATORIO EM TERRITORIO NACIONAL, COMPROMETENDO SEU OBJETIVO

MAIOR, QUE t CONSEGUIR A AUTO-SUFICltNCIA NACIONAL NO CAMPO DO PE

TROLEO.

FINALMENTE, EM 9 DE OUTUBRO DE 1975, A NAÇÃO ASSISTIU

PERPLEXA O GENERAL GEISEL, ATRAVtS DE REDE NACIONAL DE RÂDIO E TE

LEVISÃO, INF-ORMANDO QUE A PARTIR DE ENTÃO, AS EMPRESAS MULTINACIO

NAIS ESTAVAM AUTORIZADAS A.EXPLORAR PETROLEO NO BRASIL, BASTANDO

QUE ASSINASSEM OS CHAMADOS "CONTRATOS DE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO DE

EXPLORAÇÃO DE PETROLEO COM CL1i.USULA DE RISCO".

. ERA O FIM DO MONOPOLIO DE FORMA AUTORIT1i.RIA, CONTRASTAN-

DO COM A FORMA DEMOCRÂTICA COM~QUE FOI INSTITUIDO. EM 11 ANOS,

ESSES CONTRATOS NÃO CONTRIBUlRAM COM UMA GOTA SEQUER DE OLEO PARA

A NOSSA AUTOSUFICIgNCIA, PERMITIU O INGRESSO DE IRRISORIOS US$ 350

MILHÕES - COMPARADOS COM OS INVESTIMENTOS DA PETROBR1l.s, ENTRE 1978

e 1985, DÁ ORDEM DE US$ 5,9 BILHÕES - E.UMA ONlCA DESCOBERTA DE

G1i.s NATURAL PELA PECTEN-SHELL QUE sO TERÂ CONDIÇÕES DE PRODUZIR EM

1990.

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE EMENDA, TEM POR OBJETIVO, INCLUIR, TAMBtM NAS

AUTARQUIAS, A REGRA DO CONCURSO POBLICO, BUSCANDO ASSIM, UMA/MORALI
J -

ZAÇÃO E QUE CONSTITUlRÂ, UM S~RIO OBICE A PERPETUAÇÃO DE LESÕES PRO
I -

FUNDAS AOS COFRES POBLICOS, NA CONDENAvEL PRÂTICA DESENFREADA DO
EMPREGUISMO.

SE O § 49 DO ART. 309, EXIGE CONCURSO POBLICO PARA ADMIS:

SÃO NAS EMPRESAS POBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES

POBLICAS, NÃO EXISTE RAZÃO' ALGUMA PARA EXCLUIR AS AUTARQUIAS UMA

VEZ QUE ESTAS TAMBtM SÃO MANTIDAS PELO PODER POBLICO.

EMENDA CS02926·7
(!l CONSTITUI~i'E NELSO~ WE;~~IN
r.r---=--~::---- 'Le:"ÃItIO/co..lssi.o/su.colllasio ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

ACRESCENTE-SE AO § 19 DO ART: 307 NA SUA PARTE "IN FINE" AS

SEGUINTES EXPRESSÕES:

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

r.r--------- 'LEHAPuo/cONlssio/CUICOMlSsÃO ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,ELVlENDA CS0292!1-1
l:

AUTOIt'- _

,ART, 307 - •••••••

§ 19 - " ••••••••••••••••ESPECIALMENTE NAS 1i.REAs DE BIO

TECNOLOGIA, QUIMICA FINA E INFORM1i.TICA".

JUSTIFICATIVA

I.'T-------------- n:XTO/.lusTIFtCAÇio,-- --.

ACRESCENTE-SE AO ART. 87 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO ,

UM PAR1l.GRAFO 39 COM A SEGUINT~ REDAÇÃO:

.ART. 87 - •••••••••

§ 19 - ••••••••••

§ 29 - ••••••••••

§ 39 - "O TEMpO DE SERVIÇO POBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU

MUNICIPAL EM TODA ADMINISTRAÇÃO POBLICA, SERÂ COMPUTADO, RECIPROCA

MENTE, PARA OS EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE".

A PRESENTE EMENDA, PRETENDE ESTABELECER, SEM ALTERAR O CON

TEODO DO § 19 DO ART. 307, UMA PROTEÇÃO ENFATICA PARA OS SETORES DA

BIOTECNOLQGIA, QUIMICA FINA E INFORM1i.TICA, DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA

A AUTONOMIA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL, POR AINDA NÃO TEREM ATINGIDO

GRAU DE DESENVOLVIMENTO COMPATíVEL COM AS NECESSIDADES.DO PAís.

RESSALTA-SE ALIAS, QUE A INFORMÂTICA J1i. TEVE ?ROTEÇÃO ESPE

CIAL ASSEGU~A NA LEI N9 7232/84.

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
't.IEN.\'uo/cOM.ssio/cUICOM10sAO _

JUSTIFICATIVA

O ART. LO EM S~U íNCISO 11 ESTABELECE O SAGRADO E UNIVER

SAL DIREITO DA INTOCABILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

NECESS1i.RIO SE TORNA PORTANTO, QUE SE ESTABELEÇA PRECEITO

CONSTITUCIONAL IMPEDINDO QUE O BRASIL MANTENHA RELAÇÕES COM ESTADOS

ONDE SEJAM DESRESPEITADOS OS DIREITOS HUMANOS.

A PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVíDUO INCLUI

O DA NÃO DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE RAÇA.

O ESTADO BRASILEIRO ~ SIGNATÂRIO DA CARTA DA ONU, BEM CO

MO DA CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, QUE POSTULAM O

FIM DE QUAISQUER FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO. UM PAís COMO O NOSSO, CUJA

NACIONALIDADE ASSENTA-SE, BASICAMENTE, SOBRE AS RAÇAS NEGRAS E IND1

GENAS, AS QUAIS SÃO, MUNDO AFORA, AS MAIS DISCRIMINADAS, NKo DEVE

TOLERAR PRÂTICAS DIFERENCIADAS DE TRATAMENTO POL;TICO, SOCIAL E ECO

NOMICO, POR PARTE DE OUTROS ESTADOS. LOGO, NÃO DEVE ESTABELECER REL~.

ÇÕES INTERNACIONAIS, EM QUALQUER NíVEL, COM TAIS ESTADOS, 'MORMENTE

SE JÂ SOFRERAM CONDENAÇÃO POR PARTE DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS.

ORA, PRESTIGIAR UM ESTADO DISCRIMINADOR, NO PARTICULAR, S!
RIA, CREMOS, NÃO RESPEITAR OS INTERESSES DO POVO.

ACRESCENTE-SE AO ART. 89 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO O

SEGUINTE PARÂGRAFO ONICO:

ART. 89 - ••.•••••

PARÂGRAFO ÚNICO - COM OS ESTADOS ONDE, COMPROVADAMENT~

SEJAM DESRESPEITADÓS OS DIREITOS HUMANOS, COM OFENSA AO PRINCípIO

DA NÃO DISCRIMINAÇÃO RACIAL, OU QUE HAJAr4 SIDO CONDENADOS PELA ASSEM

BL~ÍA DAS NAÇÕES UNIDAS,-POR ESSA PR1l.TICA, O BRASIL NÃO MANTER1l. REL~

ÇÕES DIPLOM1l.TICAS.

=--------------nXTO/JUSTlfICAÇio--------- ---,

,EMENDA CS02927-5
l!J AUTOIlr- CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

AUTOIt-------------

'ART. 309 - ••••••••

§ 19 - ••••.••••••

§ 29 - •••••••••••

§ "39 - •••••••••••

§ 49 - •••••••••• , Autarquias, •..•..• ".

ACRESCENTE-SE AO § 49 DO ART. 309, ENTRE AS EXPRESSÕES

"ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES POBLICAS" A SEGUINTE PALAVRA:

O INCISO IV DO ART. 85 ESTABELECE QUE "A UNIÃO, OS ESTADOS

O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICípIOS INSTITUIRÃO REGIME JURíDICO ONICO

PARA SEUS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUlCA, BEM COMO

PLANOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E DE CARREIRAS".

SE OS SERVIDORES POBLICOS, EM TODOS OS NíVEIS, TERÃO REGI

ME JURíDICO ONICO, NÃO H1i. PORQUE DEIXAR DE SOLUCIONAR, DE UMA VEZ

POR TODOS, UM PROBLEMA QUE GERA TANTAS CONTROV~RSIAS E MAL ESTAR NO

SEIO DAQUELA CLASSE.

TAL PRÂTICA J1i. VEM SENDO ADOTADA A NíVEL FEDERAL, EM ALG~

MAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E EM POUCOS MUNICípIOS. FIXANDO, PORTANTO,

ESSA NORMA, NA CONSTITUIÇÃO, ESTAREMOS CORRIGINDO UMA INJUSTIÇA QUE

ATINGE GRANDE NOMERO DE SERVIDORES E DANDO UM TRATAMENTO IGUAL A

TODA CATEGORIA.

~ 'L~N ..."10/co...1SSio/su.COlussio----------f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02925-9

tJ

'=" T~XTO/JUSTIFIC...çio--------------___,
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CAPíTULO III

PI.IN.".o/cOIII.ssio/'LI.CO••••io --- _

EMENDA ADITIVA

COMIssAo DE SISTEMATIZAr~O

TiTULO IX

HI -

JUSTIFICAÇ1iO

Considerando-se que o direito de cidadania 1mplica na l1berdacle de

escolha, cabe ao Estado democrático apenas informar e esclarecer

ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação de fa1xa etária

dos espetáculos de d1versões, corno também, no intuito de proteger

o menor, classificar tão somente por faixa etár~a e horár~o a prE

gramação das empresas de telecomunicações.

Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a aud1ência

aos programas de televisão e rádio são opcionais, a ação do Estado

deve ser restrita a aludida informação e esclarecimento, garanti~

do assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão

do pensamento, de criação, produ~ão; circulação, difusão e de ace~

50 aos bens culturais.

Considerando-se que é competência da União o apoio e o fomento 8S
açõe~ culturais, bem como o acompanhamento das atividades da área;

considerando-se que as questões culturais devem ser tratadas pelos
órgãos públicos pelas mesmea responsáveis; \

considerando-se que necessário se fa~ seja estabelec1da na 'Car~a

Magna qual dos órgãos do Poder Público será o responsável pelo aCOmPA
nhamento das atividAdes artistico-cultureis, assim também como e por

quem deverá processar-se o acompanhamento a nível de espetáculos de

diversões e da programação das empresas de telecomunicações;

considerando-se ainda que a Nova Constituição que ora se escreve,

tende a l.Dna maior valnização e fortalecimentO da sociedade c í.va í , justifi
ca-Se a sugestão da p~esente emp.nda.

ART. 390 - PARAGRAFO ~NICO - INCISO 11

SUGERE~SE A ADIAÇÃO DE:

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO 11 - CAPITULO 111

ART. 18 - INCISO IV - ALII~EA ft

'SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇAo A REFERIDA ALiNEA M:
NÃO SERA CONSTITUIDA MAIS DE UMA ORGANIZAÇAO SINDICAL DCQUA~

QUER GRAU, REPRESENTATIVA DE U11A CATEGORIA PROFISSIONAL •

ZG ê "UM, EM CADA BASE TERRITORIAL.

JUSTIFICAÇÃO

Urna organização sindical somente tem força de representação qu~

do devidamente reconhec1da pelo poder público. Esse reconhecimento i
o que garante a atuação de direito à entidade.

~DA CS0293l-') ~~ ,...... -
~. CONSTITUINTE NELsON WEDEK~u;.--------------

~------'------ ,.... "Á~./eo...d.,...,UIl'..Ü __,

I":'T--------------- Tt:I:'."UI'.'lc.çi. ..,

, A) - A LF.I DISPORÁ SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE tTICA, VINCULADOS

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS, COMPOSTOS POR REPRESENTANTES DA SOCIEDADP.

CIVIL ORGANIZADA, COM A ATRIBUIÇÃO DE INFORMAR E ESCLARECER AO

PÚBLICO SOBRE A NATUREZA, CONTEÚDO E ADEQUAÇÃO DE FAIXA E~~RIA

QUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVFRSÕES E DE CLASSIFICAR POR FAIXA

F.TÁRIA E HORÁRIO A PROGRAMAÇÃO DAS EMPRESAS DF. TELECOMUNICAÇÕES.

PELO EXERClcIO DE

COHPROVADO DESGA~

.L.......o/eo.,"l.,....C•••••Io-----------

c - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA;

TRABALIlO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE

TE FlsICO E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO;

JUSTIFICAÇJiO

JUSTIFICA-SE a adição de • COMPROVAOO DESGASTE FlsICO E EMOCIONAL •

na redação da mencionada alínea C, no sentido de garant1r também ao
BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LIRICOS, a justa aposentad2
ria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que :

- Os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras

funções CIRCENSES, in1ciam a aprendizagem da profissão. aSS1m

na grande maioria das vezes começam a exercê-la na mais tenra id~

de e, a preparação técnica e artIst1ca para o exercíc10 da mesma
exige extenuante trabalho d1ário;

- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas

são trabalhadores os quais sofrem inusitado desgaste físico e em2
cional, quando não risco de vida;

- os referidos artistas, cOmO igualmente os ATORES LIRICOS ( cantoE

res de Opera I, por força da necessidade de se manterem em plenas

condições para apresentação em cena, isto é, ao piblico. ~osmo no
per:~~Qs àe fériaS. obrigam-se a realizar exaustivos exercícios

EMENDA ADITIVA

TITULO IX - CAPITULO 11 - SEÇÃO 11
ART. 362 - AÍINEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALINEA C :

XVI- EXERCER A CLASSIFlCAÇXO POR FAIXA ETJ\RIA E HORARIO DOS

GRAMAS DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇOES E A INOICAÇJtO
CLARECEDORA QUANTO AOS ESPETAcULOS DE DlVEIlSOES.

EMENDA ~IDDIFICATIVA

TITULO IV - CApITULO 11

ART. 49 ~ INCISO XVI

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇAo AO MENCIONADO INCISO XVI :

diários;

os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de

conservarem ~m forma ideal seu organismo ( músculos, cordas vocais,

memória ativa, etc. I,a cuidados especiais com alimentação, vestu!

rio e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais
exigem grandes ~acrifícios pessoais;

- esses trabalhádores têm ainda limitado teMpo para o exerclcio de

sua carreira profissional, quando a elasticidade dos músculos, a

flexibilidade e'leveza do corpo ficam prejudicadas; o enrigecimento
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais
éntre inúmeros outros sérios problemas acentuados pelo avanço dos

anos, dificulta~ e até impedem a atuação em espetáculos, conseque~

temente, comprometendo a ativid~de ·profissional.

Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses

trabalhadores, quando em vinte ( 20 I anos de carreira, após gra~

des sacrifícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolvimento

cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de pross~

guir no exercício de sua profissão.

r:-r TUTO/'ulTlflC."h ,

..".,--------------_ '[.'a/olUsTlrtt. ..ç.ia-----------------,

'EoUC'Nn& CS029:ig:J" '-... - _
&;"I.u;;,a U.I'" ] Ir;;;;----'
~[·:.....:C=ON~S~T:=.IT~U.:.INT~~E~N~E~LS=:ON::....::WE=D::E::K:.:I::·;:.TO_. .....- -'. L...- ~

l:J ) ~:;JflJ

EMENDA CS02928-3 ...'" _
.[!J CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
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,,:,---------------TItUO',IUSTIP'.CAÇio-- -,

EMENDA ADITIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

TITULO 11 - CAPITULO I

ART. ~3 - INCISO IV - AL!NEA E - N9 3

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua oficializ~

ção através do DIP - Departamento~e Imprensa e Propaganda do Estad

Novo, provocou uma perda inestimávei às culturas brasile1ras;

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assumiu para si a

responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista como

.. casos de polícia .. e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira

caça àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pe~

samento.

Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo escrit
tende à uma maior valorização-e fortalecimento da sociedade civil

e, consequentemente, ao fortalec1mento e real garantia das institu

ções dem~cráticas.

Considerando-se ainda, que qualquer te~tativa de impedimento

nifestação do pensamento vem ferir 'frontalmente a Declaração Unive

sal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signatários. 1

Considerando-se, por fim, que a manutenção .. in totum .. da referida

alínea em seu número 3, abre um precedente ~ censura pro1bitiV~ ,

por entender-se que INCITAMENTO E DISCRIMINAÇÃO são expressões a!
tamente subj~tivas.

Assim, JUSTICA-SE a presente emenda, por considerar-se que a man~

tenção da redação constante do "anteprojeto, fere os princí~ios de

liberdade contidos nos incisos e alíneas do artigo supracitado.

JUSTIFICAÇÃO

Cons~derando-se que a censura proibitiva, desde a sua oficializ~

ção através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda do Est

do Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasileiras.

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assumiu para si a

responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista .. c~

sos de polícia" e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira caça

àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pens~

mento.

Considerando-se que ~ Nova Constituição que ora está sendo escri

ta, tende à uma maior valorização e fortaledimento da sociedade

civil e~ consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das
instituições democráticas.

Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de~mpedimento da
manife;tação do pensamento veM ferir frontalmente a Declaração ~

niversal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signatá
rios. - -

Considerando-se, por fim, que a manutenção .. in totum .. da referi

da alínea em seu número 3, abre um precedente à censura proibitiva

por estender-se que INCITAMENTO e DISCRIMINAÇÃO são expressões al
tamente subjetivas.

Assim, JUSTIFicA-SE a presente emenda, por considerar-se ainda

que a manutenção da redação constante no anteprojeto, fere os prin

cípios de liberdade contidos nos incisos e alíneas do ar~i90 supr~
citado.

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO MENCIONADO N9 3

3 - t VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPET)';CULO OU PRQ

GRAMA, RESPONDENDO CADA UM, NA FORMA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE

Cm~TER.

JUSTIFICAÇÃO

,.",,-- TLXTO/JUSTltlC..c;io------------------,

1:1;---------- PLtNÃ'uo/çoYls';.o/aulcoul"io------------,

EMENDA CS02934-S
(:J CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN'

AUTOll--------------
;EMENDA CS02933-0
fic: CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

C?nsiderando-se que as entidades sindicais têm COIOO incumbência

essencial a def~sa dos direitos e dos legítimos interesses e necess!

dade~ das categorias por elas representadas;
considerando-se que as entidades'sindicais dão atendimento às

'áreas por elas tuteladas, sejam os trabalhadores destas, sindicaliz~

dos ou não;
considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobra~

ça da contribui~ão sindical, as entidades representativas dos trab~

'~hadores não terão as c~ndições necessárias para desenvolver seu tr~
balho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como

sua atuação de luta no que'se refere aos jústos anseios da categoria.

considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da co~

tribuição sindical, certamente, inúmeros Sindicatos serão comp~li~os

a fechar s~as portas, o que para o trabalhadór significará perda iE

reparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.

'LcNÀJlIO/cON1Ssio/.u.r;OlllssÃo----- _

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REFERIDA AL1NEA D ;

T1TULO 11 - CAP!TpLO 111

ART. la,- INCISO IV

INSERIR ONDE COUBER;

- SEM OBRIGATORIA ACONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 - ~NCISO IV - ALINEA D

.EMENDA CS02932-1
~ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
'LINãIlIO/CON1',io/culr;Olllasio-----------

d) - t ASSEGURADA A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDTVIDUAL DE PENSA}~NTO,

DÊ PRINC!PIOS tTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDtIAS

FILOSOF~CAS, POL~TICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONI}~TO,

RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORMIDADE COM A LEI. PELOS ABUSOS
QUE COMETER.

A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão
, somente para dividir os ,trabalhadores e, conseqUentemente, enfraqu~

ce sua força no que tange as suas legítimas reivindicaçõ~s junto ao~

empregador e ao Estado.
A unicidade sindical revela-se de sUma importância quando apontaf

um mesmo caminho a percorrer à luta em torno dos direitos e dos legl

timos interesses e necessidades do trabalhador, assim como fortalece

a representatividaqe da categoria.

Sendo a Assembléia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade

sindical, a atuação dessa entidade corresponderá sempre a vontade s2

berana da m~ioria de seus filiados! Sendo portanto, a entidade sind!
cal, a categoria que a mesma representa;

Dessa forma, justifica~se o encaminhamento da presente emenda m2

dlficativa.



694 • Comissão de Sistematização

Senador MANSUETO DE LAVOR

CCMISSÃQ DE SISTEMATIZACÃO

AtlTOIt---- _

-:r--------- pl.EnÁ"'IO/cQIl15SÃo/IUIlCOIfIUÃO _

r:t---------------TEXTO/JI.ISTIFIC.lÇ.i:O-----------------,

EMENDA CS02937-2
[J

,- PLU.i:"10/cOMISSÃO/IUICOIfISlÃo---_-------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:t T[XTO/oIUUIFICAÇio ---,

EMENDA CS02935-6m AUTO"r: CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO 11 - CAPITULO I

ART., 13 - INCISO IV - ALINEA E - N9 1

CAPíTULO I - Dos Direitos Individuai~

Dê-se ao Art. 13 a seguinte redação e elimine
se a alinea "a", reordenando-se as demais:

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 13. - São direitos e liberdades indivi
duais invioláveis:
I - A vida desde o instante da concepção, a

existê~cia digna e a integridade flsica e
mental
a)

Por mais óbvio que seja o fato de que a vida
~nicia-se no preciso instante da concepção, nunca é demais deixar
claramente expressa tal verdade. Se a obviedade dos Artigos fosse
justificativa para retirá-los da Constituição, ali não precisariam
constar direitos óbvios do cidadão, tais como os da liberdade, s~

gurança, etc

Senador MANSUETO DE LAVOR
r;;TIDD~

..I.ITOII--------------,
EMENDA CS02938·1
(!l

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO N9 1 :

Considerando-se que todas as manifestações estão sujeitas às leis
de proteção da sociedade, não de ~az necessário dar tal destaque
quand~se faz referência aos espetáculos de diversões.

Considerando-se que haverá serviço de informação e esclarecimento

ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação de faixa etária

quanto aos espetáculos de diversões.

Condiderando-se que O menor estará protegido também quanto aos pro

gramas das empresas de telecomunicações, quando da classificação
daqueles por faixa etária e horário.
Considerando-se ainda que O cidadão deve ter garantido seu direito
de escolha e que, os ~busos por ventura cornetido~ serão passíveis
de punição na forma~-lg~ JUSTICA-SE a sugestão da redação acima

l-OS ESPET!CULOS DE DIVERSÕES, INCLUIDOS OS PROGRAMAS DE TELEV!

SÃO E RADIO, NÃO SERÃO SUJEITOS A CENSURA. CADA UM RESPONDERA,

NK FO~1A DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COMETER.

JUSTIFICAÇÃO

.,---------- "LtN.lIUo/coUI:s:slo/sUICOMIS:sio- _

pu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r---------------rcllTOIJUST1F1CAÇÃQ----- --,

Senador MANSUETO DE LAVOR

CCMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

ção"
Dê-se ao Art. 405, Capitulo VI - "Da Comunica

a seguinte redação:

Dê-se às allneas "e" e "f" do" item IV do Art.
redação, eliminando-se os itens 2 e 3 da allnea "f":

"Art. 13. - ...
IV - A liberdade:

e) é assegurada a livre manifestação indi
vidual de pensamento, de princlpios éticos, de
convicções religiosas, de idéias filosóficas,
pollticas e de ideologias, vedado o anonimato
e excluidas as que incitem à violência, que
atentem contra os valores da sociedade e que
defendam discriminações de qualquer natureza;

f) ~ livre a escolha individual de
culo público e de programas de rádio e
são.

...:,13 a seguinte

CAPíTULO I Dos Direitos Individuais

espet!
televi

"Art. 405. - É assegurada a liberdade de impre!!
sa, em qualquer meio de comunicação, dentro de
limites que preservem os direitos de cada indi
vlduo e da sociedade" em geral."

JUSTIFICAÇ1l0

A liberdade da imprensa terá de ser contida no
limite em que invade a liberdade do individuo.

Não é posslvel tolerar-se que a Televisão e o
Rádio penetrem na intimidade de nossos lares, manipulando a infân
cia e a juventud:, sem censura, sem qualquer tipo de coibição.

Não apenas no que tange à moral e aos costumes,
mas também no que se refere às idéias políticas e à ideologia, é
por demais arriscado permitirmos que qualquer grupo poderoso, seja
ele nacional ou estrangeiro, influencie, sem controle, toda uma
geração que será, amanhã, o futuro deste Pais.

"UTOII~:':·-------------)@-:::IOO----,

Senador MANSUETO DE LAVOR . C !:!!!LI!> -.-J

'.EMENDA CS02939-9

tJ

"públi
televi

leis de

1 - As diversões e os espetáculos
cos, incluldos os programas de
são e rádio, ficam sujeitos às
proteção da socieoode."

o

tange à moral e aos costumes,
polltlcas e às ideologias, é

grupos poderosos, nacionais
as consciências e as víõas

Capitulo

CCMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Acrescente-se artigo, antes do 425,
VII - "Da Famllia, do Menor e do Idoso":

r:-r--------- "LtNÂluo/coUISSAO/sUICOUIUAQ.----------

"Art. - O pl~nejamento familiar, fundado
nos principios d& dignidade humana e no respe!
to à vida desde o instante da concepção, é deci

r:-r--------------- TtxTO/JUSTlFlC.lÇAO-----------------,
Rádio

livres

JUSTIFICAÇ1l0

Não apenas rro que
mas também no que se refere às idéias
extremamente p:rigoso permitir-se que
ou estrangeiros) manipulem as mentes,
dà infância e da juventude deste Pais.

Não se pode permitir cue ~ Televi~ão é o
- meios de comunicação que penetram em nossos lares - fiquem
de qualquer controle quanto à qualidade de seus espetáculos.
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Senador MANSUETO nB LAVOR

são do casal, competindo ao Estado colocar à

disposição da sociedade recursos educacionais,
técnicos e científicos recomendados pela medici
na, para o exercício desse direito."

EMENDA CS02942-9
l!J

JUSTIFICAÇÃO r=1---------,-------- 1'EICTO/JUSTlfICAÇÃO--- -,

Trata-se de princípio dos mais sérios e impo~

tantes, devendo fazer parte integrante da Constituição.
Suprima-se a letra "e ,i . do inciso V do artigo 13 do anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

Remeter a materia ã legislação ordinãria,parecQ-me

o mais oportuno. A sociedade conjugal n~o diz respei~o apenas

aos seus membros vez que tem repercussões no todo da socieda

de. Sua estabilidade tarnbem interessa ao Estado.Não vejo como

ser do interesse dos cônjuges,da sociedade e do prõprio Estado

abrir-se uma tão larga avenida para a dissolúção da sociedade

conjugal.
Senador MANSUEl'O DE LAVOR

O planejamento familiar não pode ser implantado
sem levar em conta o respeito e a liberdade.

EMENDA CS02940-2
[J ) rr-;;"'~

PL.CNAIUO/CON"Si.D/SU8COIiISSiO-----------J :r-/'roJ.T"~/

t: COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO , ~ __ ~R7J

Dê-se ao § 12 do Art. ·423, .CapLt.u Lo VII - "Da
Família, do Menor e do Isoso" a seguinte redação:

~,_-----_--------_1[Xl01"'uSTlfIC"çio----------------..,

"Art. 423. - •• ,

§ 12 - O casamento é a form~ própria de constl
tuição da família, sendo gratuito o processo de
habilitação e a celebração."

Acresça-se i letra 'If'l do inciso XI do artig~ 13 do Ante

projeto o "s e gu Ln t e z

".~. ressalvado o patrimônio cultural".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda visa a restabelecer a redação original
do Anteprojeto da Subcomissão, no que se refere'à indicação do casa
mento como forma própria para constituição da família.

É necessário que se defina, claramente, que o
casamento é que se constitui na forma própria de constituição da
família.

Os registros de nomes comerciais nao podem u~urpar o patri

mônio coletivo representado pelds bens culturais do· povo.

SEnador MANSUETO DE LAVOR

PLtt.i.AIO/cOI,"SsÃo/GUIlCOllll!SAO _

cmlIssio DE SISTEMATIZAÇio

.----------- TEXTO/JUSTlrJCr,çio---- -.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,.,-, TtlCTO/JUSTlfICtoçio --,

nê-\se à letra "e" do. inciso 111 do artigo 13 a .sa g u Ln t e redação:

SUPRI~A-SE do parãgrafo 49 do Artigo 44 do Anteprojeto a expres

são fI ••• obedecidos os requisitos previstos em lei complementar

federal ••• 1I
•

JUSTIFICAÇio

O federalismo mais consequente e a autonomia das comu

nidades locais não suportam" essa verdadeira camisa de força que

é a lei complementar federal com requ1s1tos para a criação de

no~os municIpios. Essei crit;rios- e requisitos devem ser esta

belecidos em cada constituição estadual.

lU

P1.I!:NA.UO/toMlsslo/IUICOMI.SÃO- ---, D.lTA~

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO 1 ~AJ7 J87:J

Emenda SUBSTITUTIVA aos artigos 396,397,398, do Capitdlo

da Educação e CUltura, que passam a constituir-se em \lll\ só, dê

mero 396, renumerando-se os seguintes.

Artigo 396 - Compete a União criar normas gerais para o De~

porto, dispensando tratamento diferenciado para o Desporto profis~

siona1 e não profissional! obedecidos os seguintes principios e'
normas cogerites: - ,

I - Respeito a autonomia das Entidades desportivas dirigen '
tes e associaçoes quanto a sua organização g funcionamento ~~te[

nos;

=----------------TEXTO/olUSTlfICAÇ;,O----- -,

EMENDA CS02945-3
fi AUTOR

C=' Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA1i e) O homem e a mulher sio giguais em direitos e obriga

ções,~~ceto no que depende de suas diferenças biolõ

gicas l1
•

JUSTIFICAGÃO

Sem alt~Far substancialmente o dispositivo do ante

projeto a redação proposta por esta e~enda se torna mais abran

ge~te,no que se refere às diferenc~aç~es de direitos e obriga

ções entre honens e mulheres.A aceitar-se o t~~to do ante-proje

to não se poderia defender - por contraditórIa - a tesa da apo 

.sentadoria por te~po de serviço ou por idade diferenciada,com

menoS tempo ou menos idade para a mulher.
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JUSfIFI CATIVA:

nas assembléias

âmbitos federal

principal, e t~

processo eletivo

de benefIcios fiscais e outros específicos

desportivas formais e não form:,is, demo 'd!

prioritariamente o Desporto educacional,não profissional e, em

sos especIficos, o Desporto de alto rendímento;

III - Incentivo e proteção as manif,e~tüçoês desportivas

criação nacional;

IV - Instituição

para fomentar práticas

reito de cada um;

V - Garantia do direito exclusivo de votos

eletivas das entidades dirigentes desportivas nos

e estadual, as associaçoês integrantes da divisão

bem as federaçoês estaduais quando se tratarem de

nas Confederaçoes despor~ivas;

de

Em que pese o excerto do pensamento da Canissão de Notáveis, subs

crita pelo ilustre Senador Afonso Arines, o Preâmbulo elaborado pela druta Comissão

de Sistematização, apesar de texto antolÕgico, condiz menos can o espírito de bra

silidade, can a praticidade do entendimento dos seus postulados.

O Preâmbule cmtido na Canissãc da Soberania e dos Direitcs e Ga

rantias dc Banem e da Mulher, em forma de artigos, é de uma abrangêncra muito fel17,

pois espe.lha a cchma vertebral da nação que é a comunhão dos brasileiros. Ressal

ta a drgmdade da pessoa humana com a intangibllidadc dos seus direitos fund:nnen

tais. E é isso o que o nossc povo maí s deseja. Estratifica a sociedade brasileira

cujos pr Iares se sustentam na sua prq,na índole. E É' esta índole que deve ser p~e

servada, acima de tudo nos postulados ccnst.í.tucí.maãs ,

Ulllll llllelhor adequação do assunto dentro do Texto ConstituciQ

nal é o objetivo desta emenda. Torna-se necessário, em virtude do

excessivo número de artigos, a colaboração das partes interessadas

na promoção do "enxugamento do Texto, sem contudo, excluir assuntos

de extrema relevância social. Espera-se,por fím, dos ~Iembros desta

Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das reinvidica 

çoês da comunidade desportiva Brasileira, resgatando-se assim, uma

dívida de cunho social significativa, acumulada quando da omissão d~

Desporto em todas Constituiçoês anteriormente elaboradas no Brasil. !

Não censuramos o Preâmbulo do Anteprojeto de Constituição mas

defendemos a síntese, a essência assaz compreensível do pensamento expresso na e
menda ora prcposta,

.----------TEXTO/,1UST·-:=;;Ç;;C--------- -,

EMENDA MODIFICATIVA:

=- TEXTotolusTI'ICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIII do Artigo 49.do Capitulo 11

Altera o Inciso XIII do Artigo 49 do Capítulo 11 - DA

UNIAO, que passará a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA:

Modifique-se a alínea! do inciso I do artigo 13 que passa a ter
a seguinte redação:

Uf) é assegurado o regime de semi-internato no ensino de 19 grau,
na rede oficial"

'0 texto constitucional não deve ensej ar discriminação, nem pode

dar margem ã inte:rpretação que prejudique o cidadão canum. O que é ser pobre 00

carente? o que é 'ter dispcnibil1dade de recurso para mvestir no turno não esco

lar em que os pais estão ausentes necessariamente para ampliar a renda familiar?

O regime de semi-internato no ensine de 19 grau, na rede oficial, deve ser regula

do por lei ordinária e não con óbice constd'tucimaj , Nosso ideal é pela erradic-;;

ção da pobreza, pelo salário ccndigno, canpatível ãs necessidades básicas do tra~

b ãhedor , o Brasil não pode cmtinuar admitindo uma camada social marginalizada e

composta de miseráveis e carentes. Sem utq>ia, a discriminação do texto do ante-

rojeto deve ser removida, sob pena de criar sérios embaraços na prática.

~om7":J
lo? ICOMISSAO DE SISTEMATIZACAO

Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA

XIIi - organizar e manter a Polícia Federal bem como a

Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do

Distrito Federal e dos Territórios;

,- PLENÁ.llO/cOlllllssio/aullcO.. ISsio _

PJ

EMENDA CS02946-1
[!I

JUSTIFICATIVA

A inclusão da Polícia Civil se faz necessária não só para
manter a isonomia nos setores de Segurança; importante para garan

tir' um bom desempenho junto a Sociedade, como também para fortale

cer a Polícia Civil nas mesmas condições da Polícia Militar e Cor

po de Bombeiros.

AU1"R----

EMEt-iDl\ ~lODlFICATIVA;

Modifique-se a alínea b do inciso I do artigo 28 que passa a
ter a seguinte redação:

= TEXTO/olUSTl ..ICAÇÃO-------

EMbNDA SUBSTITUTIVA

SUBSTITUA-SE o Preâmbulo do Anteprojeto pela seguinte re

dação:

"P~IBULO

O Brasil é una nação fundada na cam.mhão dos brasileiros,

irmanados num povo independente que visa a coostruir una $oci~

daie'livre, justa e solidãria, segundo sua índele e a determi

naçãc de sua vmtade.

C fundamento da canunhão nacimal é a dignidade da pes

soa humana,' cuj os direitos fundamentais são intocáveis."

Art. 211 -
I -

li1 são obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores de dezoito

anos e os menores de setenta anos, salvo para OS anaifa':etos,

os menores de dezoito anos que tenham canpletado 10 r.ice ã da

ta 'da eleição, os maiores de setenta anos e os deficientes fí
COS. I I

JUSFICATIVA:

Respaldamos a modificação do texto supra, cem base na prÕpria re

dação da alín~a ~ do inciso II do mesmo artago que díspóe sobre a inelegibilidade 

para os inalistáveis e para os menroes de dezoito anos, do Anteprojeto de Constitui
ção.
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Quem desconhece o preparo, a maturidade dos nossos jovens aos ie
anos. Muitas vezes nos surpreendemos. cano se estivéssemos diante de gênios, quan

do, na realidade, são talentos canuns forjados no dia-a-dia da informação, na cu

riosidade mtelectual e criativa da juventude brasileira,

Lógico que a partir deste dispositivo, outras cmsequêncras ad\'i-
rão de natureza cíví I e penal, com a responsnbl Iadade , direitos e deveres do cr dadào

canum. E nossa juventude está consciente de que vai assumir um espaço maior na le

gislação ordinária. :I! a lei dos tempos modernos, da informática que levam pelas

mãos do progresso nossa juventude, futuros dirigentes do próximo milênio, adultos

do final ,deste século, para uma constituição que se pretende cem vida longa e prin

cípios duradouros.

DA CS02950-0'

________ TEXTO/"uST F1CAÇÃO----------------,

"EMENDA MODIFICATIVA:

Modifiquem-se no T1'TIJLO VII • DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMEJ\JTO, CAP!- ,

TULO I - ro SISTB<lA TRIBUTÁRIO NACICNAL, as seguintes disposições.

Na SEÇÃO IV - DOS IMPOfOS DOS ESI'ADOS E DISTRITO FEDERAL, o ar

tigo 277 sofrera as seguintes alterações:

'..Art, 277 - Canpete aos Estados e ao Distrito Federal instituir :i!!!
postos sobre;

I • suprima-se

II - passará a ser o, I, ....sim redigido:

*1 • transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ,00 di

reitos;

III - passará a ser o II, assim redigido:
'II - operações 'relativas li circulação de mercadorias, realizadas

por produtores, industriais e canerciantes;

IV - passará a ser o III, cem a mesma redação:

*IU • propriedade de veículos aut cmotores ,

Na SEÇÃO V e- DOS IMPOSTOS DOS MUNI C!PIOS , o artigo 278 e incisos

passarão a ter a seguinte redação:
, Art. 278 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana i

U - propriedade terrãtoraat rural;

IH - t.ransmí ssjio "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso

de bens Imôvea s , por natureza ou ~cessão física, e de direito.

reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bem cano cessã

de direitos a sua aquisição;

IV - os serviços de qualquer natureza, não canpreendidos na canpe

tência tributária da União e dos Estados e

V - vendas a varej o de mercadorias."

19 - o imposto de-que trata o item III não incide sobre a tr~

missão de bens ou direitos ãncccporados ao patrimõnio de pes

soa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissã

de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação", cisão

ou extinção de pessoa jurídica, salv.o se, nesses casos, a ati

vidade preponderante do adquirente for o canércio desses bens

ou direitos, locação ,de bens imóveis ou arrendamênto mercanti

29 - o Imposro de que trata o item III compete ao município da
situação do imóvel.

39 - a canpetênc.ia municipal para instituir e cobrar o imposto

mencionado no item V não exclui a dos Estados para instituir

e cobrar na mesma operação imposto de que trata o item II do

artigo 277.

49 - Cabe a lei complementar fixar as alíquotas máximas dos im

postos de que tratam os itens I, II e II!. deste artigo.

O inciso III do artigo 281 do Anteprojeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:

Art. 281 - Pertencem aos Municípios:

I -

II - cinquenta por cento sobre a propriedade de veículos automotore
licenciados em seus territórios;

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do impost
do Estado sobre operações relativas ã circulação de mercado

rias.

(mantidos os demais... )

JSTIFlCATIVA:

Estamos insistindo na erradicação do bisonho "sistema ~~it:utário

"pires e chapéu na mão". Se for mantido o critério do Anteprojeto de Constituição,

sem acatar a sugestão contida no Anexo I da Cemissão da Organização do Estado, em

ue os municipalistas defendem maior partacípação tributária aos municípios, morment

a co~etência de instituir impostos, estaremos sustentando a falência dos município

ras i Iea ros,

:I! no município que pulsa o coração da Pátria, se não tratarmos

'em a necessária preocupação a temática dos recursos dos municfpios, principalmente

crescendo sua canpetência de instituir impostos, cujos fatos geradores ocorrem em

eu território, esse coração j á enfraquecido tende a um enfarto e perecerá.

Enfatizamos ã sensibllidade da douta Conissão de Sistematização

im de que adote as sugestões aprovadas na Caníssão de Organização do Estado, -no que
1Z respeito este assunto t rabut.ârão.

Reconhecemos que houve avanços nas pequeninas coisas. Mas pro

rednnos em tão pequeninas coisas, que elas ddfí.ci Iment.e se tomarão grandes. Urge a

remocão de rrohjcmas TeoCU antes nos muru.cf ios e eles são a falta de recursos,

EMENDA CS02951-8
~ITUINTE' IVO CERSOSIMO

e-r- ;-_ PLENARIO/COI.lISSÃO/sUBCOMISSÃO-----------

tJ CGlISS.1\J DE SISTFJ.il(fHAÇ-?\O
"" TEXTO'oIUSTlfICAl;;,O --,

FJ.lENDA MODIFICATIVA:

Modifique-se o art. 197 e §§, que passarão a ter a seguinte red~

ção:
"Art. 197 - A Justiça dos Bst.ados e do Distrito Federal e Territó

rios instalará JUIZADOS ESPECIAIS, providos por juízes togados e

JUIZADOS MUNICIPAIS, providos por bacharéis em Direito, para o

julgamento e a execução de causas cíveâs e criminais e para con

ciliação de pequenas causas e crímes a que não se comine pe ia

privativa de liberdade, rcmectdvamente.

§ 19 - Os Estados e o Distrito Federal criarão a Justiça de Paz e

de Menores, reaunerada, composta por cidadãos eleitos, pelo voto

direto e secreto, can mandato de quatro anos, cem canpetência pa

ra a habilitação e celebração de casamento, orientação e assistê,!!

cia aos -menores e outras átribuições previstas em. lei.

§ 29 - Os processos judiciãis serão iniciados por audiência prel~

minar em que as partes, segundo princípio da ora.ladade , levarão

ao juiz as suas razões e este, no prazo de quarenta e oito horas

dara a sentença que servirá de título executivo, ressalvado re01.!:
so regulado por lei.

JUSTlFICATlVA

"ios,c proposta Inaugural ã Assomblêa a Nacional Constituinte sofre

mut.açócs , ao longo das etapas palmilhadas, ora acatando sugestões, OTa se turvruldo

à troca de experiência cemmagistrados. membros da Associação Brasileira da MagiS

tratura, em outras oportunidades, levando em conta a realidade dos municípios bra

sileiros.

Entre.tanto, voltamos a defender o Juizado Municipal, provido de

preferência por bacilarel em Direito, e não por ;eigo, can atuação.em cada municí-



698 • Comissão de Sistematização

JUsrIFICATIVA:

Supr-ima-se o art ígo 64 do Anteprojeto de Constituição.

J

_________ PLEN",R,o/COlotISSÃo/SUBCOMI5Sio------------,

rrC(~\II.)SÃC. [,i SIsrEloV\TlZA AO

A título de sugestão, a Canissão da Organização do Estado enca

minhou o Anexo I, a fim de salvaguardar o espírito dos municipalistas que lutaram

intransigentemente na SubcClllissão dos Municípios e Regiões pela melhoria da carga

tributária da ccnpeténcãa dos Municípios.

Infelizmente, essa dcuta Comissão de Sistematização, ac~_uu a

sugestão exatamente na parte infensa à Câmara de Vereadores, na condição de um

órgão paralelo a ela, com poderes de representação judicial, atuando da mesma fo.!

ma que os Vereadores, muito mais fiscais que colaboradores.

As organizações conmí.târí.as estão sendo consagradas em varaos

textos do anteproj eto. As associações recebem apoio, peso e respeito ã atuação

dos seus membros. Flexível a estrutura dos organizações commí.tãrí.as que ficam e

quidistantes da tutela, do paternalismo do 'poder público. E na estrutura do Cons~

lho de CUvidcres entram ccmpcnentes que concorrem can as Câmaras f inccrrendo em

poder paralel.o, que mais incomoda que resolve.

As Câmaras devem ser fortalecidas. Os Vereadores engrandeci dos

can a respeitabilidade ccnquíst.ada nas garantias que a Constituição lhes darão Po.!

tanto, totalmente desnecessãrio este Conselho de Ouvidores que por um lado concor

re- con a Crunara e de outro substrtuí o voluntanado das associações crmuru.tfir.ius,

Nossa experiência municipalista nos conduz ã supressão do texto.

= TEXTO/JUSTIFICAÇA,O --,

EMENDA CS02954-2
fl~~~-;I.;:;7r~ IVO CERSOSIm 'UTOR-------------]

l!J

EMENDA SUPRESSIVA-

Pl.ENAAIO/COlollSSÃO/SUBCO.lUS,sÃO----------::JtJ CCNISsAo DE Sísre.IATIZAÇÀO _.

EMENDA CS02953-4
p:G:CNsrITUINIE IVO CERSOSIMO

Modi f.ique-se o art. 282 do Anteprojeto de Constituição que passa

a ter a seguinte redação:

Art. 282 - A Dmão entregará:

I - do produto da arrecadação dos :unpostos scibre renda e proven

tos de qualquer natureza e sobre pordutos industnalizados,

quarenta e sete por cento, na forma seguinte:

a) virrte e um mtearos e cinco dêcimos, por cento ao Fundo de Par

ticipação dos Estados e dc Di.st ra.t o Federal;

b) vinte e dois mteiros e cmco dêcimos por cento ao Fundo de Pa

ticipação dos MlUllcípios,

c) tres por cento para aphcação nas Regiões Norte e Nordeste e

no Pantanal, através de suas rnst i tuições ofIciais de fonento ;

EMENDA MODIFICATIVA:

pio que o desej asse adotar, inclusive o Juizado de Paz e de Menores, tendo cano nQ

cleo céntral da erradicação de dois problemas: o desprestígio da justiça e o cum

prímento da política do Menor, no que diz respeito ã orientação e assistência em

especí al. neste inr.tante que tanto voltamos nossas vistas para essa categoria qua

se marginal~za':a na sua totalidade.

Ao que nos parece, prevalece uma tendência de reforçar a atuação

da justiça, o que é válido, mas é preciso, acíma de tudo restabelecer a credibili

dade da jus'ta ça , e isso so se conseguí.râ cem a craaçâo dos Juizados Municipais e

amphação das atribuições da Justiça de Paz desdobraô» em Menores, também.

J! ban lembrar que a imprensa nacional veiculou cano uma das medi

das mais importantes aprovadas na Canissão da Organização do Estado foi a criação

do Juizado de Conciliação Munic~pal. E o povo aplaudiu. Tivemos oportuní.dade de ou

vir sem a identificação de autoria, aferindo o quanto é importante a justiça aces

sível e célere, e estes .Iuaz ados contribuirão para desafogo da pletora jurisdicio

nal.

,- PLEJlAR10/cOIolISsÃo/cuacO"IS$ÃO-----------

f:J caUSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02952-6
[J CCNSTlTUINTE IVO CERSOSIMO

JDSTIFICATIVA:
EMENDA SUPRESSIVA:

fi. Dmão entregará 4n dos já estabelecidos 46~ no Anteprojeto de

Constituição, A modif'rcação que se pretende vai buscar no bolo da arrecadação

t.r.íbutâraa da Dmão apenas n a mais, elevando o percentual que . benecrarâ o

Pantanal da política de Ecnento , através de respectiva instituição oficial.

Suprama-se o artigo 45i do Anteprojeto de Const í.tui.çâc.

Não adianta cri ar para o nosso Pantanal o chavão de "Relicário

da Humanidade" ou "Santuário Ecológico", se não contarmos cem prcgramas especiais

que pronovan a manutenção do processo eco lôgí.co essencial do Pantanal e garanta o

manejo,também ecofêgicu.das espécies e ecossistemas, can a existência de planos e

programas relativos à utilização do Pantanal.

Os p,antaneiros que atravessam gerações e gerações defendendo e

preservando a área que lhes pertençe estão se sentido impotentes para que possam'

dar prcsseguimento â cultura milenar recebida dos seus. ancestrais. Só o pantaneiro

cmhece suá verdadeira realidade ,mas ele também se ressente da inexistência de /

programas especí.ai.s que 1h~s assegurem essa sobrevivência com seus valores cultu

rais e econinucos da região pantaneira - Mar de Xaraés.

Bancos estrangeiros, estão mteressados na aplicação de recursos

no Pantanal. Iniimeros estudos estão sendo viabilizados nesse sentido.Porem nossa'

iniciativa deve estar presente ,mormente quando se destina as duas regiões merece

doras da melhor e especa.a.l atenção: Norte e Nordeste.

Por que não o Pantanal ,também vez que estamos ,buscando justrça

ao Pantanal e aos Pantaneiros valorosos.

JUSTIFICATIVA:

Nossa pretensão é lutar oportunamente pela instituição de um Re

gime Presidenci.akist.a puro, em que o Presidente da República seja o Chefe de Esta

do, Ccmandàn;c ' os Forças Armadas e o executor da direção superior da administra

ção federal, auxiliado pela Câmara dos Deputados na condução dos destinos da Na

ção brasileira, e pelo Senado no que ficar estabelecida sua canpetência.

O Primeiro Míní.st.ro com atribuições diversificadas acanpanhado de

perto pelo Presidente da República que tem seus passos medidos e réstritos, não se

coaduna can a índole do povo brasileiro, que vota em um Presidente e quer tê-lo -ã'
frente dos destinos do País.

Além da figura excêntrica do Primeiro Ministro can ampla ccmpetên

cí,a , ainda se agrava a disposrçâo de intangibilidade do Sistema de Governo pelo pra

zo de cinco anos. Lamentável que tenha sido sacramentada a disposição defendida

nas Disposiçõcs Trans í.tôrras da Canissão- da Organização dos Poderes e Sistema de

Governo, quando o princípio salutar da faculdade de emenda ã Constituição fora con

sagrado neste Antepi ojeto pela redação aprovada na Canissão de Organização Eleitora

Pai t i d.ir ra e Gai antí.a das Inst.í.tuí.ções , canpetente pura tratar do assunto que nos

ínfci e à sua total suprcssâo.
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..U1'O"'--------------

~ TEllTO/<luSTlfICAÇÃO------------------,

r::-r--------- "UNÀ"lo/co'm:sio/su.CO.ISsio,-------~--_,

COMISSi\O DE SISTEMATIZAÇi\O

EMENDA CS02958-5
tJ AECIO NEVES

,.,.., TEXTO/JUST'fICAÇÃO.----------------,

Modifique-se o art. 381 do Anteprojeto de Constituição que passa

a ter a seguinte redação:

Art. 381 - A lei fixará conteúdo mínimo para o ensino funda..nental
que assegurem a formaçâo cnmm e o respeito aos valores cultu~ais

artísticos , ambientais e suas especificidades regionais.

Emenda Substitutiva (Título 11, cap.II)

Dê-se ao caput do artigo 14 a seguinte redação:
"Art.14 são direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais
e dos servidores públicos federais, estaduais, mun1c1pais e do
Distrito Federal, além de outros que visem ã melhoria de ,sua con
dição:"

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de uma camplemen~ação, já que o inciso X do a'~, 414
prevê a educação ambiental em todos os níveis,

Entretanto, a norma garantidora do ccnteúdo a ser adotado para O
ensmo ftmdamental não pode excluir o meio ambiente que é preocupaçâo de t odosoos
segmentos da sociedade e da classe política em especial.

EMENDA CS02956-9
(l CONSTITUINTE AtCIO NEVES'Te'UNHA

'LENÃIlIO/cour,sio/SUICClMISsio-- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:r---------------Tr.:l'TO/J\)~TI,.I~AÇio---------------__,

Dê-se à alínea "b", do Inciso I, do Art.28 do An

teprojeto de Constituiç~o a seguinte redação:

"Art.2.8 ••..•..•.•.••..•.••...•.•...•.•.•.••••.•.•

Inciso I

Ao segmentar a estrutura inicialme~ncebidapara a Ordem So
cial, obrigou-se a Comissão a alocar a parte relativa aos servido
res públicos sob o título da Organização do Estado. E ao fazê-lo
deu nova redação ao caput do artigo relativo aos direitos dos tra
balhadores, redação essa que fere a doutrina seguida inicialmente:
não haveria distinção entre trabalhadores e, sendo em última instâ~

cia trabalhadores os servidores Eúblicos, não poderia a categoria
estar alijada daqueles direitos. Apenas se concebeu algumas normas
específicas, a maior, em virtude da especificidade do trabalho no
Poder Público, que se resguarda de certas características típicás(art.8
Não foi portanto um vício de forma ou de técnica legislativa a in
clusão dos servidores púbiicos junto. com os d;~ais trabalhadorés;
mas foi, isso sim, resultado de ~ma,concepção avançada que trat~

por igual espécies do mesmo gênero.
Por isso mesmo a douta Comissão de Sistematização há de reconsi

derar a redação em causa, cingindo sua ação aos estritos termos de
sua competência regimental.

a) .

b) - são obrigatórios o alistamento e o
voto dos maiores de dezoito anos e fa 
cultativos para os maiores de dezesseis
e menores de dezoito, os analfabetos,os
os maiores de setenta anos e às defi
cientes físicos."

EMENDA CS02959·3
tJ ASCIO NEVES
""',...-,.- P'LU""lD/CONISSÃo/sUICOMlssio----------,

COMISSi\O DE SISTEMATIZAÇi\O
""',...- TEXTO/JUSTI'ICAÇÃO'-----------------,

Emenda Supressiva (Títul~ IV, cap.VIII)

Suprima-se o §29 do art. 86·

Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Poli
ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, que se vem firmando o
entendimentd ~e que aos jovens, a partir dos dezesseis anos, se
deve ensejar, se o quiserem, a participação no processo político,
através do alistamento e do voto facultativos. Completados de
zesseis anos, já tem o jovem brasileiro maturidade suficiente e
o conhecimento necessário para iniciar-se no exercício da sobe 
rania através do voto.

Justificativa

o princípio geral é o da "não acumulação" e já vem expresso com
clar,eza meridiana no caput d~ artigo em epígrafe, abrangendo de
forma explícita cargos, funções públicas, e~pregos e proventos.
Desse modo, o que se pretende no parágrafo já se contém no caput,

o que justifica plenamente a suá supressão por abundante e rebar
bativo. Entre a expressão sintética e a analítica há de se preferi
sempre, para fins de formação do ordenamento 'jurídico, a sintética

,-- ,L.uÁluo/cON.s5lio/IUICOIltIUio-----------

l: COMISSi\O DE SISTE~IATIZAÇi\O
~

EMENDA MODIFICATIVA (T~tulo VI, cap.III)

EMENDA CS02960-7
e? ASCIO NEVES'

AUTO"'--------------EMENDA CS02957·7
tJ AECIONEVES

1":"1---------------TUTOr..lUSTlfICAç.io-----------------,

Emenda Supressiva (Título VI, cap.III)

Transponham-se os artigos 255 e 256 para o Títu~o IV, cap.VIII,
seção lII.

Suprima-se o art. 254. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

.As .disposições desse artigo já constam ipsis literis do art.94

do projeto.

As 'disposições contidas nesses dois artigos referem~se os mili
tares na sua condição de servidores públiéos"ficando, por isso me~

mo mais bem situadas na parte es,pecífica do contexto do projeto.
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EMENDA CS02961-5
E: CONSTITUINTE ZIZA VALAOARÊS

,......- PLE/oIAAIO/coUlSSÂo/suQCOM.5SÃO-- _E: COMISS/lO OE SISTEMATIZAÇ/lO

tGPAftTIDO~• PMOB
AUTOlt-------------

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

COMISSÃO OE SÍSTEMATIZAÇÃO

Oê-se ao Inciso I do Art. 111 do Anteprojeto de Cons

tituição a seguinte ~edação:

"Art.lll

Inciso I - investido na função de Primeiro
Ministro, Ministro de Estado, Chefe de Missão
Diplomática permanente, Governador de Territ~

rio, Secretário de Estado, do Distrito Fede 
~al, de Territórios, Prefeitos 'e Vice-Prefei
tos das Capitais, Presidente de Empresa Públ!
ca, oJ Empresa de Economia Mista, federais;"

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se do § 3º do art. 309 as palavras "as empresas
públicas" e "as fundações públicas", passando o dispositivo a ter
a redação que se'segue:

§ 3º - As sociedades de economia mista não poderão gozar
~e benefícios, privilégios ou subvenções não ~xtensíveis, parit~

riamente, ~s empresas nacionais.

JUSTIFICAÇÃO'

A emenda tem por objetivo incluir os Vice-Pr~

feitos nas hipóteses do Inciso I do art.lll, isto ~, o Deputado ou

Senador poderá ser investido na função de Vice-Prefeito de Capital

sem que venha a perder o mandato.

EMENDA CS02962-3
~ CONSTITUINTE ZIZA VALADARES

PLENAA10/coUISSÃO/SUICOIlISSio----------

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇRO

trPPA~TIOO~• PMDB

Com a Reforma Administrativa (Decreto-lei 200) var~os

órgãos da administração direta da União for~m transformados em
empresas públicas ou fundações.

As empresas públicas e as fundações não exercem ativ!
dades com fins lucrativos, mas funções típi~as de governo.

Desta forma, não visando a lucros, são mantidas pelo.Po
der ,Público.

Absurdo'equipará-Ias às sociedades de economia mista e
as e.pre~as~privadas.

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do Ante
projeto da const!tuição.

JUSTIFICAÇÃO

DI-se ao Inciso I do Art. 111 do Anteprojeto de Cons

tituiçlo a seguinte redaçlo:

-Art. 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso I - investido na funçlo de Pri.eiro-Ministro,
Ministro de Estado, Chefe de Misslo Diploa6tlca per-
lanente, Governador de Terr1t6rio, SecretArio de Es-----o ~

tado, do Distrito Federal, de Territ6rios, Prefeitos
• Vice-Prefeitos, Presidente de E.presa Pública, ou
Elpr~sa de Econoaia Mista, federais -.

A finalidada desta e.enda 6 incluir entra as hip6te

ses do Inciso I do art.lll os Vice-Prefeitos, isto 6, o Deputado

O dispositivo cuja supressão é proposta constitui matf
ria cujo tratamento extrapola aos princípios que devem informar
o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada tanto pe
la Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nQ 81.240,
de 20.01~78, quanto pelo Decreto nº 93.597, de 21.11.86, em vias
de ser alterado por iniciativa do próprio Poder Executivo visando
a aperfeiçoar os dispositivos nele cria~os.

Da maneira como foi redigido, o texto atinge institui
ção de indiscutíveis propósitos sociais, que integ~alizam benefi
cios securitários,contemplam grandes massas desprotegidas, geram
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvime~

to econômico e social.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

ou Senador poder' investir-se na funçlo de Vice-Prefeito,

que venha a perder o .andato.

EMENDA CS02963-1

l:J
,...--------- 'I.UAlIIIO/cOl,ussio/IUICOlllssio----------

(!1
_---------=-------- TEXTO/olUSTll'ICAlfio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 90 do Anteprojeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo é perfeitamente dispensável. Nenhum

país soberano permite, deliberadamente, que conflitos inteE
nacionais atinjam seu território.

EMENDA CS02965·8
".TO'- ] ~'PD'"rRTIOO-----,f!l Constituinte BRANDÃO MONTEIRO _ (' P _J

'LEHÂJlIO/CO.,.,,;;O/SUICO.,.SdO----------)~.10"õTA;?e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO _ ('tJ2' _~J
~- T[::no/.rusTIFIÇ"ÇÃO'-----------------,

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do Ante
projeto da Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo cuja supressão é proposta constitui matf
ria cujo tratamento extrapola aos princípios que devem informar
o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada tanto p~

la Lei. 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nº 81.240,
de 20.01.78, quanto pelo Decreto nQ 93.597, de 21.11.86, em vias

de ser alterado por iniciativa do próprio Poder Executivo visando
a aperfeiçoar os dispositivos nele cria~os.
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Todavia, não está cl~ro o direito à pensão integral, qua~

do no caso de morte do servidor inativo, já que a técnica usualte~

adotado a palavra "proventos" para significar a aposentadoria do
inativo.

É mister, pois, fazer-se uma compatibilização de lingu~

gem, no texto do anteprojeto, no ~ue tange ao art. 14, inciso V,
'art. 85, inciso IX, arts. 89 e 90, nos quais a palavra "remuner~

ção" é usada indistintamente para caracterizar vencimento e este
também com os acréscimos a título de gratiti~~Qes e vantagens.

A palavr'a "vencimento" encontra-se corretamente colocada
no art. 14, incisos VI e XI, no art. 85, inciso 111, no art. 194,
inciso 111, alínea "b", no art. 479 e no art. 483, inciso 11.

A introdução da palavra "proventos" no texto do art. 90,,
que se propõe nesta Emenda, é necessária porque este instituto é
próprio dos i~ativos e' para que não haja interpretação errônea
quanto a um assunto de elevada importância. O termo encontra-se,
outrossim, impresso na Propostã nº 8, inciso IV do art.(pág.47)do
Relatório da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

AUTO!'t---------------

EMENDA DE REDAÇAo

Da maneira como foi redigido, o texto atinge institul j
ção de ·indiscutíveis propÓsitos ~oci'ais, que integralizam benef.!.
cios securitários,contemplam grandes massas desprotegidas, geram
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvime~

to econômico e social.

Dê-se ao Art. 4B5 do Anteprojeto de Constituição, a
seguinte redação:

Art. 4a~~-as ~rvidore5 militares incluídos no sex

viço ative até 2D de dezembro de 1965, que se encontram e/ou v~

nha. a passar para a inatividade, serão p~omovidos ao grau hie-

rárquico imediatamente superior, com proventos integrais deste

último posto ou graduação, desde que tenham completado, no mini
mo 30 (trinta) anos de serviço.

PLlHAR10/CO&flSs.lO/SUBCOIlISSÃO-----

j
~D"TA~

f:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO Ctvvll4J
=---- TEXTO!.rUSTlf"ICAÇlo--- -,

EMENDA CS02966·6
l!J J ~"'pTD"oT---'c: Constituinte BRANDAo MONTEIRO _ ~ ---l

JUSTIFICACAo

Por um dever de justiça e de respeito ao princípio

da isonomia, julgo pertinente o acréscimo proposto ao texto ori

ginal do art. 485, do Anteprojeto de Constituição, Constituinte

Afonso Arinos. A nova redação proposta ao art. 485 buscamstab~

lecer um direito que existia e que fora consagrado e~ várias di~

positivos legais (Lei n R 2370, de 09~12.19?4i Leis especiais n9s

288, de OB.06.1948, 616 de 02.02.1949, 1.267, de 09.12.50,e 1.156,
de 12.07.5D>. A~revogaçãD desses diplomas legais representou grg

ve le~ão ao direito adquirido.

As promoções previstas no novo texto do art. 485

não acarretarão qualquer aumento de despesa, uma vez que os se~

vidores por ele beneficiados já percebem nà inatividade os proven

tos do posto ou graduação imedi~tamente superior aos que possuíam

no serviço ativo. E 09 que ainda se encontram no serviço ativo,

tB~bé. serão contemplados CO~ eS9a promoção ao passarem para a

reserva ou serem reformados. t o que dispõe a lei em vigor. Logo

não pode constituir preocupação do legislador constituinte à
~erspectiva, inexistente aliás, de que o reconhecimento desse

direito possa provocar elevação da despesa.

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
-.=,.- TEXTO!JU$T'flcacÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO IV
CAPíTULO VIII
SEÇÃO 11 - Art. 90

Dê-se ao art. 90 do Anteprojeto de Constituição a ~edação

que se segue:

"Art. 90 - O benefício de pensão por morte corresponderá
à totalidade da remuneração, gratificações, vantagens pessoais ou
proventos do servidor falecido".

JUSTIFICAÇÃO

O termo técnico "remuneração" compreende o vencimento, as
gratificações e as vantagens do servidor. Como está no' texto, há
uma, r~dundância, pois as gratificações e as.vantagens já se encon
tram incluídas na remuneração.

EMENDA CS02968·2
DEPUTADA CONSTITUINTE.: SADIE HAUACHE
_--------- Pl.,EN.. '"O/cOllI5SÃo/sUBCoNI'SÃO---- _

t:COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO

=---------------- TEXTo/~uSTlftCAÇio- _

Emenda ao Art.402 - Capítulo IV do Anteprojeto de Constituição.
Dê-se ao Art.402 a seguinte redação.:
Art.402 - A Lei definira os setores nos quais a tecnologia seja fator

determinante de produção, considerando nacionais as empre
sas que, além de atenderem aos requisitos definidos no artl
go 307 ~stejam sujeitas ao controle tecnológico Nacional em
caráter permanente, exclusivo e incondicional.

JUSTIFICATIVA
A rigor não existe nenhum setor industrial em que a tecnologia não
seja um fator determinante de produção.
A fabricação de qualquer produto, por mais simples que seja aparente
mente, deve atender a condicionantes tecnológicos. Alguns podem ser
mais complexos e sofisticados que outros.
A tecnologia de uma usina de energia neclear é certamente mais compl~

xa que a de uma usina hidráulica, que por sua vez pode ser mais so
fisticada que uma usina térmica convencional, embora todas atendam a
geração de um mesmo tipo de produto, que é a energia elétrica. Perce
be-se claramente, não existir na maioria dos casos, uma fronteira nl
tida portanto entre setores, no que diz respei~o '~ tecnologia, como '
faotor determinante de produção. ,__ , ______. ---- ~ \Assim, equipamentos el~trônicos ou~ec~n~cus, da mesm~i~alidade e
utilidade podem envolver tecnologias complexas o~elementos em'. ~
produtos similares. Dentro do mesmo p~oduto~onvivem frequentemente,
tecnologias de ponta e tecnologias ~~as.
Observa-se que o art.402 em exame, além de tratar a ma~éria portanto,
de forma ampla e indefinida, não indicando quais são os setores aos
quais a tecnologia seja fator deter~inante, também não determina qual

orgão fará a identificação desses setores.
Entendemos que não deixar essas definições, ao sabor de eventuais deci
sões, muitas vezes casuistas, de orgãos de escalão inferiores da ad
ministração direta ou indireta do Governo.
Com a emenda que propomos, esse risco será eliminidado, uma vez que
essa atribuição passará a ser do Congre~so Nacional, que em noss com
preenção dela não pode abdicar.



EMENDA CS02969~ 1

702 • Comissão deSistematização

AUTOR----------------,
DEPUTADA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

,-r--=====-:=-=== ..U:NÂRIO/cOMlssio/sUBCOlf/35ÃO-----------,e? COMISS~O DE SISTEMATIZAçnO

r::-r--------------- TEXTO!JUSTltlcAÇio-------- __,

Oê-se ao parágrafo único do art.401 a seguinte redação:

art. 401- .
parágrafo único-O Estado e as entidades da administração
direta e indireta privilegiarão,através de lei,a capaci
tação científica e tecnológica nacional e os critérios •
para a concessão de incentivos de compra e de acesso ao
mercado brasileiro e utilizarão,preferencialmente,na fo~

ma da lei,bens e serviços ofertados por empresas nacio
nais.

JUSTIFICATIVA

Oparágrafo único em questão,estabelece que o
Estado e as entidades ~a administração direta e indireta privilegia
rao a capacitação científica e tecnológica nacional como critério a
s~rem observados,na concessão de incentivos de compras,e,sobretudo •
de acesso ao mercado brasileiro. Seria extremamente temerário que tal
mecanismo ficasse em total e exclusivo manejo das entidades da admi
nistraç~ direta e indireta. Não se pode delegar funções, de tamanha •
magnitude ,com suas implicações nas políticas econômica industrial e
social do País,dexando a criação de critérios,sua gestão e manejo,
distribuidos ao longo de diversos escalões da administração direta e
indireta do Estado.

EMENDA CS02970~4

f: DEPUTADA CONSTITUINTE.: SADIE HAUACHE

.---------- PLEH,uuo/cOIol15SAO/sutCOYISsio------- ,e? COMISS~O SISTEMATIZAÇÃO
= Tf:XTO/~uSTlf'ICAÇi.O----- __,

De-se ao art.401 a seguinte redação:
art.401 - O mercado interno integra o patrimônio Nacional e será or
denado por Lei de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômi
co, o bem-estar da população e a realização da autonomia tecnológica
e cultural da Nação.

JUSTIFICATIVA
O artigo em exame estabelece que o mercado integra_patri~

mônio ~acional e que sua ordenação deve ser feita de modo a,viabill
zar ,o desenvolVimento sócio-econômico, o bem estar da população e a
realização da autonomiá tecnol~gica e culturai-da Nação:

Sem sombra de duvida esse atigo;-rep~seota,o pessamento+:
f~ndamental do capitulo, no qual está inserido:

Em nosso entendimento, por se tratar de matéria de= tão
granBe relevância, não pode deixar de ser apreciada e ordenada por
lei do Congresso Nacional.

gias,sobre as quais não pode exercer qualquer controle tecnológico ,I
pois estas tecnologias,.tanto de produto como de processo de produção
já estão e~~utidas em su-sistemas tecnológicos, representados por co~

ponentes ou sub-conjuntos adiquiridos de terceiros.
Dessa forma, a exigência explicitada, pela atual I

redação do paragrafo unico em questão, melhor se aplica a produção de I
componentes e bens intermediários, sendo a emenda que estamos propondo,
des inada a completar a abrangencia do mesmo.

= n:nO/olU!TlflCAÇio -,

EMENDAS ADITIVAS AD ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CAP1TULO IV

DO JUOICII\RID

Art. - O Conselho Superior da Magistratura, com sede na Capital Fed~

ral e jurisdição em todo o território nacional, é composto
por onze membros, eleitos para um período de quatro anos.
§ 19 _ Os membros do Conselho Superior da Magistratura são

eleitos pelo Congresso Nacional, sendo que:
a) - dois deverão ser Ministros do Supremo Tribunal F~

deral;
b) - três serão Ministros do Superior Tribunal de Jus

tiça;
c) - três serão escolhidos dentre uma lista séxtupla •

organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil,com
moral ilibada e com mais de quinze anos de exerci
cio da profissão; e

d) - três serão Desembargadores de Tribunais de Justi
ça dos Estados.

§ 22 _ Pelo voto da maioria absoluta de seus membros, o Con 
gresso Nacional poderá destituir integrantes do Conse
lho Superior da Magistratura.

§ 32 _ O Presidente do Conselho será eleito, dentre seus mem
bros, para um período de dois an~s.

Art. - Ao Conselho Superior da Magistratura cabe conhecer de recla
mações contra membros da magistratura nacional de qualquer •
instância, como também rever processos anteriores contra ma
gistrados, cujas decisões tenham sido de desagrado da socie
dade.
§ 19.- O Conselho poderá determinar a disponibilidade de ma

gistrados, como também condená-los.
§ 29 - Todas as votações, durante as Sessões do Conselho, s~

rão secretas.
§ 32 - Aos magistrados acusados, caberá ampla defesa.
§ 42 As decisões do Conselho Superior da Magistratura são

irrecorríveis.

EMENDA CS02971-2
pqPEPUTADA CONSTITUINTE SADIÊu'HAUACHE r"'"TIOO---'''• PFL •

-'

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

-'- =-=:= I'LENIRlo/towlssio/suBcoulssio-----------

~OMISS~O DE SISTEMATIZAçnO

r:r TEXTO!,lUSTlFlq"çio --'- -,

Dê-se ao parágrafo único do art.402 a seguinte redação:
parágrafo único-E considerado controle tecnológico nacional
o exercício ,de direito e de fato,do poder para desenvolver,

gerar,adquirir,absorver,transferir e variar a tecnologia de
produto e de processo de produção de forma conjunta ou iso 

ladamente.

j

Em nosso País,a grande maioria das empresas,especi1
almenté aquelas produtoras de bens finais,empregam normalmente,tecnolQI

Há um grande descrédito, atualmente no Brasil, pelo Poder J~

didário.
Alguns alegam a morosidade - algumas deliberadas - do Poder

e uma boa parte acusa os magistrados de julgarem de acordo com as
conveniências políticas ou de acordo com a projeção social ou econôm!
ca de quem está sendo julgado. Há inclusive uma parte da população que
acusa uma parcela de magistrados de corrupção, al:gando que aceitam •
vantagens diversas, que são uma forma indireta de corrupção.

Em recente pesquisa realizada e~ Brasília e nos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, 38% das populações dessas regiões não
confiam na justiça brasileira o que nos parece alarmante, porquanto
que, se nesses centros, q~e são os mais desenvolvidos do país, te~os

esse resultado, o que apresentará o restante do Brasil, em que inexi~



tem órgãos fortes da imprensa escrita, falada e televisada, órgãos e~

ses que têm condições de denunciar as irregularidades do Poder Judki!

rio ?

Há pois necessidade dos integrantes do Poder Judiciária se
rem mais fi~c~lizados e devidamente penalizados, conforme ocorre em

vários países do mundo.
A recente irresponsabilidade de um magistrado, que ocasionou

os graves acontecimentos no Rio de Janeiro, demonstram a necessidade

de serem imputadas penalidades aos magistrados.

EMENDA' CS02973-9
AUTOR-'----------~~~-

[!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

r.-r--------- PLENARIO/cONlssÃo/suecolll.55ÃO----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO/JU5TIFICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprima-se no Anteprojeto o artigo 437 e seus incisos I e 11.

JUSTIFICATIÇAO

Não nos parece ser o caso de serem apreciados os atos praticados
pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964.

Não será através de atos de revanchismos e de revolvimento do
passado, que iremos construir uma sociedade brasileira despida de ódios

e voltada para o desenvolvimento do país.

Não será através de posições extremadas, que iremos reconstr~ir'

este cais e somente, havendo concessões mútuas, da direita e daesqueE

da, é que poderemos chegar a uma Constituição duradoura e que atenaa
à comunidade brasileira, de uma forma global.

Comissão de Sistematização e 703

EMENDA CS0297S-S
L!J AUTOII

(- DEPUTADO ARNALDO MARTINS

õ.T---~----- PLENÁIlIO/CONISSÃO/SUBCOMlSsÃO- ,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;-r---------------TEXTO/JUSTI'ICAÇio---- --,

EMENDA SUPRESSIVA AD ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprimam-se os artigos 446 e 447, seus parágrafos e incisos, do
Anteprojeto.

JUSTIFICAÇAD

O artigo 445 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País.

Através dessa comissão, serão procedidos todos os estudos neces
sários para a criação dos novos estados, que não se restringirão s~

mente aos aspectos políticos, como se verifica atualmente por ocasião
da elaboração r1p. uma r.nn~r i tlJi Ç80.

EMENDA CS02976:3
fi DEPUTADO ARNALDO MARTINS I rr!~';;;o~

[!J COMISSAO DE SISTE~;;·;';I;~;~'o/'""o.''''o----------] w;"ill?J
r;-r--------------TEXrO/JU5TIFICAljÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AD ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SIS
TEMATIZAÇAO.

O artigo 431 passa a ter a seguinte redação:

Art. 431 - São reconhecidos aos índios sua organização social, seus
usos, costumes, línguas, crenças, tradições e seus di
reitos sobre as terras que ocupam, conforme delimitações
previstas em leis.

EMENDA CS02974-7
[!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS

"" --,_ PI.ENAR10/cONI5SÃo/sUBCOMI5SÃO----------

tU COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

§ 12 -
§ 22 -
§ 32 -

Suprimam-se os artigos 432, ~3 e 434.

= Tf:JtTO/JUSTIFICAÇio ,

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA COMISSAD DE SIS
TEMA TIZAÇAO.

O art. 64 passa a ter a seguinte redação:

Art. 64 - Como órgão subsidiário de consultoria e de controle da ativi
dade municipal, a Lei Orgânica poderá criar um Conselho de
Ouvidores, constituído de representantes da comunidade, em
especial de entidades econômicas, profissionais e culturais,
que exercerão suas ativi~ades gratuitamente e da forma que
a lei regulamentar.

Sejam suprimidos os parágrafos 12 (incisos I, 11 e 111), 22 e 32.

JUSTIFICAÇAO

Da forma como se encontra o artigo 64 no Anteprojeto, é o ca
so de ser feita a seguinte pergunta: Para que servirá a Câmara de Ve
readores ?

Julgo que a manutenção, na forma original, do referido art~o,

é um desprestígio para o leglslativo municipal.

JUSTIFICAÇAO

A redação original dos artigos, constante do Anteprojeto, restringe
a possibilidade de desenvolvimento futuro de certas áreas do país e
até mesmo do país como um todo.

Precisamos ser realistas e não inserir na Constituição certos pre
ceitos utópicos que verificaremos, no futuro, serem inexeqOiveis e,
conseqOentemente, muito em breve, teremos que proceder emendas à Cons
tituição.

EMENDA CS02977-1
f: DEPUTADO ARNALDO MARTINS

PLENARIO!CO .. 1SSÃO/sUBCOIUSSÃO----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO!JUSTlFICACÃO __'-- -,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Art. 482 - Todos os civis e militares que, no período de 18 de setem
bro de 1946 até à data da promulgação desta Constituição ,
foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamen-
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CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
AUTOII---------------

pressaoe

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408 - inciso 111

Acrescentar ao inciso 111 do artigo 408, a seguinte ex

,-, 'LUÂII.IO/cOMISsio/suacO..lssio-----------

t? COMISSPO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS02979-8

l!J

~__--_------_--__ TUTO/"'USTI'ICAçiO----------------_.

. te política, por qualquer diploma legal, atos institucio 
nais, complementares ou administrativos, e aos que foram
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezem
bro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto nº 864, de
12 de setembro de 1969, terão assegurados os vencimentos e
as vantagens inerentes aos da inatividade, correspondente
ao cargo relativo ao témpo de serviço, caso não tivesse h~

vido interrupção do mesmo.
Parágrafo único - Os vencimentos e as vantagens a que se

referem o "caput U deste artigo, serão asseguldtiu~ sOme.!!

te a partir da data da promulgação desta Constituição.

JUSTIFICAÇAO

A reintegração de civis e militares no serviço ativo, con
forme consta no An~~projeto, é inexeqOível, porquanto que tal fato
além de gerar problemas internos de aceitação no âmbito das reparti 
ções ou corporações, causaria problemas oriundos da desatualização
gerando chefes desconhecedores das funções.

-.~.·sendo obripatório, para as empresas afiljadas, ou
mesmo integrantes da prÓpria Rede, a utilização ~e re~ursos huma
nos locais em, pelo menos, 20% da programação.

JUS T I F I C A ç A O

O inciso 111 s6 terá consistência se for explicitada a
chamada "regionalização da produção cultural."

PLf.:NAIM/CQIIISsÃo/suacOlllllssÃO-----------

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
.:-. TEXTO/.lUSTI'ICAÇio ,- -,

EMENDA CS02980-1
tJ ~~tJj)/L.A. CULtJ4L-'~')7 I Uri:-:J

PI.~NAI"o/co&tISS.iO/SU8co"lssio-----------l ~o.u~

tJ COMISS1i.o DE SISTEMATIZAC1i.O C2t 7A
EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
em razão de um deputado para cada 200.000 habitantes ou pa
ra fração superior a 100.000, eleitos dentre cidadãos maio
res de vinte e um anos e no exercício dos direitos políti 
cos,'pelo sistema distrital misto, voto majoritário e pro
porcional, direto e secreto, em cada Estado, Território e
no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICAÇAO

~---_------ __----TEXTO/JUSTlfICAÇio-----------------.

Inclua-se ~ seguinte norma, no Capítulo I do Título VIII
(Da ordem econômica e finance1ra I, como o art. 325, renumerando-se
os demal.s:

Art. 325. Será fe1to obrigatoriamente em na
vio de bandeira brasileira, respeitado o princípio da re
c1procidade, o transporte de mercador1as 1ffiportad~s ou 
exportadas por qualquer órgão da adm1nistração pública
federal, estadual ou mun1c1pal, d1reta e 1ndireta, ou
com estimulo governamental, bem como as adquir1das com
financiamento de estabelecimento oficial de crédito ou
com financiamento externo conced1do a órgão da adminis
tração públ1ca, d1reta ou indireta, de qualqUer nível
de gc.verno. .

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

,.-, Tf;UOIJUSTI.. ICAÇio --,

~ ".f.:NAItIO/cOMISSio/sUBQ:OM'SSÃO--- _

e: COMISS1i.O DE SISTEMATIZAC1i.O

AUTOIt---------------

Art. 325. Serã fe1to obrigator1amente em na
V10 de bande1ra brasileira, respe1tado o princíp10 da re
c1procidade, o transporte de mercador1as 1mportadas ou 
exportadas por qualquer órgão da administração públ1ca
federal, estadual ou municipal, dl.reta e l.ndireta, ou
com estímulo governamental, bem Como as adqu1ridas com
financiamento de estabelec1mento ofic1al de crédito ou
com financ1amento externo c~ncedido a órgão da adminis
tração públ1ca, direta ou indireta, de qualquer nível
de gcverno.

o transporte marítimo internacional é fatór de grande im
portãncia para a economia brasileira. ~ preciso resguardá-lo de pos
sIveis ~njun~ões dos países ma~s dczenvolv1dos e das. tramas das ~nL=

presas multinac10nais do setor que poder1am desenvolver uma estraté
gia contrária aos 1nteresses do nosso País oú inviabilizar nossas 
trocas internacionais.

Esta emenda obriga o Poder público, d~ todos os níveis de
governo, a transportar as mercadorias de seu imédiato interesse em
navios de bandeira brasileira, observado o principio da reciprocida
de,

Inclua-se a seguinte n~rma, no Capítulo I do Título VIII
(Da ordem econôm1ca e f1nance1ra I, como 9 lart. 325, renumerando-se
os demais:

EMENDA CS02981-0

tJ
anos.

A Constituição da Itália fixa, no artigo 24, em 25 anos a
idade mínima para o Deputado. A da França e da Espanha, omitem. Já na
da República Federal da Alemanha, em seu artigo 38, que trata do Par
lamento Federal, encontramos: "I: eleitor quem tiver completado 18 anos
de idade; é elegivel 'quem tiver atingido a idade estabelecida para a
maioridade". Tal redação demonstra que a idade prevista para o Deput~

do, não é de 18 anos.

Se em países que estão em estágios culturais superiores ao
Brasil exige-se idade superior à pr_~vista no Anteprojeto da Comissão
de Sistematização, não me parece lógico adotarmos a idade de 18 anos

em nossa 'Constituição, quando se prevê 35 anos como o mínimo para os
Senadores.

Fixar-se o número de Deputados em uma Constiuição, é termos

certeza que, dBqui a alg~ns anos, teremos que e~e~dar a Co~stituiçãc.

Como exemplo, podemos citar três Constituições:
A da Espanha fixa, em seu artigo 68: "O Congresso ~ompõe

se de um mínimo de trezentos e um máximo de quatrocentos'
Deputados, lt ..

- A da República Federal da Alemanha, no artigo 39 que tra
ta do Parlamento Federal, não fixa o número.

A da Itália, fixa em seu artigo 56 que há um Deputado pa
ra cada 80.000 habitantes ou para fração superior a40.000.
A da França, em seu ar~!go 24 Que trata do assunto, não é
fixado o número de Deputados.

Quanto à idade, julgamos também que a mínima não deve ser 18
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r.r----------------TUrO!.lUSTIFICAÇio---- --..

r---------- I'LUÃItIO/cOMIS'io/IUIc::OMISsÃO _tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA

o transporte marítimo ~nternacional é fator de grande ~m
portância para a econom~a bras~le~ra. ~ preciso resguardá-lo de pos
síve1s injunções dos paises m~lS desenvolvlUOS e das tramas das em=
presas mult~naciona~s do setor que poder~am desenvolver uma estraté
g~a contrária aos interesses do nosso País ou inviabil~zar nossas 
trocas ~nternacionais.

Esta emenda obr~ga o Poder público, de todos os níve~s de
governo, a transportar as mercadorias de seu ~med~atd interesse em

-nãvDJs de bandeira brasileira, observado o pr~ncípio da rec~proc~da

de.

EMENDA CS02984-4l!J AuTO.e CONSTITUINTE Roberto Balestra

EMENDA MJDIFICATIVA ---------

EMENDA CS02982-8
l: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI J L';;'~·~;

't.~MAR1D/COUI55iO/'U'COMISSiO- 1 ~o.An:--::-l

E? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAo ~olJ[} J
~ Tl:JrTO/,lUSTIf'le.çÃo -,

Inclua-se a segu~nte norma, no Capítulo I do Título VIII

(Da ordem econômica e financeira ), como O art. 325, renumerando-se
os demais:

Art. 325. Será feito obrigatoriamente em na
vio de bandeira brasile~ra, respe~tado o pr~ncípio da re
ciprocidade, o transporte de mercadorias ~mportadas ou 
exportadas por qualquer ôrgão da admin~stração pública
federal, estadual ou mun~c~pal, d~reta e indireta, ou
com estímulo governamental, bem como as adquir~das com

. f Lnanca.arnantio de estabelecimento oficial de créd~to ou
com financ~amento externo concedido a ôrgâo da adm~n~s

traçâo pública, direta ou ~nd~reta, de qualquer nível
de gcverno.

JUSTIFICATIVA

O transporte marítimo ~nternacional é fator de grande im
portância para a economia bras~le~ra. ~ preciso resguardá-lo de pos
síveis lnJunções dos países ma2S desenvolvidos e ãas tramas das em=
presas multinaciona~s do setor que poder~am desenvolver urna estraté
gia contrária aos interesses do nosso País ou inv~abilizar nossas 
trocas internaciona~s.

, Esta emenda obriga o Poder públ~co, de todos os níveis de
governo, a transportar as mercadorias de seu imed~ato interesse em
navios de bandeira brasile~ra, observado o princípio da rec~procida
de.

EMENDA CS02983-6
r--..:.-..:....:..-~--:.....----·UTOIt---------------,I: CONSTITUINTE Roberto Balestra

-, PLuAlllo/eo..'''Ão/suaeOlflssÃO-----------

(!l COl~IS5AD DE SISTEMATIZAÇAD

,
\

EMENDA MoDIFICATIVA

-/
DIs€o~ITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO V, AL!NEA B

,

A alínea B, do inciso V, do artigo 13, do anteprojeto, passa a

ter ã seguinte redação:

Art. 13 ..
V- .

b·) A educação dos filhos é .ministrada de forma racional e re~

ponsável, não sendo permitidos métodos que impliquem em danos

ao menor educando.

JUSTIFICAÇAO

Da forma ém que se encontra redigido o texto da alínea B, do
mcíso V, do artigo 13, os pais ou responsáveis pela educação de menores têm

una 8l1l'la margem de.ação, facultada pela "plena liberdade na educação dos fi

lhos".
A nosso ver, a, redação deve ser modificada, tendo em 'vista os

abusos que dela podem decorrer, face ao comportamento dos incautos.
Pelas razões expendidas, justifica-se a aprovação da presente

emenda.

DIspoSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432, "CAPUT" •.

O "Caput" do artigo 432, do anteprojeto, passa a vigorar

com a seguinte r.edação.:

Art. 432 ..

As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destin~

das à sua posse permanente, ficando reconhecido o seu d,!.

reito ao usufruto exclusívo das riquezas naturais do s~

·10 e das utilidades nelas existentes, ressalvado o direito

de navegação •.

JUS:rIFICATIVA

o usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o

princípio constitucional ?a isonomia, uma vez que os outros grupos étnicos c que

participam da comunhão na~ional.não possuem este direito. Trata-se de uma m~,!.

da discriminatória •

EMENDA CS02985-2
t!l aUTO.e CONSTITUINTE Roberto Balestra

,-,- -" ....UAllIO/cOIlISsiol.u.cO/lussiõ-----------

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
"" uno'olUSTI'IC.l,,.AO------ --,

EMEI'[)A MJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87, ALINEA B

A alínea B, do artigo 87, do anteprojeto, passa a vigorar da s~

guinte maneira.

Art. 87 , .

b) - Compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade para

ambos os sexos.

JUSTIFICAÇAO

Entendemos que a aposentadoria cumpulsória para o servidor p.Q

blic? deva ser reduzida para sessenta e cinco anos de idade, haja vista oue.de~

sa idade em diante o seu vigor físiCo e mental deva ser mais preservado para

que conseqtlentemente tenha uma velhice menos tlJlllJItuada e os_ seus dias de vida
subseqtlentes mais zelados.

O servidor público passa toda fase de sua vida em exclusiva de
dícação ao trabalho, a maior parte do seu tempo eximindo-se ao lazer e até à
pr6pria assistência familiar.

Ponderamos a nossa justificativa por entendermos que ela repre

senta os anseios da classe e por assentar-se melhor aos padrões de justiça s,2

cia!.

Propugnamos a mesma faixa etária para a apodentadoria por enten

dermos que esta é uma forma de evitar-se a discriminação a partir do texto eon.§.

titucional.

EMENDA CS02986-j .UT••--------. I ~eOC"··---'(!ll·-..::CONS~:.T~I:..:TU~I::N~T..:E:..-~R:::o~be=:r:.:t::o:....B~a::l:::e:=s~tr~a:.- --'. L4- ~
'LlHÂ"IO/cOIUSSÁO/SUICOIll.Ssio :J ~D.TA--,

f:J COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO '] 'GLh lJ2BJ
TCXTOJolUSTJPICAc;iO-----------------

1EMEI'[)A MJOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTI~ 14, INCISO XVIII
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o inciso XVIII, do artigo 14, do anteprojeto passa a ter a s,!!.
gu1.nte redação:
Art. 14••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• : ••
XVIII - Gozo de trinta dias de férias anuais.

~TIFICAÇI1O

o trabalhador e o servidor público merecem a mais justa rem~

neração e o maior apreço pelos benefícios que prestam à ~ação. Tudo o que for
de útil, dentro do possível, deve ser defendido e estendido a eles.

SOCIlos defensor intransigente dessa cresse, mas não podemos .!
ceitar proposições que nos parecem descabidas e imposível de cumprimento.

sabemos que o empregado de qualqJer categoria usufrui do di
reito de férias remuneradas pelo período que a lei estabelece. Essa conquistã
além de justa contempla o empregado dentro do pr.ircípio da coerência, pois ele,
por trinta dias de de~é-1ntegralmente r~ado. Dobrar essa remuner~
ção não nos parece lJTla atitude realista, pos ela deIIlandaria maiores recursos,
tanto do lado do Governo, quanto do lado priva':!D. 11 que parece ser impossível.

Dai, defendermJs o gozo de férias de trinta dias anuais com r!
muneração igual ao do período de trabalho.

liDA CS02987-9
CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

W 'LUÃII;IO/CONI"io/IUICOliIS3ÃO

C COMIssilo DE SISTEMATIZACilo
r:T--------- TUTO/~uSTI'ICAC;ão-----:.----------__,

eENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14,INClSO XXIV

Suprima-se do anteprojeto o inciso XXIV, do artigo 14.

~TInCATIVA

Por entendermos que a permanência do dispositivo emend~

do gerará maior índice de desemprego, além de dificultar a formação de mão-de- Q

bra qualificada, para substi~uir o "staff" já existente, apelamos para o bom se.!:!.
so e para a capacidade de discernimento que deve nortear o espírito democrát.íco

de cada Constituite, para que as cateçor.ías patronais e sindicais, atingidas pelo
inéiso em questão não sejam prejudicadas.

Acrise de desemprego que está dizimando a Nação é sQ

bremcdo assustadora e o que devemos fazer no momento é contribuir para que sol~

ções sejam encontradas. E é por esta razão, que os Sindicatos dos empregados, e.§.
tão endereçando Carta aberta aos Constituintes, pecUndo-nos que revoguemos a pro
posição que os prejudicam crucialmente , provocando o 'Seu conseqUente desemprego.

Devemos refletir muito sobre esta medida.
O desemprego gera não s6 a feme,.mas, o saque e o cri

me generalizado.
"Pela éxposição apresentada, justifica-se a aprovação da

presente emenda.

r::-r- n::uO/.lUSTlfICAÇio ---,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: 'ARTIGO 328

Inclua-se no Artigo 328 do anteprojeto, o seguinte
parágrafo único:

Art. 328••.•••••..•••••••••..••••..••••..•.•...•••
Parágrafo nnico - A lei disporá sobre a limitação

do direito de prop~iedade agrária de pessoa física ou jurídica
estrangeira, fixando a área máxima permitida.

JUS T I F I C A ç A O

O Capítulo da Política Agrícola , Fundiária e da
Refo~ma Agrária não abordou o quadro de desnacionalização pro
gressiva do território brasileiro. Hoje, há áreas em mãos es
trangeiras superiores ao territ6rio de vários países.

EMENDA CS02989-5
["J CONSTITUINTE RAUL BELE:M

i=-t-------------- TEll.TO/"USTU·IC.çio ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 266

Oê~se ao artigo 266 do anteprojeto,a seguinte redação:

Art. 266
A União, os Estados e Municípios, e o Distrito Federal

poderão instituir, além dos que lhe são nominalmente atribuídos ou
tros impostos, desde que não tenham fato gerador ou base de cál~Ul~
próprios de impostos discriminados nesta Constituição.

JUS T I F I C A ç A O

Não se justifica a omissão do benefício para os muni
cípios, que devem dispor de recursos para ampliação de suas atribui
ções em seu território.

EMENDA CS02990-9
e: CONSTITUINTE RAUL BELE:M

li] 'LEN.lRIO/eONlssio/su.COMISdo

clCCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TI:llTOIJUSTI'IC.."io------------__---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 258

Dê-se ao Inciso I do Artigo 258 do anteprojeto, a
seguinte redação:

Art. 258••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••
I - Apurar infrações penais contra a ordem políti

ca e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da
União ou de suas entidades autárq~icas e empresas públicas, as
sim como outras infrações, cuja prática tem repercussão interes
tadual ou internacional, e assegurar e garantir, quando no exer
cício do mandato, a segurança e autoridade dos membros do Con
gresso Nacional.

JUS T I F I C A ç A O

o país não pode continuar assistindo O flagrante
,desrespeito da autoridade de membros do Legislativo por parte de'
integrantes das polícias estaduais, como ocorrido em Brasília
no fim do ano passado. A autoridade do membro do Congresso NaciQ
nal deve ser respeitada em toda e qualquer circunstância.
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JUS T I F I C A ç A O

A~niversidade do direito à Li~erdade de Imprensa
não é claramente definida na redação anterior do Inciso.

= --.- TEXTO/~U5TI'ICAÇio--------------__.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 262

Dê-se ao Inciso 111 do Artigo 262 do anteprojeto, a
seguinte redação:

Art. 262 •••••••••••..•••••••••••••.•.•••••-•••.•••••

111 - Contribuições de melhoria, pela valorização d~

corrente de benefícios em imóveis, através de obras públicas.

EMENDA CS02994-1
t{ONSTITUINTE RAUL BELEM

r;-r--------- 'LUÁIIIIO/c:ONISdo/IUICOIlISdo-----------,

• OMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS T I F I C A ç A O

A redação anterior do Inciso não especificava, com
clareza necessar~a, os oenefícios indiretos que implicam em val~

rização do imóvel decorrente de obras públicas.

Dê-se ao Artigo 267 do anteprojeto, a seguinte redação:

Art. 267 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A União, os Estados e Municípios, e o Distrito Federal
poderão instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas
extraordinárias provocadas por calamidade pública, mediante lei apr~

vada por m~ioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, Assem
bléia Legislativa ou Câmara Municipal.

EMENDA CS02992-5
~ CONSTITUINTE RAUL BEL~M JUS T I F I C A ç A O

r'rr---------------TP:XTO/..ruSTIl'"tCAÇ,i,O-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 29

Os municípios devem estar prontos pàra enfrentar qual
quer emergência em seus territórios, complementando com recursos
próprios, a ajuda eventual dos Estados e da união.

Dê-se ao Artigo 29 do anteprojeto, a seguinte redação:

Art. 29

A República Federativa do Brasil tem como base o Muni
cípio, e é cons~ituída, sob regime representativo, pela união in
dissolúvel dos Estados, tendo como fundamento:

JUS T I F I C A ç A O

Não se explica a omissão do Município, célula básica
da Nação, da definição constitucional da Federação.

'EMENDA CS02995-0
I: CDNSTITUIN1E RAUL BELEM

r:-r--------- PLENAR10/cONIS'Ão/SV8COlUS:lÃO-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO/.lUSTI'IC...çio-----------------,

EMENDA 8DITIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: ARTIGO 278

Art. 278 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV Pres~ação de Serviços.'

Inclua-se no Artigo 278 do anteprojeto, o seguinte
Inciso:

EMENDA CS02993-3
I: CONSTITUINTE RAUL BELEM

r;-r-------------- T!:XTO/.lUSTII"ICAÇio----- --,

"'U101l-------------
J
trP~~~D0:J

.~~;_C_O_M_I_S_S_A_O_D_E_S_I_S_T_EM_A_'~_'I_·~_·~..;ç:...'~_.~_"_ÃO"'_I._U_.._o._"_.ÃO ~) tJ®mUJjJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

Inclua-se no Inciso IX do Artigo 13 do anteprojeto,
a seguinte Alínea:

Art. 13..............................• ·············
C ) Todos devem exercer plenamente o direito à Libe~

dade de Imprensa e ao tratamento e à veiculação de informações ,
sem restrições.

JUS T I F I C A ç A O

A Prestação de Serviços é, hoje, responsável
boa parte da economia nacional.

por
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EMENDA CS02996-S
f: CONSTITUINTE RAUL BELBM

direta , sem licença das Assembléias Legislativas e Câmaras Munici
pais.

JUS T I F I C A ç /I O

r:-r---------------TEXTO/.llJSTIFICAÇio--- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 260

Dê-se ao Parágrafo único do Artigo 260 do antepro
jeto,a seguinte redação:

A redação anterior do artigo tolhe a possibilidade do
apro~eitamento, em benefício do País e dos Estados, de homens pQ
blicos , que têm muito a oferecer em beneficio da população.

m---------------nxTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

r:-r--------- "LfNÂftIO/cOIJ.ISSÃO/SUBCOAlI.ssio-----------e: CDMISS/lD DE SISTEMATIZAÇ/lO

Art. 260•...•.•••••••••..•••.•.••••••.•••.•.•...••

Parágrafo Onico - Lei especial disporá sobre a ca!
reira.de Delegado de Polícia. aberta aos bachareis em Direito
por meio de concurso público de provas e títulos, e sobre a ca!
reira de outros 'quadros policiais estabelecendo o grau tecnico'
e qualificativo necessário ao exercício de suas atribuições.

EMENDA CS029~9·2

f: CONSTITUINTE RAUL BELtM
'UTOII:--------------

JUS T I F I C A ç Ã O

A qualidade dos serviços de segurança. em'nosso
país, não depende, infelizmente, apenas do grau de preparação'
dos Delegados qe Polícia.

EMENDA CS02997-6
(!l CONSTITUINTE RAUL BELB'l

,.,..,---------------TtXTO/.lUSTlfICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 281

Dê-se ao Inciso 111 do Artigo 281 do anteprojeto, a
seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 62

Substituam-se os Incisos 111 e IV do lº Parágrafo do
Artigo 62 do anteprojeto, pelo seguinte Inciso:

Art. 62., •••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••

111 - Caberá aos municípios manter o ensino básic~ a
saúde pública e os serviços de segurança no âmbito de seu territi
rio. Para isso, serão repassados recursos pela União e os Estados.
Os municípios poderão também gerar recursos próprios para aplica
ção nestas áreas específicas.

JUS T I F I C A ç /I O

o poder municipal, e suas atribuições basicas na ma
nutenção do bem-estar e na garantia de melhores condições de vida
da população, deve ser reforçado com firmeza pela nova Constitui
ção.

Art. 231. •••.•••••..••••••••••••..•..•••••••••••.••
111 - Quarenta por cento do produto da arrecadação

do imposto do Estado sobre operações relat1vas ã circulação de
mercadorias.

EMENDA CS03000-1
pu CONSTITUINTE RAUL BELtM

AU101l--------------

JUS T I F I C A C Ã O

Transferindo-se ao mun1c1p10 atribuições básicas no
campo da educação, da saúde e da segurança pública, torna-se ne
cessaria também a transferência de recursos correspondentes.

= TuTotolusTlfICAÇÃO --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, PARAGRAFO-3, AL!NEA-E, INCISO IV

O Parágrafo 3 da Alinea "E" do Inciso IV do Artigo
13 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

,...---------- 'LUÁ'l.Io/COlollsdo/suacoaussio---- -,

~ COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

EMENDA CS0299S·4
tJ CONSTITUINTE RAUL BELlôM

AUTOR--------------

Art. 13 - •••.••••..•.•••....••..•.•..•••.........••
3 - E vedada a supressão, ainda que parcial ,

de espetáculo ou programa, ressalvados os casos de incitação à
violência, defesa de discriminações de qualquer natureza, ou
prom~ção explícita de valores ou posições instituciooais e polí

ticas de país estrangeiro.

TEXTOIJUSTI'ICAÇÃO-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 58

Dê-se ao Artigo 58 do anteprojeto a seguinte redação:

Art. 58 ........•....•.....•.••..•••....•............

Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que ass~

mirem outro cargo ou função na administração pública direta ou in

JUS T I F I C A ç ~ O

A grande penetração de programas de televisão e ci
nema de origem estrangeira em nosso país, têm contribuído, dire
ta e indiretamente, na formação de opinião pública nacional, e

na sua manipulação, dentro de uma abordagem ditada do exterior.
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I.UTOII----"---------

CONSTITUINTE ULOU~ICÓ PINIO

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÁO
~ TEXTO!JUSTlfICAÇio---------------.,

,..,,-__,.- 'LEHÁRIO/cONIS''i.o/sUIlCO.../SSÃo---------,--,

EMENDA CS03003-6

l:pr;".II;TIDO~

PMOB/13A .J

,\UTOII-------------

CONSTITUINTE ULOURICO PINTO
,..,,- PLEI1AIIIO/eoulssÃo/suoCONI'do-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO &/AT~;;;:
r:T -:- TEX'Rl/"USTIFICAÇio__~ __'I ---

EMENDA CS03001-0
I:

EMENDA MODXFICATIVA

DISPOSITIva EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO I, g

EMENDA ADITlVA

nISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO'SO.

A letra g, do inciso 'I, do Art. 13, do anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:

Inclua-se no Artigo 50, do Anteprojeto, os §§ 19

.Art. 50 .....
Art. 13 .......

1- .

g) comprovada absoluta incapacidade de pagamento

ninguém poderá ser privado dos serviços publicos de água, esgoto e

energia efétrica.

19 - A lei definirá as águas particulares e os

direitos e deveres de seus proprietários.

§ 29 - São públicas de uso comum as águas situa

das nas zonas periodicamente ,assoladas pelas secas, nos termos de

lei especial, sobre a matéria.

JUS T I F I C A ç .li: O JUSTIFICAÇÁO

Para sobrevivência dos serviços públicos de energia

eletrica e saneamento básico, a absoluta incapacidade de pagamento

deverá ser comprovada e não simplesmente alegada ou presumida.

Ás águas'contidas unicamente numa prõpriedade não

precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social

desta.

As regiões periodicamente assoladas pelas secas

d~ve ser destinada leglslaçáo especIfica, que tenha como caract~

r!stica a publicização de todas as águas.

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

eMENDA CS03004.-4

l:
I.U101l-------------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,-- I'LENÃ'uo/CONISSÃo/c\lIlCOM'Ssio-----------

tJ ~.'T'~
"oz!07J87

..,-------------- TEXTPIJUSTlflCAÇio--_- ---, .., =.,...__ T_UTO/"uSJlflCAÇ~()---------------..,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVG'EMENDADO:·ARTIGO 48, INCISO 11

E~ffiNDA MODiFICATIVA

bISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO '50, INCISOS I E 11.

O inciso lI, do Artigo 48, po anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. 48

11 - os lagos e quaisquer correntes de água em teE

renos do seu dom!nio, ou que banhem mais de um Estado, constituamI!

mite com outros pa!ses ou se estendam a território estrangeiro; as

águas subterrâneas subjacentes ao território de ma~s de ,um Estado

e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.

~ U S T I F I C A ç .li: O

Os aq~íferos subterrâneos que ultrapassem o terr!

tório de um Estado devem ser 'geridos pela'União, para evitar a sua

exaustão por uma unidade federada, em preju!zo de outra ou outras.

Se, .nos térmos do § 29 , do' Artigo. 44, do anteproj e

. to, os territórios integram a 'União, as á?ua,s neles situadas a ela
ertencem.

O Artigo 50 e respectivos incisos

anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:

~rt. 50 - Ao legislar sobre águas, a

definirá:

I - a política e o sistema nacional de

renciamento de recursos h!dricos, tendo como unidade básica

hidrográfica e integrando sistemas dos Estados, do Distrito

e dos Territórios.

11 - os criterios de outorga·de direito

uso das águ;:\s.

JUSTIFICAÇÁO

A ~ompetência da União, para fegislar

águas! já' está prevista na·letra~, do inciso XI~~_do Art~49,

anteprojeto. Por isso, a d~finição da po~ítica naciOfiâl;~ao sistem

assim como a referênciá aos "eritérios de outorga de direito deverã

ser express~s de outra forma •
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EMENDA CS0300S-2 A•••• _w 'J ~,.."oo~
l_ ~ONSTITUINTE ULOURICÔ PINTO . ~MDR/RA J

~ COMISSÃO DE, SI~T~~W.~'~i~~ç~~··,CO.".iD J P;;;;~;M

"'UTOR-------------
CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

~D"'-~~7 1!3?
~----~---------n:x~o/"USTlrlc"çio,-----~---- -~__~

EMENDA MOI?IFICATIVA •. ~ EMENDA. MODIFICATiVA

Ttno/,IU:ITlFICAliÃO------------__--,

DISPOSITIVO EMENDADO:,ARTIGO 52, INCISO I. DISPOSITIVO mIENDADO: ARTIGO 53., INCISO 1.

o inci~o I, do Artigo 52,do antepr?jeto, passa a

ter. lLseguinte redação: O inciso I, do Artigo 53, 'do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. 52 ..

I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as co,!. Art. 53 •••••

subterr~rentes de agua que neles têm nascente e foz, e ~s águas

neas subjacentes exclusivamente ao seu território. excetuadas

águas que,' em virtude de lei federal. sejam particülar~s

JUS T I'F I C·A ç Ã O

as

I - legislar sobre:

a) as matêrias de sua competência e suplementar. a

legislação federal em assuntos de seu interesse;

b) águas. supletiva e complementarmente ã União

respeitada â lei federal.

A melhor explicitacão das águas do domínio dos JUS T I F I C A ç Ã O

Estados tem por objetivo distingui~las daquelás do dominio da

União. sem necessidade de sé ~onsultaT outros artigos da Constitui

ção.

A importância dos recursos hídricos para o atendi

mento dos interesses públicos ar~~selha que à competência dos Est~

dos, para legislar sobre águas, SUpletiva e complementarmente ã

União, respeitada a lei rede~al, seja colocada de forma expressa.

= TEXTO/.lU~T1;IC ..çio----------------,

AUT~It---- ~

=------,.----,.- PI.r:HA'110/cQu,ssio/sulleDNlssÃO ~

. COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÁO

r;-r-------------- TEJC.TO/"uSTlfICAÇÃO ~ ~

EMENDA CS0300S-7
f: ULDURICO PINTO

~"ARTl00-;:J

PMDR/P .
AU.TOft-------------EMENDA CS03006·1

~ ULDURICO PINTO

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO:·ARTIGO 65, § 69

o § 69, do Artigo 65, do anteprojeto, passa a ter

.a seguinte r edação ;

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 414, INCISO XIII

Art. 65 .......

~ 69 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal '

I - os lagos em terrenos do seu domínio, as cor

rentes de água que nele têm nascente e foz; e as aguas -Subterri

Supr~ma-se do anteprojeto:

- o inciso XIII,do Artigo 414.

neas subjacentes eKclusivamente ao seu terrttório, excetuadas

águas' que, em virtude de lei federal, s ej am par t í.cuj.eres-;

11 - os ,que atualmente lhe pertencem ou que

vierem a ser atribuídos.

J u's T I F I CAÇÃO

as

lhe

J,U S T I F I C A ç Ã O

A materia, com redação idêntica, consta do Arti

go 50, inciso I, do anteprojetv.

Para que se defina o domínio das águas situadas
no território do Distrito Federal:sem que seja questionada a tran~

ferência, pela U~ião, de be~~ que a ela são atrib?ído~ pela Cons~~
tuição, CQmo as aguas, convem que se expresse qua1s aguas 1~
cluem-se entre os bens des~p . I

Desaconselha-se a fixação constitucional de prazo(
para a.atribuição de bens ao Distrito Federal, pois, decorrido ~~
te a matéria seria discutível. A redação proposta assemelha-se a
ad~tada para a Uniaõ e para os Estados.
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CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃD

autol'l--- ---,EMENDA CS03011-7
tJ
r:-r-'--------- 'LCNÃ'IlO/COIlIUio/.u.COUI'sio-_~'__ _,I"<T--------:--:-- 'LtPil.flIO/cONI"lo/.UICOMI',lo----------_, ~DAT4----,

COMISSÁO DE' SISTEMATIZAÇÃO . tou 07J!lJ
L-~~~~~~~'::::'-_--=-----------'

EMENDA CS03009-S
r: ÚLDURICO PINTO

r::T~---"""---------- n:~TO/.lUSTlF1C.ÇÃO:'· .:--------------'---....,

EMENDA ÂD'IT"IYA

DISPOSITxVO EMENDADO: ARTIGO 312. Compatibilizem-se os art. 388 e 389 a fim de absorver
o seguinte conteúdo:

Inclua-se. no Artigo 3l~. do ant7projeto. o § 39

com a seguin~e redação:

Art •. 312

§ 39 -.As disposiç5es sobre jazidas. minas e r~

cursos minerais somente se aplicam às 'águas subterrâneas com pr~

priedades e caracter!sticas especiais. definidas em lei.

"Art. : •. As empresas, isoladamente ou em regime de
cooperação, em que trabalhem mais de 100 (cem) pessoas mante-'
rão, em suas instalações ou dependências ou circunvizinhança ,
creches, escolas de 12 grap e estabelecimentos de ensino pro
fissionalizante; supervisionados pelo.SERVIÇO NACIONAL DE A
PRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ou SERVIÇO NACIONAL DE ~PRENDI-·

ZAGEM COMERCIAL (SENAC), a fim de atender preferencial~ente

aos filhos de seus trabalhadores,

JUS T I F I C A ç Ã O

Somente as águas.s~bterrâneas. que apresentem c~

raçterísticas e propriedades .especiais. ·~omo. por exemplo, as min~

rais. termais e as gasosas. devem ser disciplinadas pelas normas

'que regem.as jazidas, min~s e oS,recursos minerais. As/demais de

vem seguir regime jur!dico paralelo ao 'd~s águas superficiais. co~

ponentes que são do mesmo ciclo hidrol~gi~o.

§ 12 - As empresas rurais, agroindustriais e rurbanas
em geral, inclusive, cooperativas; colônias de pesca. funda
ções públicas e privadas e quaisquer instituições que exerçam'
atividades econômicas ou afins. equiparam-se, para os efeitos
do presente artigo, aos estabelecimentos industriais, comer
ciais e assemelhados, compatibilizando-se as especificidades I

de cada empreendimento aos fins sócio-culturais e econômicós
da ""orma.

§ 22 - As empregadas que assim o desejarem. sendo ha
bilitadas •.serão aproveitadas nas creches, escolas e estabele- '.
cimentos de ensino profissionalizante mantidos pelas empresas'
em co-gestão com os comitês sindicais de fábricas ou similares.

JUSTIFICAÇÃO

CONSTUIITNTE lI! OI!RICO PINTO

EMENDA CS03010-9
tJ
..,-, ..L~N ..1Il10/co..l'sio/su.COIlI"io----------,

COMIssão DE SI5TEMAIIZAÇão
~---------------TfJCTO/ ..uSTl'lc...çio---------------.....,

Dê-se à parte final da letra 9 do inciso 111 do ar
tigo 13, a seguinte redação:

As medidas preconizadas pela norma têm por escopo compelir o
poder público e os empresários particulares a contribuirem de
forma integracionista a realizarem o postulado constitucional'
majoritário da isonomia legal. O princípio constitucional, se
gundo Q qual todàs são iguais perante a lei concretiza-se na
prática atrav~s da adoção de preceitos, medidas e mecanismos '
que reduzam gradativamente as diferenças econômico-sociais. A
participação dos trabalhadores neste processo é, não somente '
desejável,mas, muitos aspectos, imprescindível à sua integra
ção em pé de igualdade~na comunidade nacional.

g - serão gratuitos todos os atos necessários ao e
xercício da cidadania. especialmente os de natureza judicial
e.processual, registro civil, alistamento eleitoral, militar
e afins.

CONSTITU~NTE 'ULDURICO PINTO

r.T---------~-----lU;IO!"USTlfICAÇiD----'------------___.

AUTOR---- --,

Art. 52 ....

Inclua-se no Artigo 52. do anteprojeto. o segui~

te.§_19. passando o atual' Parágrafo Onico a ser o § 29•

EMEJ;lDÀ.ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52.

§ 1.9 '- As Constituições Estaduais poderão tran.!!,

ferir. para o dom!nio municipal. águas de interesse exclusivamen

te local:

EMENDA CS03012-S

l:
JUSTIFICAÇÃO

A emenda. de natureza meramente redacional, intro
duz. co&rente com a orientação adotad~ pelo ilustre Relator,
discriminação, ainda que a título simplesmente exemplificati
vo de atos cartor~ais e similares indispensáveis ao pleno e
xercício da soberania popular que é a ciáadania. Infelizmen
mente, em nosso país, os ofícios e cart6rios, inclusive judl

ciais, ainda constituem "feudos" hereditários dos apanigua-'
dos do sistema ("establishment"), onde os emolumentos e ta
xas assumem o caráter de espórtulas ou mesmo honorária. esp~

cialmente no interior do nosso "pobre país rico".
Introduziu-se, ademais, sutil. ainda que técni~a,di

ferenciação entre "judicial" e :~rocessual". E não se diga'
que se trata de filigrana jurídica ou coisa que o valha uma
vez que, em verdade, pretende-se, congruentemente com o "es
pírito" (mens legis) do anteprojeto assegurar ao cidadão mais
úma garantia constitucional,' a saber. a isenção total de cus
tas, emolumentos e despesas de qualquer natureza na propositu

~---i'"!I-.,j:e--e~eialna a\~BH;..ká-G-d<l--G-i4a . -
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= 'tr.xtO/4\l.Sl\fICA';i.O -,

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~'A~T100\=J
PMDB/BA

AUTOft----------------,

r---------- PLCHÂ"ro/colllssÃo/suacoNlssÃO --,

~

EMENDA CS03014-1
t:

~s T I F I C A ç Á o

Pequenas correntes de água. como córregos. ri~

chos e arroios. de intere$se exclusivamente local. podem. com va~

tagem. integrar os bens dos municípios.

Compatibilize-se o artigo 331 do ANTEPROJETO DA CO
MISSAO DE SISTEMATIZAÇAO , a fim de-assimilar o conteúdo ( mens
legis ) do texto abaixo :

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~O

CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

EMENDA CS03013-3
~
=--------- ,1.r.:fI.ul.lo/eow.'sÃo/$Uaco..lssÃO .__-.

Compatibilize-se o artigo 377 e demais pertinentes à
matéria, a fim de assimilar o substrato do texto seguinte :

"Art ... As empresas rurais, agroindustriais e ass~

melhadas destinarão dez par ce~to(lO%), -no mínimo das
suas terras agricultáveis mais férteis à implantação de
projetos comunitário,laborais horti-fruti-granjeiros ou
pecuários, cujos frutos reverterão em beneficio dos_ tr~

balhadores.

§19 A cada exercício financeira, referidas e~

presas alocarão obrigatoriamente, sob pena de serem r~

conhecidas inabilitadas à obtenção de benefícios, incen
tivos el ou isenções fiscais el õu tributárias, percent~

aI-nunca ióferior a vinte por cento (20%) dos seus resul
tados (lucros) anuai~ aos mencionadqs projetos comunitá
rios. A reincidência omissiva por três anos acarretará r

para a empresa a pena de comisso.

"Art ..•• A educação escolar é um direito de todo'
brasileiro e um dever do Estado brasileiro e será gratuita e
laica nos estabelecimentos públicos, em todos os níveis de
ensino.

§2º Os projeto, de que tratam o "caput" do
presente dispo~itivo serão administrados em regime coop~

rativista pelos próprios trabalhadores das respectivas I

empresas organizados em comitês sindicais empresariais.

§ 19 - O acesso ao pro~esso educacional é assegur~

do:
1 - pela· gratuidade do ensino público em todos os

§3º - Os poderes públicos competentes darão toda
assístência técnica, creditícia e operacional aos referi
dos projetos em caráter prioritário.

níveis;
11- pela adoção de um sistema de admissão nos est~

belecimentos de ensino público que, na forma da lei, confira
a candidatos economicamente carentes, desde que habilitados,
prioridade de acesso até o limite de 50% (cinqüenta por cen
TO) das "'agas;

111- pela expansão desta gratuidade, mediante ~ist~

ma de bolsa de estudos, sempre qentro da prova de carência ~

conômica de seus beneficiários;
lV- pelo aux~lio suplementar ao éstudante para all

mentação, transporte e vestuário, caso a simples gratuidade'
de ensino não permita, comprovadamente, que venha a conti-

nuar seu aprendizado;
V -.pela manutenção da obrigatoriedade de as empre

sas comerciais, indu~tri~is e agricolas garantirem ensino gra
tuito para os seus empregados, e para os filhos deste~, entre
os 06 (seis) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou cOnCorrer pa
ra este fim mediante a contribuição do salário educacional, na
forma estabeleciada pela ~ei;

VI- Pela criação complementa~ à rede municipal de e~

colas de promoção popular, capazes de assegurar efetivas con
dições de acesso' à educação de toda co Le t í vidade".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇAO

o conceito moderno de propriedade fundiária conver
te em princípio jurídico constutucional' o preceito-nor 
ma _ sanção de que o direito de propriedade corresponde ~

ma obrigação social definida, cujo inadimplemento acarr~

ta a perda da propriedade rural por desapropriação por
i~teresse social para fins de Reforma Agrária (art.161 ,
§2º da Emenda Constitucional nº 01, de 1969, ainda em
vigor) .

Ao lado de medidas drásticas que visam a operacion~

lizar o projeto de Reforma Agrária que se impõe~à moder
nização da sociedade b~asileira compete,cumulativamente,
adaptar outros mecanismos que possam melhorar a qualida
de de vida das massas trabalhadoras do nosso país.

Admitindo-se que a correlação de forças políticas '
no seio da Assembléia N~cional Constituinte,manifeste-se
favoralvemente~à preservação de empres~s privadas no

meio rural, ao lado das exigências impostas pela lei e~

pecial para o ~eu reconhecimento pelo Poder Público e
funcionamento, impõe-se o acréscimo das obrigaçpes acima

propostas p~ra compatibilizá-las com o postulado constitu
clonal moderno, segundo o qual ao direito de proprieda 
de corresponde uma obrigação social que se traduz concre
ta e objetivamente nos ônus que lhe são impostos.

~ dever do Estado capacitar o indivíduo a se tornar
parte ingrante e ativa ,da sociedade que compõe: Tal se dá por
meio da processo educacional.

.Num país onde .mais de 50% da população são pobres, a
~ratuidade do ensino tão somente não basta. Deve ser dad9 su~

sídio material para que possam P?rticipar do processo educa
cional.

Somente ~ssim,con~truiremos em nosso pa~s uma socie
dade pluraiista mais democrática e justa. A medida preco
ndzada visa, por out~o lado, a f'or t a.lecer o mercado"~in
terno brasileiro com;a elevação do poder aq~isitivQ~ dos
rurícolas. '
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r::-r--------------- TEXTO/olUSTlfICAt;io-----------------,

JUSTIFICAÇAO

rr;;"AltTlOO~
PMDB/BA

AUTOI'I--- ---,

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

Com,a ~itadura milit~r, chegou-se a uma grave crise de
empobrecimento dos Municípios, devida à política tributária ce~

tralizadora praticada.
Hoje, temos uma situação semelhante, embora a ditadura

tenha sido derrotada, segundo os dados do iBGE (1983), do total
de tributos nacionais, os Municípios receberam somente 8%, con
tra 36% para os Estados. e 56% da União.

Assim, buscamos solucionar tal problema através da de
volução, aOs poderes legislativos, do poder para legislar sobre
tais matérias, assegurando aos representantes populares respon
der aos anseios do povo brasileiro.

Os Municípios são a base do sistema federativo brasi
leiro e têm maior contato com as necessidades e problemas regiQ
oai9, 'devendo-lhes ser assegurado o poder para resolvê-los, a
través dos seus legitimos representantes.

Por outro lado, deve ser assegurado ao Poder Legislati
vo a autonomia para dispor sobre tais matérias, garantindo ao
povo a participação na forma como seus tributos serão aplicados,
através de seus re~resentantes e da própria sociedade civil or
ganizada.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS03017·6
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CONSTITUINTE ULDURICD PINTO

COMISS~D DE SISTEMATIZAÇ~D

Compatibilize-se o artigo '353 do ANTEPROJETO DA CO
~ISSAO DE S~STEMATIZACAO, a fim de absorver o texto abaixo :

"Art ••• A União e os Estados manterão um Laborati
rio Nacional para a produção de medicamentos básicos à

saúde pública, assegurando=lhe o monopólio na _importa
ção de drogas, substâncias e insumos essenciais à i~

dústria ,Tarmacêutica."

As políticas de insumos para o setor saúde, como
de medicamentos , imunobiológicos, sangues e hemoderiv~

dos, equipamentos e desenvolvimento científico e tecno
lógico, assim como de recursos humanos, deverão sempre'
~e subordinar aos interesses da política do setor. O
controle estatal, através do Sistema Unificado de Saú 
~e, sObre a produção de insumos do setor, como sangue ,
medicamentos e imunobiológicos, deve ser objetivo peL
manentemente c9limadç com vistas à preservação da sobe
rania nacional.
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Dê-se ao art. 32, parágrafo 2º, a seguinte redação:

=---------------TEXTO/olUSTlfICAt;;;O---- ---,

Compatibilize-se o art. 98 e demais artigos pertinen
tes à matéria o texto abaixo transcrito:

CONSTITUINTE li! OURICO PINTO

COMISS~D DE SISTEMATIZACAO

§ 2Q - Na falta de leis, decretos ou atos complement~

res necessários à aplicação dessas normas, o juiz ou o Tribu-'
nal competente para ~ julgamento, suprirá a lacuna, à luz dos
prinéIpios funoamentais da Constituição e das Declarações InteL
nacionais de Dlreito~ de qúe o País seja signatário, inspiran
do-se, outrossim, nos princípios gerais de Direito, ,na analo-

,gia e eqüidade, recorrendo de ofício, .sem efeito suspensivo,
ao Supremo Tribunal Federal.
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"Art •.•.• A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios terão autonomia polític~, adminis
trativa e financeira, com competência própria para legislar sQ
bre tudo que for do seu interesse específico, respeitadas as
competências particul?res de cada um.

parágrafo único - Os Poderes Legislativos da União, ,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Munici
pios terão plenos poderes e iniciativa para apresentar, apro
var, alterar e/ou rejeitar projetos de lei que criem, alterem'
elou extingam despesas elou receitas para seus correspondentes
executivos, respeitadas as competências privativas de cada,
discriminadas nesta Constituição".

.~USTIFICAÇÃO

Norma praxeológica universal e genérica, ínsita no arti
go 42 da Lei de Introdução ao Código Civil, reza ~

~Art. 4º. Quando a lei for omiSsa, o juiz deci
~irá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os I
princípios gerais de direito."
KELSEN chega a admitir, com a sua extraordiná~ia intuiçã

. heurística, a existência de NORMA FUNDAMENTAL, hipotética, que se
viria de suposto lógico da validade da própria Lei Maior. ,

A função jurisdicional é o próprio exercício da soberani
do Estado através do Poder Judiciário, cujos titulares não podem
eximir-se do seu dever legal de "dizer o direito" por omissão da ei.

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO
..JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS03018·4
t?

AUTOR-------------- ~P.ttTfOO~

E'MPSIR

É histórica, no Brasil, a situação de dependência e
conômica que os Municípios sofrem. Embora, desde a Constitui-'
ção de 1891, já fossem legalmente autonômos, sempre tiveram r:-r--------------- n:xt'O/"U5TlFIC.Çi.O'~-~----------""""--

fontes insuficientes de recursos orçamentários; base para a in
dependência e autonomia reais.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52.
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Inclua-se no Artigo 52, do anteprojeto, o segui~

te inciso V:

CAPíTULO III
DO JUDleIÁRIIO

Art. 5·2 •••••

~ TtJtTO!JUS'IFltAÇÃO----------------,

JUS T I F I C A ç Ã O

v - os bens que atualmente lhes pertencem ou que

lhes vierem a ser atribuíõos.

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. . São órgãos do Judiciário:
I - Supremo Tribunal Federal;

11 - Superior Tribunal de Justiça;
111 - Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV - Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI - Tribunal e Juizes Militares;
VII - Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal

e Territórios;

VIII - Triôunais e Juízos Agrários.
Parágrafo único. Os Tribunais Superiores da União têm

sede na Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional.

Art. . Lei complementar, denominada Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, estabelecerá normas relativas à organiza
ção, ao funcioamento, à disciplina, ás vantagens, aos direitos e
aos deveres da Magistratura, respeitadas as garantias e proibi
ções previstas nesta Constituição ou dela decorrentes, observados
os seguintes princípios:

I - ingresso, por concurso público de provas e títulos,
com a participação do Ministério Público e da Ordem dos Adv~gados

do Br~sil;

11 - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última en
trância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar
de promoção para o Tribunal de Justiça observada a classe de ori
gem;

~-O"'-;;;]~02/07J87

Se essa disposição e aplicada à União, conforme

estabelece o inciso XI, do art. 48,. do anteprojeto, deverá ser

adotada, paralelamente, aOS Estados, que têm, por exemplo, inclui

dos em seu domínio os terrenos marginais às- correntes e aos l~

gos navegáveis, ·se por algum título não forem·do domín i 9 federal,.

municipal ou particular.

EMENDA CS03019-2

l:
,..,, ,.t.rH.A~IO/ÇÕI.l155;.o/sUIlCOr.l155io----------_,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENOA Nº

rrr TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

Inclua-se, no Artigo 48, dQ anteprojeto, o seguinte

111 - aposentadoria compulsória.aos setenta anos por in
validez, e voluntária após trinta anos de se~viço, dos quais cin
co anos de legítimo exercício na magistratura, sempre com proven
tos integrais;

IV - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria
do Magistrdo, por interesse público, fundar-se-á em decisão do
respectivo Tribunal, por voto de dois terços de seus membros, as
segurada ampla defesa.

Art. . Um qu~nto dos cargos dos Tribunais Estaduais
e do Distrito Federal será composto, alternadamente, de membros
do Ministério Público local e advogados, de notório saber jurídi
co e reputação ilibada, com mais de dez anos de experiência pro
fissional, indicados em lista sêxtupla, integrada por três nomes
escolhidos pelo Tribunal e três pela instituição. de origem.

Art. . Os magistrados gozam de garantias e estão su-
jeitos a vedações, sob pena de perda do cargo judiciário:

§ 1º. São garantias:
~) a vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão

por sentença judicial;
b) a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse

público, na form~ do inciso V do artigo
c) a irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entre

tanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordi

nários;
§ 2º. São vedações:
a) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo

ou função, salvo o de magistério;
b) receber, a qualquer titulo ou pretexto, percentagem

de custas em qualquer processo;
c) dedicar-se a atividade politico-partidária.
Parágrafo único. No primeiro grau de jurisdição, a vi

taliciedade será adquirida após dois anos de exercício, não po-.
dendo o juiz, nesse período, perder o cargo, senão por proposta
do Tribunal a que estiver subordinado~

Art. . Compete privativamente aos Tribunais:
I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regi

mentos internos, observado o disposto na lei quanto à competência
e ao funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e admi
nistrativos;

nos

tÇ~RTIDO~

JUS T I F I C A C Á O

Art. 48 .....

§ 59 - A União poderá transferir para o domínio

nicipal as águas de interesse exclusivamente local, situadas

Territórios.

Pequenas correntes de água, como córregos, riachos

e arroios, de interesse exclusivamente local, pode~,com vantagem

integrar os bens municipais.

Dê-se aos Capitulas referentes ao Poder Judiciário, Mi
nistério Público, Defensoria Púhllca e Advocacia, todos do Titulo
V do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, a re
dação seguinte.

EMENDA ADITIVft..

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 48

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03020-G
f:J Sfi.-vt.c-d-:> /1 G 0 (:s- O N AOTO' L O!!4õ
= F>LENARIO/cOUISSÃO/SUBCOhlISSÃO----------,
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11 - organizar suas secretarias'e serviços auxiliares e
os dos juízos que lhes forem subordinados, provendo-lhes os car
gos por concurso público de provas ou de provas e títulos;

Art. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de de-
zesseis Ministros, escolhidos dentre brasileiros natos com mais
de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos ge idade,
de notável saber jurí~ico e reputação ilibada.

§ lQ. Após audiência pública e aprovação pelo Senado
Federal, por voto de dois terços de seus membros, os Ministros
serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:

a) cinco, indicados pelo Presidente da República;
b) seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto

secreto da maioria absoluta de seus membros;
c) cinco, indicados pelo Presidente da República, den

t~e os integrantes de listas tríplices, organizadas para cada va
ga, pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 2Q. O provimento de cada vaga observará o critério

do se~ preenchimento inicial.

única instância pelo
Tribunais Superiores da

SEÇÃO TIl
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

j) a representação por inconstitucionalidade, nos casos
estabelecidos nesta Constituição;

1) representação do Procurador-Geral da República, nos
casos definidos em lei complementar, para interpretação de lei ou
ato normativo federal;

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus

Art. . Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nas infrações penais, o Presidente da República, o

Primeiro Ministro e os Ministros de Estado, os seus próprios Mi
nistros, os Deputados Federais e Senadores e o Procurador-Geral
da República;

b) nas infrações penais e nos crimes de responsabilida
de, os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Su
periores e os do Tribunal de Contas da União, os Desembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente e os Procura
dores-Gerais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

c) os litígios entre os Estados estrangeiros, ou orga
nismos internacionais, e a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, a
União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas entidades da administração indireta;

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal
de Justiça e os Tribunais Superiores da União, ou entre estes e
qualquer outro Tribunal;

f) os conflitos de atribuições entre autoridades admi
nistrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciá
rias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito
Federal, ou entre as deste e da União;

g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro, a
homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequa
tur" às cartas rogatórias, que podem ser conferidas ao seu Presi
dente, pelo Regimento Interno;

h) o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for
Tribunal, autoridade ou servidores cujos atos estejam sujeitos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou Se trate
de infração penal sujeita à mesma jurisdição em única instância,
e ainda quando houver perigo de se consumar a violência, antes
que outro juiz ou Tribunal possa" conhecer do pedido;

i) os mandados de segurança contra atos do Presidente
da República, do Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Se
nado Federal, do Supremo Tribunal Federal ou de seus Presidentes;

Art. . O Superior Tribunal de Justiça' "compõe-se de
Ministros nomeados pelo Presidente da República dentre ~rasilei

ros natos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurí
dico e reputação ilihada, depois de aprovada a escolha pelo Sena
do Federal, sendo.

julgados;
»>

n) a execução de sentença, nas causas de sua competên
cia originária, facultada a delegação de atos processuais;

11 - julgar em Recursà Ordinário:
a) "habeas corpus" de~ididos em
Tribunal de Justiça e pelos
denegatória a decisão;
b) os crimes políticos;

111 - julgar, mediante recurso extraordinário as causas
decididas em única ou última instância·por outros Tribunais,
quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) der à Constituição Federal interpretaçã~ divergente

da que lhe haja atribuído outro Tribunal;
c)'julgar válida lei ou ato do governo local contestado

em face da Constituição.

Superior
União, se

numerário cor
observado o dis-

outros afastamentos a
que lhes forem imediata-

SEÇ/lo II
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Lei federal disporá sobre o valor dos emolumen
aos atos praticados pelos serviços notariais e re-

111 - conceder licença, férias e
membros e aos juízes e servidores
subordinados.

seus
mente

§ 3Q.

tos relativos
gistrais.

Art. Compete privativamente aos Tribunais Superio-
res e aos Tribunais de Justiça:

I - dispor, pela maioria de seus membros, sobre a divi
são e organização judiciárias;

11 - propor ao Poder Legislativo:
a) a alteração do número de seus membros e dos Tribu

nais Inferiores;
b) a criação e "a extinção de cargos e a fixação de ven

cimentos de seus membros, dos Juízes, inclusive" dos Tribunais In
feriores, onde houver, e dos serviços auxiliares.

Art. . Os 'magistrados, nas causas sujeitas à sua ju-
risdição, poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público, exigindo-se, para os Tribunais, o vo
to de dois terços de seus membros.

Art. . Será repassado ao Tribunal o
respondente à dotação orçamentária respectiva,
posto no artigo

Art. . Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos.

§ lQ. É obrigatória a inclusão no orçamento das enti
dades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus
débitos constante de precatórios judiciais, apresentados até lQ
de julho.

§ 2Q. As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importân
cias ás repartições competentes. Caberá ao Presidente do Tribu
nal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, se
gundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento
do credor preterido no seu direito de precedência, ouvido o Chefe
do Ministério Público, o seqüestro de quantia necessária à satis
fação do débito.

Art. Os serviços do foro judicial são prestados
pelo Estado.

Art. . Os serviços notariais e registrais são exer-
cidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ lQ. Lei complementar regulará suas atividades, dis
ciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, re
gistradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2Q. O ingresso na atividade notarial e registral de
penderá, obrigatoriamente, de concurso público de provas e títu
los.
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I'-um terço dentre juízes da Justiça Federal;
II - um terço dentre juízes da Justiça Estadual ou do

Distrito Federal;
II I - um terço em partes iguais entre advogados e membros

do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal.
parágrafo único. Lei complementar definirá o número de

Ministros do Tribunal.
Art. • Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar originariamente:
a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos

Tribunais Regionais Eleitorais, oriundos da classe dos advogados,
do Trabalho, dos Tribunais de Contas dos Estados e Distrito Fede
ral e do Ministério Público da União que oficiem perante Tribu
nais, nas infrações penais;

b} os mandados de segurança contra ato do próprio Tri
bunal ou ~e seu Presidente, dos Ministros de Estado, do Tribunal
de Contas da União ou de seu Presidente, do Procurador-Geral da
República e os impetrados pela União contra atos de Governos es
taduais ou do Distrito Federal;

c) os "habeas corpus" quando o coator ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na letra ~ deste artigo;

d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribu
nais Regionais Federais, entre juízes federais e os Tribunais dos
Estados ou do Distrito Federal, entre juízes ~ederais subordina
dos a Tribunais diferentes, entre juízes ou Tribunais de Estados
diversos, inclusive do Distrito Federal e Territórios;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados;

f) as causas sujeitas à sua jurisdição p~ocessadas pe
rante quaisquer juízes e Tribunais, cuja avocação deferir, a pe
dido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou às finan
ças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida
e para que o conhecimento integral da lide lhe seja \devolvido.

11 - julgar, em recurso ordinário: \
a) os "habeas corpus" decididos em única o~ dltima ins

tância pelos Tribunais Regionais.Federais 0u pelos Tr~bunais dos
Estados e do Distrito Federal;

b) os mandados de segurança decididos
cia pelos Tribunais Regionais Federais OU pelos
ta dos e do Distrito Federal;

c) as causas em que forem partes estado estrangeiro' du
organismo internacional e município ou pessoa residente ou domi-
ciliada no País; . }

111 - julgar ,em recurso especial as causas decididas em
dnica ou dltima instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, quando a deci-
são recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vi-

gência;
b} julgar válida a lei ou ato do governo local, con~es

tado em face de lei federal;
c) der à lei federal interpretação

lhe haja atribuído outro Tribunal, o próprio
Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.

parágrafo único. O julgamento do recurso extraordiná
rio interposto juntamente com recurso especial aguardará o julga
mento do Superior Tribunal de Justiça sempre que a decisão puder
prejudicar a'do Supremo Tribunal Federal.

ssção IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
E DOS JUÍZES FEDERAIS

Art. São órgãos da Justiça Federal:
1 - Tribunais Regionais Federais;

11 - Juízes Federais.
Art. . Os Tribunais Regionais Federais compõêm-se

de, no mínimo, quinze juízes, recrutados na respectiva região e
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros, maiores
de trinta anos, sendo:

I - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de
atividade profissional, e membros do Ministério Público Federal

com mais de dez anos de exercício;
11 - os demais med~ante promoção dos Ju~zes federais,

com mais de cinco anos de exercício, sendo metade por antiguidade
e metade por merecimento.

parágrafo único. Em todos os casos a nomeação será
precedida de elaboração de lista tríplice pelo Tribunal.

~rt. . compete aos Tribunais Regionals Federais:
I - processar e julgar originariamente:
a) os juízes federais da área sob sua jurisdição, in

clusive os da Justiça Militar e do Trabalho, e os m9mnros do Mi~

nistério Público da União, que atuem em primeira instância, nas
infrações penais e nos crimes de responsabilidade;

b) 'as revisões criminais e as ações rescisórias dos
seus julgados ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança contra ato do próprio Tri

bunal, do seu Presidente ou de juiz federal;
d) os "habeas corpus" quando a autoridade cOatora for

juiz federal;
11 - julgar em grau de recurso as causas decididas pelos

juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da compe
tência federal.

Art. . Aos juízes federais compete processar e 5ul-

gar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou

empresa pública federal forem interessadas na condição de auto
ras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência e con-

corda ta e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Traba
lho;

11 as causas entre Estado estrangeiro ou organismo in
ternacional e Municípios ou pessoa domiciliada ou residente no
País;

111 - as causas fundadas em tratado ou contrato da União
com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes politicos, os contra a integridade terri
torial e a soberania do Estado e as infrações penais praticadas
em detrimento pe bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contra
venções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justi
ça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção inter
naci~nal em que, iniciada a execução no País, seu resultado ocor
reu ou deveria ter ocorrido no estrangeiro,' ou reciprocamente;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira;

VII - os "habeas corpus", em matéria criminal de sua com
petência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos
atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança contra,ato de' autoridade
federal, excetuados os casos de competência dos Tribunais Fede
rais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navibs ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória após o "exequatur" e
de sentença estrangeira após a homologação; as causas referentes
à nacionalidade, incusive à respectiva opção~ e a naturalização.

§ 1º. Serão processadas e julgadas na Justiça Esta
dual, no Foro do dom~ciliQ dos segurados ou beneficiários as cau
sas em que for parte instituições de previdência social, cujo ob
jeto for benefícIo de natureza pecuniária, sempre que a comarca
não seja sede de Vara do Juízo Federal; o recurso 9ue no caso
couber deverá ser interposto para o Tribunal Regional Federal
competente.

§ 2º. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as
atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juizes da
justiça local, na forma que a lei dispuser, estando o Território
de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do Estado

de Pernambuco.
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I - compete à Justiça Agrária processar e julgar ques
tões fundiárias decorrentes de desapropriação para os fins de re
forma agrária;

11 - o processo perante a 'Justiça Agrária será gratuito,
prevalecendo os princípios de conciliação, localização, economia,
simplicidade e rapidez;

111 - enquanto não instalada em seus graus de jurisdição,
os processos correrão perante os Tribunais e juízes federais, com
câmaras e juízes com função itinerante.

SEçAO VI
DOS TRIBUNAIS E JUíZES DO TRABALHO

Art. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho; _

11 - Tribunais Regionais do Trabalho;
111 - Juntas de Conciliação e Julgamento.

§ lQ. O Tribúnal Superior do Trabalho compor-se-á de
dezoito Ministros, togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente
da República, dos quais doze dentre juízes da carreira da magis
tratura do Trabalho, três dentre advogados, com pelo menos dez
anos de atividade profissional, e três dentre membros do Ministé
rio Público.

§ 2Q. Para nomeação, o Tribunal encaminhará ao Presi
dente da República listas tríplices.

Art. . A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trabalho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de Conci
liação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não forem insti
tuídas, atribuir sua jurisdição aos Juízes de Direito.

Art. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão çompos
tos de Juízes togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da

República, observada a proporcionalidade estabelecida no § 1Q , do
artigo

Parágrafo único. Os ~embros dos Tribunais Regionais do
Trabalho serão.

a) os ro~gistrados, escolhidos por promoção de juízes do
Trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente;

b) os advogados e membros do Ministério Público esco
lhidos por lista tríplice elaborada pelo Tribunal.

Art. As Juntas de Conciliação e Julgamento serão
compostas por um juiz dp trabalho, que as presidirá, e por dois
juízes classistas temporários, representantes dos empregados e
dos empregadores.

Art. • Os juízes classistas terão suplentes e manda-
to de três anos, permitida uma recondução.

Art. • Compete à Justiça do Trabalho processar, con-
ciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empre
gados e empregadores, os acidentes do trabalho, as questões entre
trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras dos seus serviços,
as causas decorrentes das relações trabalhistas dos servidores
com a Uniãb, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, in
clusive suas autarquias, bem assim os litígios relativos à repre
sentação ou às eleições sindicais.

Parágrafo único. A lei. especificará as hipóteses em
que os dissídios coletivos, esgotadas as possibilidades de sua
solução por negociação, serão submetidos à apreciação da Justiça
do Trabalho, podendo a decisão estabelecer novas normas e condi
ções de trabalho.

SEçAO V
DA JUSTIÇA AGRÁRIA

t'ência
Público,
tes: •

SEçAo VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

IV - Juntas Eleitorais.
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais Eleitorais,

salvo motivo justificado, serv~rão obrigatoriamente por dois
anos, no ~ínimo, e nunca por mais de dois biêncios consecutivos;
os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo
pP0cesso, em número igual para cada categoria:

Art. . O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no
mínimo, de sete membros:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tri

bunal Federal;

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribu
nal de Justiça;

11 - por nomeação do Presidente da República, de dois
dentre seis advogados de notável saber jurídico e reputação ili
bada, com mais dê dez anos de atividade profissional, indicados
pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. D Tribunal Superior Eleitoral elegerá
seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal.

Art. • Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Ca-
pital de cada Estado e no Distrito Federal. Os Tribunais Regio
nais Eleitorais compor-se-ão:

I - mediante eleição pelo voto secreto:
a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribu

nal de Justiça;

b) de dois juízes, dentre. juízes de.direito, escolhidos
pelo~Tribunal de Justiça;

11 - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede
na Capital do Estado, ou, não havendo, de juiz federal, escolhi
do, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

111 - ,por nome~ção do Presidente da República, de dois
dentr~ seis advogados de notório saber jurídicó e reputação ili
bada, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá
Presidente um ~os d9is desembargadores do Tribunal de Justiça,
cabendo ao outro a Vice-Presidência.

Art. Os juízes de direito exercerão as funções de
juízes eleitorais, podendo a lei conferir a outros juízes compe
tência para funções não decisórias.

Art. A lei disporá sobre a organização e competên-
cia dos Tribunais, dos juízes e das Junt?s eleitorais.

; Art. • Os membros dos Tribunais, os juízes e os in-
tegrantes das Juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e
no que ~hes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão
inamoví,veis.

Art. Das~decisões dos Tribunais Regionais Eleito-
rais somente caberá recurso, quando:

I - forem proferidas co~tra expressa disposição da lei;
11 - ocorrer divergência na interpretação de lei entre

dois ou mais Tribunais Eleitorais;
111 - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de di

plomas nas eleições federais ou estaduais;
) IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos

életivos federais ou estaduais;
V - denegarem ~habeas corpus" ou mandado de segurança.
Parágrafo único. Os Territórios Federais do Amapá, Ró

raima e Fernando de Noronha ficam sob a jurisdição, respectiva
mente, dos Tribunais. Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e
Pernambuco.

a compe
Ministério
os seçuí n-.

sobre a organização,
Agrária e atuação do
desta Constituição e

Art. . A lei disporá
e o processo da Justiça

observados os princípios

SEçAo VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

Art. . A Justiça Eleitoral é composta dos

I - Tribunal Superior Eleitoral;
11 - Tribunais Regionais Eleitorais;

111 - Juízes Eleitorais;

seguintes

Art. . São ~rgãos da Justiça Militar o Superior Tri-
~unal Militar e juízos !nferiores instituídos por lei.

Art. . O Superior Tribunal Militar compor-se-á de
onze Ministros v~talícios, nomeadõs pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, em-audiência
pública, sendo, 'dois dentre oficiais-grenerais da ativa da Maii
nha, três, dentre oficiais-generais da ativa do Exército, dois,



718 • Comissão de Sistematização

dentre oficiais-generais da ativa da Aer~náutica, e, quatro, dej-.
tre civis.

_~_~~Mlnistros civis serão escolhidos pelo Presi
dente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco I
anos, sendo:

-- a) dois advogados de notório saber jurídico e conduta
ilibada, com mai? de dez anos de efetiva atividade profissional;

b) dois em escolha paritária, dentre auditores e mem
bros do Ministério Público da Justiça Militar.

§ 22. Os Ministros do Superior Tribunal Militar têm
vencimentos iguais aos dos Ministros do Superior Tribunal de Jus

tiça.
Art. AJustiça Militar compete processar e julgar

os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. Os civis não estarão sujeitos à juris

dição dos Tribunais e-jofzes-militares, exceto nos crimes contra
a segurança externa do País, ou as instituições militares, desde
que, nesses casos, em tempo de guerra e na? hipóteses previstas

em lei.

SEçAo IX
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. São funções institucionais do Ministério
Público, na área de atuação de cada um dos seus órgãos:

I - promover, privativamente, a ação penal pública;
11 - promover ação civil pública, nos termos da lei para

a proteção dos interesses difusos e coletivos, dos direitos in
disponíveis e das situaçÕes jurídicas de interesse geral ou para
coibir abuso da autoridae ou do poder econômico;

111 - representar por inconstitucionalidde de lei ou ato
normativo e para fins de intervenção do Estado no Município;

IV - promover as medidas que visem à defesa da sociedade
contra ações ou omissões lesivas aos seus intere~ses, praticadas
por titular de cargo ou função pública;

V - fiscalizar os atos da Admin~tração Pública, zelar
pela sua celeridade e probidgde e recomendar correções e melho
rias dos serviços públicos;

VI - velar pela efetiva submissão dos poderes do Estado
'à Constituição e às leis.

Art. Os membros do Ministério Público terão as
mesmas vedações e gozarão das mesmas garantias, vencimentos,
prerrogativas e vantagens conferidas aos magistrados.

Parágrafo un1CO. As funções do Ministério Público só
podem ser exercIdas por integrantes da carreira.

CAPÍTULO VI
DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA ADVOCACIA

Art. . Com a Magistratura e o Ministério Público, o
advogado presta serviços--de interesse público, sendo indispensá
vel à administração da Justiça.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. . É instituída a Defensoria Pública para a de-
fesa, em todas as instâncias, dos juridicamente necessitados.

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defen
soria Púbilca da União e dos Territórios e estabelecerá normas
gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados e do
Distrito Federal. I,

I - pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Fede
ral de Recursos;

11 - pela nomeação dos Ministros que seja~ necessários
para completar o número estabelecido em lei complementar, na for
ma determinada nesta Constituição.

§ 19 • Para os efeitos do disposto nesta Constituição
os atuais Ministros do Tribunal Federal de Recursos serão consi
derados pertencentes a classe de que provieram, quando de sua no
meação.

A composição inicial do Superior Tribunal de
de trinta e seis Ministros, preenchendo-se os car-

Art.
seráJustiça

gos:

~ 29. O Superior Tribunal de Justiça será instalado
sob a Presidência do Supremo Tribunal Federal.

§ 39. Até que se instale o Superior Tribunal de Justi
9a, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e a compe
tência definidas na ordem constitucional precedente.

§ 49. Fica ved~do, a partir da promulgação desta Cons
tituição, o provimento de cargos de Ministro do Tribynal Federal
de Recursos .

Art. • Dos cinco cargos de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, criados por esta Constituição, dois serão indica

'dos pelo Presidente da República e três pela Câmqra dos Deputa
dos, sendo nomeados após aprovação do nome pelo Senado Federal.

Parágrafo único. A medida em que vagarem, os demais
cargos de Ministro do Surpemo Tribunal Federal serão preenchidos,
alternadamente, obedecidas' a ordem e a proporção estabelecidas no
artigo ,§ 19_

Art. . São criados, devendo ser instalados no prazo
de seis meses, a contar da promulgação desta Constituição, Tribu~_

nais Regionais Federais, com sede nas capitais dos Estados a se
rem definidos em lei complementar.

Parágrafo único. Até que se instalem os Tribunais Fe
derais, o Tribun~l Federal de Recursos exercerá a competência a
eles atribuídas em todo o Território Nacional, competindo-lhe,

CAPÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. Os Estados e o Distrito Federal organizarão
seu Poder Judiciário observados os princípios estabelecidos n~sta

Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
§ 12. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça

processar e julgar os magistrados, membros do Ministério Público
e Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, nos crimes
comuns e nos de responsabilidad~, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral.

§ 22. Os vencimentos dos magistrados serão fixados com
diferença não excedente de vinte por cento de uma para outra en
trância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos de
dois terços dos vencimentos dos desembargadores e assegurando-se
a estes vencimentos não inferiores aos que percebam os Secretá
rios de Estados.

§ 39. O acesso aos Tribunais de segunda instância
dar-se-á por antiguidade. e,por merecimento, alternadamente. A
antiguidade apurar-se-á na última entrância, quando'se tratar de
promoção para o Tribunal de Justiça. Neste caso, o Tribunal de
Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da
maioria dos desembargadores, repetindo-se a votação até fixar-se
a !ndicaçã~. No caso de merecimento, a lista tríplice com
por-se-á de nomes escolhidos dentre os juízes de qualquer entrân
cia.

Art. . Ao Ministério Público incumbe a defesa do re-
gime democrático, da ordem jurídica e dos interesses' sociais e
individuais indisponíveis.

§ 12: Lei complementar estabelecerá normas gerais so
'bre a organização do Ministério Público.

§ 29. Ao Ministério Público fica assegurada a autoQ9
.mia administrativa e financeira, competindo-lhe prover seus car
gos, funções e serviços auxiliares, obrigatoria~ente por concurso
de provas ou de provas e títulos.

Art. • O Ministério Público compreende:
I - o Ministério Público Federal;

11 - o Ministério Público Federal Eleit~ral;

111 - o Ministério Público Milita~;

IV - o Ministério Público do Trabalho;
v - o Ministério Público dos Estados e do Oistrito Fe

deral e Territórios;
VI - o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas

da União, dos Estados e do Distrito Federal.
1 . Parágrafo único. Cada Ministério Público elegerá o seu

Procurador-Geral, ~a forma da lei, dentre integrantes da carrei
ra, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
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tucional, o mesmo ocorrendo nos capítulos dedicados ao
rio Público, a Defensoria e ã Advo~acia.

III - c a l aml da.de pública.
§ 19 Os empréstimos compulsórios previstos

mente pod~rão ~er Instltufdos ~ela União, cabendo

dos os previstos no Item 111.
§ 29 Os emprSstimos compulsórios poderão se~ exigidos a p~rilr

da publicação da lei que os instltut"r, a qual deverá ser aprovada pela

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional ou da respectiva A~

sembleia Legislativa.
§ 39 Os emprSstimos compulsórios somente poderão

fatos ger~dores compreendidos na competência tributária

dica de direito púb-llco que os instituir.

§ 59,95 impostos enume,rados,noS itens Vp e VIII incidirão uma
s5 vez sobre a produção, impor~a~ão·,~ c l r c u l'aç âo , dis'tr'ibuiçã~ ou cans,!!

mo de lubrificantes e combustfveis, I [qu l dos ou gaso"so~, 'e de energia
elétrica, excluTda.a incidência °de- qua t que r j cu tr-o t~iiJu~o.

ALTERA O ARTIGO ~67.

Art. 267 Poderão ser Instltufdos empréstimos compulsórios nos

seguintes casos:

I - gt.terra externa ou sue iminência; _

II '--conjuntura que exija absorção tempo~áriã'de poder aqul~ltl-- .~

A emenda objetiva compatlbll iza~ o artigo 267 com o 49 do Ant~

projeto, mais precisamente com o item 1.1.1 e~" ~! ineas " eu e "f " do item

XIX.

Acrescenta'os itens ,V'I, VII e VJ.l1 ,e os §§ 59 e,69 ao art. 2'75 1'10 Ant.!
prqjeto da C~nstltulção:

Art. 275 ; ; .

VI - iub~iflcantes e combustfvei;, I Iqu Ido s ou g'asosos;

VI I --e~erg.a elétrica; c
V 1 I I 0- mi n e r a i s do Pa rs •

No que ~iz respeito ã util ização .da em~ré~timo compulsório para

ate~der a calamidades públ icas, o artigo 267 gua;da consonância com o
artigo 49, uma vez que este, em seu item XVI I I, orevê a coparticipação

da União, Est~dos e Municfpios no planejamento e promoção da defesa
contra aqueles eventos.

Todavia, o mesmo artigo·lf9~.em seu ttém 111, dâ competêncip: ã
~~Ião para organizar e mãnter a' defesa n~cional, mas ~e omite com reI!!,

çã.o, ao uso do empr-éstlmo compulsório para atender a necessidades de

.gue"rra ex t e r na ' ou 's ua ImInênc Ia.
De outra parte" o artigo 49, Item XIX, dá competência ã União

par~ legislar sobre sistema tributário (alfnea "eM) e polft1ca de cré
di to (aI Tnea ufu), mas não ofer.ec~ sõlução pata slfuações em que haja
necessidade de absorção do poder aquisrtivo. Isso representa cerceame~

to ã poiftlca econômica, prlnclpal~ente nos casos de Inflação eleva~a

thiperinflação), quando se recomenda a utilização de emprSstimo compul'

sório para combatê-la.
Sem dúvida: S"o emprSstimo compuls_ório o meio apropriado ã eve~

tualidade dessas situações - calamidade,pública, necessidade~~"'absor

ção do poder aquisitivo e guerra externa ou sua iminência - porquanto,

cessad~ sua motivação. obrlg~ a restituição de seu montante aos contrl
bu l n t e s , o que não o'correria se empregado algum tipo de tributp para

a mesma final idade.
~ emenda, vale ressaltar, crIa mecanismo de proteção dos contrl

bulntes e condicionamento do poder do Fisco, ao exigir "quorum" qual i

ficado para a aprovação do emprêstlmo,condlção que lhe assegura elev~

da legitimidade e representatividade.

=-....:....--------------TUTO/"U$TI'IC..çio-__.....;._~ ~
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§ 22. Aos atuais membros do Ministério
União fica assegurada a opção entre as carreiras do
Público e da Advocacia da União.

§ 32. O provimento dos cargos de ambas as carreiras
dependerá de concurso público de provas e títulos.

Art. O Superior Tribunal Militar conservará sua
composição atual até que se extingam, por vacância, os cargos ex
cedentes na composição prevista no artigo' '

Art. Os atuais integrantes do quadro suplementar

dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, que tenham adqui
rido estabilida~e nessas funções, serão aproveitados em cargo de
quadro da respectiva carreira.

JUS T I F I C A C Ã O

Ass1m teremos, al~m de representações por inconstitu
cional1dade e do recurso extraord1nário contra decisão que con
trar1ar disposit1vo da Constituição, a possibilidade de o Supr!

mo Tribunal, uniform1zar o entendimento dos Tribunais em matéria
constitucionaL, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em relação

ã lei federal, a cargo do Tribunal Superior de Just1ça.

Respeitadas as soluções ind1cadas no Anteprojeto, quag

to aos demais dispos1tivos, procurou-se sobretudo escluir do te~

to os excessos e a matér1a nitidamente de natureza infra-const~

ainda, promover a instalação dos mesmos e elaborar as listas trí
plices dos candidatos à composição inicial.

, Art. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte
dias,"contados da data da promulgação desta Constituição, encami
nhará ao Congresso Nacional os projetos de lei complementar refe
rentes 'ao Ministério Público e à Advocacia da União.

§ 12. Enquanto não aprovadas, as leis complementres, o
Ministério Público Federal continuará a exe~cer' as atribuições da
Advocacia da União. -

A solução precon1zada pelo Anteprojeto, no particular,
é merecedora do maior apoio, tendo em vista a total impossibill
dade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que po~

sui, servir a um só tempo de Corte Constitucional e de Corte de

cassação em matéria de-direito comum.

Respe1tada a solução, buscou-se apenas compat1bilizi
-la, deixando ,ao Supremo toda a matéria const1tucion~1, inclus~

ve a competência de ~niformizar a jurisprudê~cia, julgando, não
apenas os recursos 1nterpostos contra decisão que contrarie a

lei ~aior, como também aqueles contra decisão que der ã Constl
tuição interprétação diversa de que lhe haja atribuído outro Trl
bunal.

Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo,

tanto quanto possível, o número de dispositivos, considerádos
excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as

propostas neles contidas.

Não f 01 tarefa fácil a de reduzir o excessivo número

de disposit1vos concernentes ao Poder Judic1ário, posto que
constitui tradição no nosso d1reito constitucional a discipli

na quase que pormenorizada da matéria.

Prevê-se, desde logo, a edição da lei organ1ca de fu~

gistratura que se possibilita ã legislação infra-constitucio
nal o melhor detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no

Anteprojeto.

Além das normas que afiançam as garantias de indepeg

dência e autonomia, inclus1ve administrativa e financeira, da

magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização

do Poder Jud1ciário.

Na repartição de competências entre os Tribunais, bu~

co~-se compatibilizar os textos, designadamente os que se rel~

cionam com ~ criação de um Tribunal Superior de Justiça com a
finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência em matéria
de direito comum.

T!TULO V, CAP!TULOS 111, IV, V e VI
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§ 69 o Imposto enumerado no Item IX lricidiri dma s~ vei sobie ~

extração, a circulação, a distribuição ou o consumo dos minerais do

PaTs relacio'nado;ém-'Iei"observando o d t spo s tc no final do § 39.

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A

Tal como está redigida, a alínea b permitirá ~nterpretações

tão amplas, que favoreceria mais àqueles que menos necessitam des-

r:-T'----------------T[ltTO/olUITI,.ICA;io-------- ~

'A presente emenda objetiva compatibil izar o disposto no~ art~.

48, Item V/'II; 49, item XI, alTnea "b";. 49, item XIX. al'Tnea'''i''~ ·312

e 316, -e~m art. '275 do Antepr.ojeto. da Constituição.
Com ~felt~, o art. 49, item VI Ir determina que os recursos mine

rais do subsolo sejam bens da União, o art. 49, item XI, ,a1 Tnea "b" e~

tàtui a competência da União para explorar os serviços e instalãções
de energia elétrica, o art. 49, item XIX', ai Tnea "i" confere ã União

~ competência para legislar sobre jazidas, minas, o art. 312 define c~

mo propriedade da U'nião as 'jazidas r~ demais r e c u r so s minerais e os p~

tenciais de energia hidriuLica~ o art. 316 fixa o monop51 lo da União a
. '" ~

pesquisa e a lavra' das Jazidas de petrõl~o, gase~ raros e gás.' nat~

ral, e a refinação do petróléo npcional ê estrangeiro, vale dizer,es
tão enfeix~dos na comp~tenciã da Uniã~ a:propriedad~ dos minerais ,-
combu s t Fve l s o'e rec~rsos hfdrfeos, b~m como o ap~oveitamento e -exp l c -

'~ra'Ção de;;ses' j-nsumós.

Dessa for~a, .pa~a completar o ciclo, por' uma questão de siste
ma.tiZSl&ão,·é de lhe ser def!,1"i~a a-competência para instituição dos

'Impostos Oni,co5 sobre Hlherats,.CombustTvlds e Lub r l f l ce n t e s e Ener
gia Elétrica, para que toda a formulação da poITtica'de~ses béns. s~,

Ja fe'lta 'de forma unltã;la, como' se evidencia ser a' v~ntade da ,CGn~

t1t,!Jido.

j
l

I~

ta isenção.

PLld"'O/CO ..,.llo/..... co.r •• Io _

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 164, séus itens e parágrafos

Dê-se ao art. 164, seus itens e parágrafos a segu~nte redaçáo:

Art. 164 - Depois que a Cámara dos Deputados declarar a admis
sibilidade da acusaçáo, contra o Pres~dente, pelo voto de dois ter

ços de seus membros, será ele submetido a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 19 - O Presidente f~cará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúnc~a ou qu~

xa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

11 - nos crimes de responsab~l~dade, após instauraçáo do proce~

so pelo Senado Federal.

~-_-------_--_---T~XTO/"USTlfICAÇio----_------------

JUS T I F I C A T I V A

\

Esta emenda dispõ~ spbre o procedimento ritual, a ser observa
do nas denúnc~as formuladas contra o Presidente da República, p~

la prática de ilícitos penais comuns ou de infrações político-admi

nistrativas.
Na fase preliminar desse, procedimento, instaurar-se-á o

judicium accusationis perante a Cãmara dos Deputados, a quem compe
tirá em~tir o juízo de admissibilidade de acusação formalmente ded~

zida contra o Chefe do Poder Executivo da União.

O texto corrige uma impropriedade constaQte dos diversos

textos constitucionais brasileiros e substitui a locução crimes co
muns por infrações penais comuns, designação mai~ genérica que a
brange, também, as meras contravenções penais, além dos crimes ele!

torais e militares, conforme entendimento jurisprudencial do Supre

mo Tr~bunal Federal (v. RTJ, vol. 91/423 - RDA, vol. 81/279).

Uma das grandes inovações desta Emenda reside em atr~buir

ao recebimento da denúncia ou que~xa-crime pelo STF, nos ilícitos
penais cumuns, eficácia suspens~va do exercício do mandato presideE
c~al. Esse efeito, hoje, decorre do juízo üe adm~~bilidade emana

do da Cãmara dos Deputados.

JUSTU'ICATIVA

§ 29 - Se, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Preside~

te, sem preJuízo do regular prossegu~mento do processo.

§ 39 - Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infra

ções penais comuns o Presidente da República não estará sujeito à
prisão".

l

(=IyI'AIITlOO--

PMDB

AUTOIl---------------

No que diz respeito a programa, o art. 409 cobre a preocup~

a trasmissão,por morte, de bem único que sirva de moradia ao

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13 - Item IV - alínea e.3

suprima-se: "ou programa ll
•

b - Não haverá incidência de tributos,custas GU emolumentGs sobre

EMENDA MODI~ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13 - Item XIV - Alínea b

'Dê-se a alínea b do item XIV do art. 13 a seguinte redação:

cônjuge sobrevivente e seus dependentes.

EMENDA CS03024-9
r= DEPUTADO SÉRGIO WERNECK

ção constituinte.

__--------- Pl.[WA'UO/COWI',lo/.UICO'lISSÃO-------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~Õ

_________________ T[ltTO/olUSTlfICAÇio-----------------,

~_---_,-----PU:NAluo/cOMIS!Ão/IU.COal.uio------------,
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
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COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

~- Tf;XTO/.. USTIFIC ...ÇÃO ---,

0,---------- ..L~NÂ"10/cO .. ISSÃo/sUIlCOMlssio

C-

EMENDA CS03028-1
t?

COMISS~O DE SISTEMATI~AÇ~O

EMENDA CS03026-5
t? CONSTITUINTE RENATO VIANNA

r:1---------- l"LUAIIIO/COMJS$Ãof'UBCOl'IS'io--------------,

r:1---------------- TEXTO/olUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVÁ.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 89.

O Art. 89 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redação:
Art. 89 - Os proventos da inatividade

serão revistos, na mesma proporção e na mesma data"
sempre que se modif~car a remuneração dos servidores
em atividade, bem como sempre que for transformado ,
~eestruturado ou reclassificado o cargo ou função 

'em que se deu a aposentadoria ou a reforma.
JUSTIFICAÇ~O

A emenda inclui a expressão" restru 
turado" , tendo em vista que a restruturação de car
gos e carreiras, é uma modalidade utilizada no servi
ço público, para alterar a situação dos servidores 

da ativa.
A omissão da 11 reestruturação", penn.!

tiria à administração utilizar-se desta omissão, pa
ra, por intermédio dela, conceder novas vantagens s~

mente aos servidores da,~tiva, sem atingir o inativo,

o que contraria o espírito do texto.

EMENOA .MOOIFICATIVA

Dá nova redação ao Inciso XV do Art. 14

Art. 14

XV - Jornada normal de trabalho de 48 horas semanais, não ex
cedente a 8:00 horas diárias, com intervalo para alime~

taçãb-~ repouso, reduzindo-se anualmente a duração da jor
nada semanal de acôrdo com o crescimento da renda "per ca
pita" do País, na forma que a lei estabelecer, até o limi
te de 40 horas semanais.

JUS T I F I C A ç A O

A possibilidade real e a exequibilidade de qualquer direito, so
bretudo social e coletivo, está intimamente ligado à capacidade
econômica de sua prática. O País ainda não completou o seu pro _
cesso de desenvolvimento e todos tem interesse vital na elevação
da renda "per capita", sobretudo se vigente as medidas de distri
buição de renda prevista no Anteprojeto da Comissão de Sistemati
záção. A vinculação da redução da jornada semanal, até o limite
de 40 horas, a elevação da ienda "per capita", tem a inspiração
nas Declarações de Princípios contidas no Anteprojeto, isto é,
fazê-la de maneira a uma absorção econômica normal, dentro do
estágio de desenvolvimento econpmico que'abrangesse a Nação e no
sentido de sua adoção futura, de maneira duradoura.

Sala das Sessões, lº de julho de 1.987

EMENDA CS03027-3
tJ CONSTITUINTE RENATO VIANNA

1"":"1,---------- PU:N.."10/COlllISSÃO/sUBCOU1SSÃO'------------,

COMIS8~0 DE SISTEMATISA ~O

r.;,----------------- TUTO/,1USTltlCAÇÃO----------------,

CDNSTrTUINTE RENATO VIANNA

COM~SS~O DE SISTEMATIZAÇAO

r.;---------------- TElt:TO!JUSTlfICAÇio-----------------,

cional por
to)sobre o

templam os

EMENDl'I ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VIII.

O inciso VIII do Art. 85 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:
Art. 85 •••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••
VIII t assegurado, ao servidor público, o a

dicional por tempo de serviço, incidente sobre a respectiva 
remuneração, a cada ano de efetivo exercício.

JUS T I F I C A ç ~ O
O adicional por tempo de serviço deverá ser in

cidente sobre a remuneração do servidor.
A redação, como consta do anteprojeto, não ci

ta a base da incidência, nem o percentual aplicável.
Atualmente o Governo Federal retribui o adi

tempo de serviço, correspondente a 1%( um por cen
vencimento básico, enquanto alguns estados Já c~~

seus servidores com 2% e até 3% da remuneração.
Neste sentido, a emenda v~sa garantir a inc~ 

dência sobre a remuneração global do servidor, deixando para

a lei ordinária a fixação do percentual.

EMENDA ADITIVA
Estabelece nova redação ao Artigo 14

Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e ru

rais, em razão da prestação de trabalho, além de ou
tros que visam a melhoria de sua condição social.

JUS T I F I C A ç A O

O . objeti vo da adição ao texto do Artigo 14, "caput",
da expressão"em razão da prestação do trabalho" corporifica o 
teor de dignidade do cidadão, disperso em todo o texto Antepro
jeto da Constituição, tornando-o sujeito de direitos em razão à

prestação do seu trabalho.

Com_~sta redação, ficam estabelecidos direitos sociais,
em razão de trabalho, obrigação, suporte e car~cterística da 
condição de trabalhador.

Sala das Sessões, lº de julho de 1.987
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COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

EMENDA CS03032-0
e: ~ONSTITUINTE RENATO VIANNA
~-----_-- __ "LIENA"'0/CO"l5Sio/cU.CO .. I:uÃO- ~

(:J Q1'IISSÃO DE SISTIMATIZAÇÃO

tr!~AftYIOO~• PMD8

~--------- ~1.1:"Ã~lo/çONI55Ão/"1I'CDIU55ÃO--- __- _

ê

EMENDA CS03030-3
l!J

~---------------- TtxTO/.lU5TIFICAÇÃO------- -,

EMENDA ADITIVA E SUPRESSIVA

Inclua-se na competência do Município, Art. 63, § 19, o se
guinte inciso:

Art. 63
§ lQ

VI - Explorar diretamente, ou mediante concessão, os servi
ços públicos locais-ee-g~combustível canalizado.

Elimine-se o disposto no Art. 317, do Anteprojeto do Rela-
toro

JUS T I F I C A ç A O

Da mesma forma que se propos a remessa de tal matéria
para a competência do Estado, será de bom alvitre incluir um in
cis~ a ~ais, no § lQ, do Art. 63, do Anteprojeto do Relator,
buscando a necessária adequação e compatibilização.

ProPOSTA

Art. 314 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem COIlKl o apro
veitamento dos potencíaas de energia hidráulica, dependem de autorização ou con::
cessão da tmião, contratadas sempre por prazo determinado, no mteresse nacio
nal, e não poderão ser t ransferadas semprévia anuêncaa do poder concedente.

§ 19 - Não "dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do
potencial de energia renóvável de capacidade reduzida.

§ 29 - A~esquisa, a lavra e a transformação industrial de minérios
considerados estratégicos serão desenvolvidas com prioridade da União.

§ 39 - Quando não se tratar de mmerais estratégicos, da faixa de fron
te ira ou de terras indígenas, a União poderá delegar competência às Unidades dã
Federação, quanto às autcrãzacôes , concessões e suas renovações, de acordo com o
estabelecido em Iez ,

Sala das Sessões, 19 de julho d~ 1.987

JUSTIFICAÇÃO

À União, como a ela pertencem os recursos minerais, cabe outorgar aut~
rãzaçêes e concessões de pesquisa e lavra. Pela mesma razão as autorizações e
concessões devem ser por prazo determinado, descaracterizando a perpetuidade.

Configura-se de extrema importãncia o desenvolvimento das atividades
referentes a minerais considerados estratégicos com prioridade da Uruâo , em face
da relevância desses minérios para a economia naCIonal.

PD delegar competência aos Estados para outorgas de autorizações, con
cessões e suas renovações, craar-se-â condições para que a exploração e o apro
veitamento dos recursos mínerars se f~"...JT1 de forma harnoníosa.

~----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio-------- ~

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

COMISS~O DE SITEMATISAÇ~O

CS030~~_A

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85.
O Art. 85 do anteprojeto, passa a ter a seguinte

Art. 85 - Aplicam-se, ainda, aos servidores pú 
blicos civis, além do disposto no Art. 14, I, letra "a", III,
V a XII ,XV,XVIII a XXI,XXVI a XXIX, as seguintes normas espe
cificas:

JUS T I F I C A ç A O
Não é justo que os servidores públicos fiquem à

margem dos direitos sociais previstos nos itens referidos, do
artigo 14, que assegurem aos trabalhadores a garantia ao tra
balho, preservação do poder aquisitivo, irredutibilidade da
remuneração, salário mínimo, gratifica~ão na~alina, ~alário :
diferenciado para o trabalho noturno, 1sonomJ.a salarJ.al, sal~

rio familia, duração de trabalhó não superior ~ 40 hor~s.sem~
nais, repouso semanal remunerado. gozo de 30 dJ.as de fer1as ~

nuais l licença remunerada à gestánte, saúde e segurança do
trabalho, proib1ção do exerc-icio ou compensação pelo traba 
lho em atividades insalubres ou perigosas, assistência aos fi
lhos menoreS de 6 anos de idade em creches e pré-escolas, jOE
nada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininter 
ruptos,garantia de permanência no emprego em casos de aciden
te no trabalho ou doenças profissionais e seguro contra aci 
dentes do trabalho. Todos estes direitos estão assegurados
aos trabalhadores da atividade pr1vada e não podem deles fic~

rem privados os servidores públicos, sob pena de inJusta di~

criminação.

redação:

-,- PLE"A'UO/COIol"SÃo/lUICOMI5SÃO- _

f:

EMENDA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA ADITIVA

-~
Art. 65
§ - Compete ao Distrito Federal explorar diretamente, ou media~

te concessão, serviços públicos locais de gás combustível
canalizado.

I'LlNAIlIO/CONlSslo/SulcOMlnio _

Inclura-se mai~ um parágrafo ao Art. 65, do Anteprojeto do Rela
tor, com a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç A O

O Art. 317, do Ant~projeto do Relator, ao contemplar os
Estados e Municípios, com a exploração direta; ou mediante conces
são, os serviços públicos locais de gás combustível canaiizado, om!
tiu a matéria quanto ao Distrito Federal. A necessidade da corre
ção para evitar que a omissão provoque outra interpretação sobre
o assunto.

EMENDA CS03031-1 .u,••~'- ~
~ CONSTITUINTE RENATO VIANNA

Sala das Sessões, 19 de julho de 1.987
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EMENDA CS03034-G
(J DEI?UI'llDA CONsrI'lUINl'E R1\~'~ICO

•
r:-r---------- PLENAltlO/eOllluio/IUICOlllS'io-----------

cx:msSIio DE SISTEMATlZAÇ)\D

r::T----------------TUTO/olUSTlFICAÇio----------------....,

J\crescente-se ao artigo 432, o parágrafo 49:

pública, nos gabJ.netes admi1ustrativos, sem a transparéncia necessãraa. a
im ato público de tanta relevância•

Os preços são bai><oêL.-as clªusulas 'sã~ud;!.ci~-ªQ.~,_e P1'"in-.

c.ipa1mente ae> Estado e ao Municipio que não rege sua prq:>ria riqueza e deve

ser~defendido pelo Congresso na qualidade de InstJ.tuição da União a quem cabem
os atos mais transparentes de suas transaçEes.

§49 As fraçÕes de terras, aurrentadas para fins de reserva irrlígena, nos últim::>s

cínco aros, serão suJ:matJ.das a reexame pelo 5eJ:viço Geográfico do Exército.

JUSTIFICAÇ)\D

Hácasos absolutaIrente irregularaes de demarcação de limites dél"

terras irrlígenas que ass:im não as podem dan.rnar e controlar. Na cam.ssão de

oroan Social o assunto foi previsto mas, ao nosso ver , não suficientellente

canpatibilizado na consolidação feita pela Canissão de Sistanatização.

EMENDA CS03037-t
~ .lUTOI

DEP!Jl'lIDA CXlNSTITUIN1'E RAO!JEL ~IOO

f!l
r-- - - - - - - - - PLuialo/COMlssiotlUICOMISSio.

_ mMIssliD DE SISTIMATIZACÂQ

r;-y----------------TI:kTO/olUSTI'IC...çio-- ....,

eMENDA CS03035-4
l: DEPt1I'ADA CONSTITUJNl'E Rl\(UEL ~IOO
,- 'LINÃIIIIO/cOIlllISlio/IUICOIlISSÃO-----------tJ cx:mSSlio DE SISTEMATIzAÇ1\D

CCPPZ--J

At;:rescente-se ao artigo 308:

Parágrafo ünico:

Os empreendimentos estrangeiros serão sujeiras a regime especial, c:an li

mites máximos de ranessa de lucros, juros, dividendos, z:oyalties, pagamentos

de assistncia técnica, bonificaçÕeS e outros rerXlimentos, sendo obrigató';ia a

divulgaéão , pelas empresas de suas atividades e resultados das mesmas.

= TUTOfolUSTI'ICAÇio ....,

Acrescente-se ao artigo 314, parágrafo único , in fine:

"e agariIrq:Jagem de índios e profJ.ssionais isolados de garilrp:) que já se encon

treu no exercícJ.O da profissão à data da pramiLgação da Constituição."

JUSTIFICAÇAD

• Não se pode conceber,para considerar o artigo 308 canpatibilizado

a:m o capítulo de soberania naciQnal e da "soberania do povo do Brasil" que

os empreendimentos nacionais estejam sujeiras a~ e limites de toda ordem,

inclusJ.ve de lucros para não infringir a econania J?O];'lliu- enquanto aos estran

geiros baste estabélecer-se paralelanente à empresa nacional.

o presente acréscilro canpatJ.bi1J.zará o §39 do artigo 89 da canissão VI c:an
o artigo 103 e parágrafos do anteprojeto da canissão VII. .

can efeito se e garantido aos índios a possibilidade de gariIrq:Jar nas

suas terras e mantidos os direitos adqw.ridos de pessoas ou até mesrro de em

resas para.cpéraçÕes de exploração de pequeno porte, que se dJ.rá do direito

gar.unpeiros , mícrc -operadores da atividade de pesquisa e exploração de

jazidas •

e absolutaIrente imprescirrlível que fique registrado, desde a nossa

rei Magna a necessidade de discip1J.namento especial para tais empreend:imentos.

l ----1

"" ,Ll.lIiIlUo/cOM.S.lo/.UICOIU••io------------,

EMENDA CS03038-9
I: cnlsrI'IUINrE Rl\(UEL cANDIOO

coassso DE SISTEMATIZAÇ)\D

AUTOIlI---------------

!.J

J\cresCente-se ao artigo 307, o parágrafo 39:

rer TUTO'oIUITlflCAÇio-----------------,

r.r--------'-------- TlXTO/JU'T1fICaçio------------------,

1\cresten-se , "in fine" ao artigo 314:

"Os estrangeiros empresãrios e dirigentes de empresa nacional têm prazo de

tres aros para se rl!'turalizarem, na fonna da lei."

e prévia licença do Congresso Nacional.
JUSTIFlCAÇ 1íD

JUSTIFICATIVA

<,

Ora, s~ atividade econêrnica , todas as atividades de canpeténcJ.a da

Ulião são objeto de deliberação da Ulião por via do Congresso, é precisc- que

fique bem claro, que taml:an para o contrato de qualquer tipo relativo a con

cessão de_<=Xl?loração de )azida mineral a aquiescência do Congresso Nac:ional

seja prévia.

Paiã'canpatibilizamos o aru.go 307 a:m os direitos definidos no arti

go 21 à:> anteprojeto da canissão~ ' a:m os do artigo 39 do anteprojeto da
canissão y;r. , torna-se nefessãrio explicitar a possibilidade de ressalvar os

direitos adquJ.rodos de .esãrios estrangeiros e dirigentes de empresas estran

geiras que se podem nacionalizar para não perder seus negócios.,

~ As concessões ll\l1leraJ.S tem sido una das maaores vaas de evasão

de nossas riquezas,porque as concessões são feitas sem una apreciação mais
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m--------------TlXTO/oluSTl'ICAÇio --,

Acrescente-se ao artigo 314, um parágrafo além dos existentes:

Acresce, que é da competência da Uni§o legislar sobre
direito agrário e desapropriaçDo (art. 49, XIX, ·a" e .b").

'.... O:''';da Pii-~-'~ têl! sido e serão na nova
Lei Maior da emisslio da Uni60.

A desaproprieçllo por sinal deverá ser de competência do
Primeiro Ministro (Art. 326, §2R).

Assim não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Te~

ritorial Rural.

G;~TIDO~

" A exploração de jazidas e recursos ndnerais dependan de "contrato nuneraln ,

por taIpa deteJ:mi.nado, na fonna da lei, em que só podem ser partes os brasi-
leiJ:Os ou sociedades brasileiras. .

EMENDA CS03039-7
~ AUTOIl

PEPUl'ADA CPNSTrnJINTE BI\Q[JET, C!iNnITxl

DEPUTADO OSWALDO LIMA'FILHO
Não podem:>s deixar em aberto para a exploração estrangeira a riqueza

das jazidas e re=sos minerais de que dependem muitos dos rnunicípl.OS brasi
le,ú:os•.

Tanto a fonte de rencliJnmto relativa aos :!Jnpostos rnuniciapa1s e es

taduais , CCIID o próprio sustento de trabalhadores em centenas de municipios

IX) planalto e nas regiões mais ocidentais do Brasil, dependem de re=sos mi

nerais mais smples qued não os das jazidas - aJ:gl.la, por exemplo. Tais fontes

de sobrevivência não podem ficar suje11:as à exploracão alienígena.

EMENDA CS03042-7
@

COMISSlO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO/olUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o Art. '07 pelo seguinte:
·Art. 307 - SerA considerada e.~pesa nacional a pessoa

jurídica constitulda e com sede no País, cujo controle de capital
esteja e. car6ter perllanebbe e incondicional sob a titularidade '
de pessoas rísicas brasileiras do.iciliadas no País ou por entid~

des de direito pablico interno·.

JUS T I r I C A ç ft o

EMENDA CS03040-1 """' _
f? DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
~ Pl.!:NJr,RIO/COMlssiO/SUtlCOlllSsio----------,

tU COMISS"O DE SISTEMATIZAC"O
~ TEXTO/olUSTIFICAÇÃO---------------,

EMENDA ADITIVA
-Ao' Art.-275, -acrescente-se:

VI. Propriedade territorial rural.

JUS T I F I C A ç ft O

Mesmo o retr6grado anteprojeto da Comissão de Ordem Eco
nOmica reconhece que a Reforma Agrária é da Competência da União '
(Art. '26).

Acresce, que é da competência da UniDo legislar sobre
direito Qgr~rio e desapropriaç!o (art. 49, XIX, ·a· e ·b·).

Os .títulos da dívida agrária tê. sido e serfto na nova'
Lei Mei Maior da emissão da UniDo.

A desapropriaçDo por sinal deverá ser de competência do
Primeiro Ministro (Art. '26, §2R).

Assim não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Te~

ritorial Rural, que deve permanecer na competência da Uni~o.

r zÓ; ~ ' •• r,r ',.~ .:.::c,,"~ ~~ :. hor o texto do Art. '01 COll
os 55 ta e 2Q do mesao artigo que atribuea privilégios 1s eapre-'
sas nacionais coa0: ·acesso a créditos pOblicos subvencionados~ e
·no fornecimento de bens e serviços ao poder público".

Ora, seria inconcebível a concessDo de tais ravores • e~

presas sob o controle de pessoas físicas estrangeiras, o que iapo~

taria ell contrariar a regra do Art. 7R de ·garantir a independên
cia nacional pela preservação de condiçOes políticas, econOaic8s,

.__ cientIficas, t~cnol~gical a bflicas, que lhe peraitaa rejeitar to-
~ .- c

da tentativa de interferência estrange~8 na determinaçlo 8 consec~

ção de seus objetivos internos·.
O afastaMento de brasileiros do controle de empresas n!

cioneis poria em risco todos esses objetivos.

COMIssno DE SISTEMATIZAcnO

EMENDA CS03041-9 AUTORI-------

f9 DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
__________ PI.ENARIO/COM1SSÃo/suacOMlssÃO----------,

COMIssno DE SISTEMATlzAtneO
_______________ TEXTO/~uST'FICAÇio--------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
Ao Art. 277, "I - Propriedade ·territorial rural", supri

=--------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o S,R do Art. '09, pelo seguinte:
·S'R - ,As 'empresas públicas, as sociedades de econoaia

mista e 85 fundaçOes públicas 56 poderio gozar de benefícios,
privilégios ou subvenç~es por expressa autorizaçlio legislattva'

ma-se.

JUS T I F I C A ç n O

Mesmo o retrógrado anteprojeto da Comiss§o de Ordem Eco
nômica reconhece que a Rerorma Agrária 4 da Competência da União '
(Art. '26).

JUS T I r' t c A ç ft O

o §32 citado precisa ser c~mpatibilizado COE as nora••
do Art. 316, ao instituir o Eonop6lio estatal do petr6leo.
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Mantido o estranho dispositivo do §22 do Art. 309, em
presas públicas co.o a Petrobrás, diversas universidades, e 6r-'
QUos de pesquisa CONO a EMBRAPA e e EMBRATER estariam ameaçados'
na sua existência.

EMENDA CS03046·0
e: OEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

JUS T I F I C A ç A D

O im6vel em curso de ser racionalmente aproveitado ainda
é dlmproduttvn •

Co~u .aí a alínea "a" contraria o pr6prio Ar~. 326 do
Projeto e contradiz o disposto no Art. 3D, XVII, "b" do anteproje
to da Comisslo da Soberania e dos Direitos d Garantias.

EMENDA CS03044·3
I!JC nEPUTAno aSilAI DO I IHA fILHO
,- PLENAAIO/cONISSÃo/SUDCOt,lISSÁO---------,e: COMlSSnO DE SlSTEMATIZAçnO

= ~-------TEXTO/"UST1FICAÇj,O--------------,

EMENDA SUPRESSIVA
Ao Cap_fulo II

forma Agrária:
Art. )2S

a) Suprimam-se

da Política Agrícola, Fundiária e da Re-

as palavras ·ou está em curso de ser".

DEpllTADO OSWAlDg lIMA FIlHO

DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

JUS T I F I C A ç R O

A definiçUo acima coasta do Art. 32 , ' XVII, b) do Ante

projeto da ComissUo da Soberania e dos Direitos e Garantias, que

deve ser compatibilizado com o Art. 326 de modo a permitir a exec.!:!

çlo do Plano Nacional de Reforma Agrária.

= TEXTO!JUSTlfICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA
No Art. 333, §1D, suprimam-se as palavras:
"Lei agrícola a ser promulgadd no prazo de um ano ctta

rá" e a palavra "~", permanecendo a seguinte redaçlo:
S1t"0 6rglo planejador permanente de política agrícola di~

porá sobre os oDjetivos e instrumentos da política agrícola apli
cados ~ regularizaçUo das safras, sua comercializaçlo e sua dest!
naçlo ao abastecimento e"ercado externo, a saber:"

JUS T I F I C A ç A O

Os serviços de política agrícola referidos no anteproj~

to já slo prestados de forma dispersa por diversos 6rglos: Comis
slo de Financiamento da Produçlo, Carteira de Crédito Rural do "
Banco do Brasil S.A., Proagro, Companhia Brasileira de Armazena-'
mento, CACEX, SENACOOPT,Banco Nacional de Crédito Cooperativo
SUDEPE e Ministério da Irrigaçlo.

Assim, falta apenas a existência de um 6rglo central e~

carregado do planejamento agrícola global.

EMENDA CS03047-S

e:
= TEXTO/JUSTlFICAÇiio --,

EMENDA SUPRE~SIVA ~ DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 466
Suprima-se o caput do Art. 466.

JUS T I F I C A ç A O

A situaçlo de extrema penúria dos Estados e municípios ,
sem condiçlo de pagar sua dívida fundada e em alguns casos sem po~

der pagar ao seu funcionalismo, exige SOlUÇa0 i.ediata que nlo po
de ser adiada.

____________J

EMENDA CS0304S-6

e:
r:T--------- PLENARIO/cONI5SÃO/SIJBCOWISsio- _

COMISS~SDD~ SISTEMATIZAÇ~O

r;-r--------------TEXTO/JU5TlfICAÇi,C-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o Art. 501.

JUS T I F I CAA ç n D

Manter, como está prevIsto no Art. ~01, durante OS (cin
co) anos, as concess~es de lavra de ~inérios sem exploraclo, quan~

do é sabido que na sua maioria estio entregues a companhias estra~

geiras representaria consagrar em definitvo a alienaçRo dos recur
sos minerais do País.
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Este, porém, não é constituido por comunidades
ticas em suas características, necessidades e aspirações. Há
enorme disparidade, nos vários Estados, sobre o papel que
Universidade deve desempenhar; e o governo central não possui
conhecimento e a sensibilidade para adequar cada universidade
respectivas comunidades.

o outro fator é a concentração dos estabelecimentos
de ensino nas capitais dos Estados. Com isto, as populações interi~

ranas ou são forçadas a migrar para essas capitais, quando dispo~m

dos recursos financeiros suficientes, ou ficam privadas deste tipo

de ensino..

O atual distanciamento, quase que o alheiamento to
tal das universidades brasileiras, em relação às comunidades a que
deveriam perte~cer se deve- a dois fatpres principais.

Em primeiro lugar, a' criação de Universidades pelo
Gàvernn Federai, submetido 'diretamente ao Ministério da Educação,
força o Governo a elaborar planos, normas e diretrizes de trabalho
que sejam uniformes para todo o país.

A interiorização, porém, só pode ser levada a
termo pelos governos dos Estados-Membros, que certamente melhor
nhecem as comunidades interioranas.

Por outro lado, a proposição representa mais
importante passo para a descentralização das atividades públicas
tão desprezada nas ações efetivas do governo.

CONSTITUINTE OSVALOO COELHO

Dê-se ao § 2º do artigo 8º do anteprojeto do Rel~

tor da Comissão de Sistematização, relativo à maté
ria de competência d~' Comissão VIII - da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tec
riõTõgire da Cómunicação, a seguinte redação: ,.-

JUS T I F I C A ç 1\ O

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2º ,ARTIGD 8º

"Art 8º .••....•...... ~ .

§ 2º A repartição dos reéursos públicos assegurará
prioridade no atendimento das necessidades do ens!

nà básico e médio , destinando-se obrigatoriamente aos mesmos, no
n;inimo, metade dos recursos da União previstos no "caput" deste
artigo.

:f:MENDA CS03049-4

lôJ
r:-lr---------- I'LCNÀ"lO/co.. I$$ÃO/SU.CO.. I$'.O ~ r,r-' 'A_

[-1- -cOMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO 1 r- 027~7/87

A presente emenda se justifica ppTa assegurar os
recursos necessários aos ensinos básico e médio que constituem
as maiores prioridades da Nação.

Daí a certeza de que a presente propos~çao .
acolhida pela Augusta Asse~bléia Nacional Constituinte.

será

/

DE SISTEMATIZAÇAOCOMISSI\O

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM IV DO ARTIGO 2º E PARAGRAFO 3º DO ARTIGO 8º,

~NDA CS03.051-6w AUTOIll

~ CONSTITUINTE OSVALDO CD~LHO

",., Tl.XTO!JUSTlflCA.r;io,------- --,

..utOR'-,..--- _

EMENDA ADITIVA

CONSTITUINTE OSVALDO COELHO

~OMISSIIO DE SISTEMATIZACIIO
[!Jr---------- 'LlNÂJIlO/c:o"'I"io/SUICOWIS$.iO

fT:;A "".'00--:J'I ...- .LCUÂIUo/cONIS,io/luacO"'Is.sÃO'-- _

PFL [=J
f:;7~;;d .....,--------....:----------

~r---------------TI:XTO'JUSTIFIl::,Ic:iO, ..,1

'fMEl'fDA CS030S0-S
[!J

Acrescente-se onde couber no anteprojeto do R~la

tor da Comissão de sistematização, relativo à maté
ria de competência da Comissão VIII - da Família
da Educação, Cultura ~ Esportes, da Ciência e Tec~

logia, e da comunicação:

O item IV do Artigo 2Q e o parágrafo 3º do Artigo
8º do anteprojato do RelatQr da Comissão de Sistematização, relativo à

matérie de co~petência de Comissão VIII - da Família, da Educação, Cul
tura e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da Comunicação, passam a
ter a seguinte redação:

ART. A União promoverá, progressivamente, ~

transferência do ensino universitário para a compe
tência dos Estados".

Art. 2º - ' .
IV - gratuidade do ensino público, co~ exclusão

do superior, assegurando-se, nes~e caso, a concessão de oolsas aos est
dantes carentes; "

§ 1º As Universidades Fedirais, de natureza autár
quica e funcional, terão seu patrimônio cedido a títyIo ~ratuito

para os Estados, quando da ,transferência de que trata este artigo.

§ 22 A União transferirá aos Estados os recursoS
financeiros neces7ários à manutenção das instituições universitári
as que passem a sua responsabilidade.

§ ~º Os Estados promoverão a interiorização do ensl
no universitário mediante a criação de " Campu~ Avançados" fora
das respectivas capitais.

" Art. 8º - .
§ 3º - E vedada a cobrança de taxas ou contribui

ções educacionais nas escolas públicas, axceto as de ensino superior."

JUS T I F I C A ç A o

o Artigo lº do Anteprojeto elaborado pelo Relato
da Comissão de Sistematização, relativo à matéria de competência da Co
missão VIII, estabelece a gratuidade do ensino público em todos os ní
veis.

JUS T I F.I C A ç 1\ O

A univer~iqade tem o seu papel melhor definido quan
do se a considera como um organf~mo a serviço da comunidade.

Num País onde o anal fabetismo a ínus pcedo
mina, é imperioso prestigiar fundamentalmente o ensino básico, concen
trando, nesse nível, os escassos~ursos di~~~. Em regra, as pe
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Dê-se ao § 19 do artigo 79 do anteprojeto do Rela
tor da Comissão de Siste~atização, relativo à maté
ria de competência da- Comissão VIII - da Família .,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecn~

logia, e dg Comunicação, a seguinte redação:

soas que têm acesso ao ensino superior gratuito são exatamente àquelas que
possuem condições de pagar seus estudos. Os recursos aí economiza
dos poderiam beneficiar um maior ~úmero de pessoas carentes de en
si~o básico. Isso não importa, como conseqUência, que os estudan~es

pobres fiquem impedidos de cursar a Universidade, pois, mediante
sistema de bolsas de estudo, oferecidas àqueles que comprovem sua
incapacidade financeira, é possível contornar facilmente essa di~

ficuldade.
Essas, as razões que justificam a Emenda ora

proposta. atividades
29 grau ."

"Art. 79 ••••••••• _•••.• ~........-;-;-;-:-;:-:-:

§ 19 - Compete preferencialmente à União organizar'
e oferecer o ensino superior, sem prejuizo de suas

relativas ao ensino técnico, industrial e agrotécnico de

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS03052-4
e? CONSTITUINTE OSVALDO CO~LHO
__________ PLU1.&"lO/CON!SSÃo/suatouI5'ÃO-- _

fJ COMISS1\O DE SISTEMATIZAÇ1\O

r=""flTIOO--'-
PFL .

02/07/87

~ emenda ora apresentada ~em por objetivo manter
õ funcionamento das atuais escolas de ensino técnico, industrial e'

agrotécnico de 29 grau, sob a responsabilidade da União, face • à'

boa qualidade e ao elevado custo dos serviços ora prestados.

= TCXTOIJuSTlneAç'Ão------ --!

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 29

Inclua-se no Art. 29 do anteprojeto do Relator
. de Sistematização, relativo a matéria de competência

VIII - da Família, da Educação, cultu~â e Esportes, da
Tecnologia, e da Comunicação, o seguinte item:

n Art.29

da Comissão
da Comissão

Ciência e

VII- a interIorização do ensino superior, mediante a implan
tação de unIversIdades regionais em cidades distantes dos grandes
centros, como forma de nelas estimular a fixação de jovens e a
criação de polos de desenvolvlmento intelectual e sócio-econômico."

JUS T I F I C A ç A O

r=-l--------------- TE.XTO/~...STIFIC"çio------------~.l----.

EMENDA ADITIVII

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 1919

Inclua-se no Artigo 191 do anteprojeto, o item I*:

Art. 1919 - .
Art. 1919 -~São órgãos do Judiciário:

Impõe-~e vincular o homem à sua comunidade, oferecendo-lhe
condições para realizar-se, sem ter que emigrar. Fator de maior im
portância,nesse contexto, é,sem dúvida , a possibilidade de acesso à
formação su~erior em seu meio de origem.

Daí por que se justifica consignar como diretriz da Consti 
tuição a interiorização da Universidade. Só assim poder-se-á wodi
ficar a realidade sócio-econômica do interior brasileiro, com as
vantagens decorrentes da desconcentração de atividades e da me-
lhor ocupação do territóri~ nacional, principalmente nas áreas
mais pobres, onde são maiores o desafio à inteligência e aos re
cursos da técnica para solucionar os impasses que impedem a
melhoria de vida e o progresso.

Essas as razões da Emenda ora proposta.

I

II

III

IV
V

VI
VII

VIII 

IX

§ 19 _

Supremo Tribunal FEderal;
Superior Tribunal de Justiça;

Tribundi~ REgionais Federais e Juizes Fed~

rais;
Tribunais e Juizos do Trabalho;
Tribunais e Juizos Eleitorais;
Tribunais e Juizos Militares;
Tribunais e Juizes dos Estados e do Distxí
to Federal e Territórios;
Tribunais e Juizos Agrários;
Tribunais e Juizos Estaduais Especiais.

Os Tribuna:'s e Juízes Estaduais Esp~ciais,

~DMISS1\D DE SISTEMATIZAÇ1\O

CONSTITUINTE OSVALDO CD~LHD

EMENDA CS03053·2

l!J
__________ ,.Lt:: ..."fl~/ço .. ISS;;O/SIJD:O"IS3io--- .......,

f?
= 'Tf:XTO!JUSTlf'IC,lçio _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 79 § 19

gozarão de poderes Executivo e Absoluto para julgar os crimes bárba _
ros e aplicar ~ pena fixa estipulada em Lei Complementar e Código Pe
nal.

§ 2~ Lei Complementar, denominada Lei Orgânica~

da MagistratuIa ~dc'DI~l, ~staDelecerá normas relativas à organização

ao func í onamr-nto , à disciplina, às vant.apens , a independência eco
nômico-finanLeira, aos direitos e aos deveres da magistratura, re~

peitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou
nela decorrentes.

Criação dos Tribunais e Juízes Estaduais Especiais.
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JUS T I F I C A ç n o

No campo da criminalidade, nossa Lei (código) é
por demais elástica no tocante à punibilidade dos atos ilícitos pe 
nais. Várias são as formas admitidas na aplicação da pena. Um mesmo'
crime, por exemplo, poderá ser pur.;du de diversas maneiras. Levando
se em conta para isso, uma infinidade de fatores. Mesmo, após a apll
cação da pena, sem nada restar para a defesa do responsável pelo fa
to criminoso, aquela é diminuída de intensidade conforme outros fa 
tores exigidos para tal situação. Dessa forma, e a partir daí, todo'
o interesse estará yoltado para o infrator. A própria Lei que antes,
havia estipulado uma gradação da pena, agora, no final de tudo, como
que arrenpendida, tem a sua atenção virada e penalizada para o con 
denado, se esquecendo por exemplo, da parte vitimada, que espera uma
justa reparação:através da justiça. Como vemos, a Lei, dentro de um
princípio lógico, classifica e qualifica os ilícitos penais, porém,'
o que prevalece afinal, é o interesse em proveito da liberdade do i~

frator. Até mesmo, uma simples conduta carcerária é válida para esse
fim. Ora, o que se conclui de tudo isso, é que, o fato ilícito pra 
ticado com requintes ou ~ão de pervesidade, ao decorrer do tempo já

7 não se faz n2is ~cr::r na socjledade, passa~do G Lliminoso, com o ap~

ar das luzes a ser confundido na opinião pública, como um simples cri
minoso, que tivesse praticado um delito comum.

As considerações acima, servirão apenas de suporte,
para o assunto propriamente dito, nesta sugestão. Assim, dentro das
anomalias do crime, isto é, nas suas diversas formas de perpetrações
acha-se aquele em que pela sua maneira brutal e pervesa, é chamado de
·Crime Bárbaro", onde se evide~cia a mais clara e nítida forma de jul
gamento. t um crime em que a própria opinião públicá o julga sem ne
nhuma sombra de dúvida, condenando muitas vezes, o criminoso ao linch~

.ento dada a inequívoca certeza de sua perpetração. t um'crime cercado
de todas as cêracterísticas desumanas, ornamentado pelo sadismo ê pela
sede 10mbIu~la~a.

O mérito da questão aqui, é saber o que se pode con
siderar "Crime Bárbaro", quando já se tem defenido em Lei o delito qu~

li ficado - para isso, sua pena aumentada - onde estão enfeichadas toda
as circunstâncias inerentes ao aumento da sanção penal. Todavia, o "Cn

, me Bárbaro" ultrapassa essa expectativa, indo esbarrar na opinião pú
, blica, ferindo p: modo dramático a sensibilidade de cada um. Daí, o p~

vo se manifestar procurando muitas vezes fazer justiça com as própri
as mãos, O julgamento nesse caso é fácil. A prova é evidente, e, a dú
vida não existe. O criminoso nem se quer contesta, dada a indubitável
clareza do delito. Assim, se poderia descrever o "Crime Bárbaro" como
sendo o delito que praticado com requintes de pervesidade, sadismo ou
outra maneira qualquer de selvageria na pessoa humana, viria de modo
revoltante abalar a opinião pública. Desse modo, se teria uma diferenç
de crime qualificado. Este, é passivo de uma análise, de um, estudo, de
um debate, e até mesmo de dúvida quanto a sua perpetração, por quem
vai aplicar a Lei. No entanto.~o "Crimp R<hharo". não há o oue ao.ali".

, ar, debater ou estudar; isto porque, ofato está por demais evidenci~

do e claro, à cuja imputação não haverá contravérsia. Nem mesmo o ac~

sado tem alegações para sua defesa, no que tange a sua prática brutal.
Logo, não é difícil se julgar o "Crime Bárbaro". E este que deixa
maior sequela na sociedade. Ele concorre para o descrédito da Justiça,
dada a morosidade como é julgado, caindo muitas vezes, o fato delitu~

so, no esquecimento da opinião pública, passando o criminiso à mera
expectativa da piedade, sendo muitas vezes beneficiado em seu julgamen

to.
ciual o procedimento para se ju~gar um "Crime Bárba

ro"? Ora, evid;nciado está que neste tipo de crime todas as provas e~

tfto à tona, todas as circunstâncias são evidentes. Conhecen:fc·se por
tanto o criminosO, seria o crime sumariamente julgado, e o s~u respo~

sável, condenado imediatamente. Idêntica providência seria aplicada no
caso em que o acusaoo estivesse foragido, e se conhecendo portanto a
autoria do fato delituoso.

Assim, teria em cada Estado, um Tribunal Especial
(togado) para os casos específicos de "Cr.ime Bárbaro". As diligências
policiais (inquéritos) seriam remetidas ao Ministério ~úblico, e des
te, ao Juiz competente da Comarca. Havendo pronúncia, aí, seria o pr~

cesso remetido dentro de prazo sumaríssimo (estipulado no Código) ao

órgão competente (Tribunal Especial), onde proceder-se-ia o julqamen
to sumário.

Se numa hipótese extrema viesse esse Tribunal Espe
cial opinar pelo não julgamento ou condenação por aquele órgão especl
aI, no caso, voltaria o processo a Instância de origem para o julgame~

to pelo Tribunal do Juri local. Igualmente, aconteceria no caso de a~

soluta comprovação do inocência do acusado.
, Como se conclui acima, o Tribunal Especial (tugado)

teria uma única competência, qual seja, a de aplicar no caso do "Cri-
me Bárbaro" e somente aí, após acurada análise da matéria, uma pena
fixa para tanto já determina em Lei, ou seja, uma única pena. Desse
modo o criminoso ao ser condenado pelo 1ribunal Especial não mais te
ria o direito de redução da pena.

Constatado haver o acusado praticado o crime em es
tado de loucura momentânea seria este julgado naturalmente pelo Trib~

nal do Juri. No entanto, fosse o crime praticado antes desse estado
mórbido (insanidade mental), seria da competência do Tribunal Especial

(togado).
Admitido o caso de comprovada insanidade mental peE

manente, seria o acusado submetido a rigoroso tratamento médico, ape
sar do custodiado na qualidade de subjudice, e nesta condição permanen

te até sua cura final.
Creia-se, que essa seja a única forma simples e se

gurança para se diminuir em grande percentagem os chamados homicídios
bárbaros, de se por o criminoso na cadeia com pena criteriosamente

, aplicada e de se fazer cumprir integralmente a medida punitiva.
t um dos modos de se fortalecer a ação da Justiça

para que o Poder Judiciário mereça crédito da opinião pública. t tam
bém a forma pela qual o sistema policial se empenhará na sua função de
Polícia Judiciária, com mais eficiênci~, mais segurança e arrojo por
saber que os esforços estarão sendo compensados e a sociedade satisfei
ta em vêr a.justiç. cumprir seu dever, segregando o infrator da Lei.

Em resumo, constatado o "Crime Bárbaro", seu res
pon5ável sEriô jul~õGv por um Tribunal Especial que aplicaria uma ún!
ca eDa já determinada no Códig n n n
en e sem o direito de defesa ou se tivesse, em cada influência visto

que o julgamento pelo Tribunal Especial seria irreversível. Neste caso
os assaltos, por exemplo, seriam uma modalidade de "Crime Bárbaro" des
de que praticados de maneira brutal e desumana, ceifando vidas ou cau
sando inutilização física a terceiros. Assim, seriam também, os aten
tados, terrorismo e outros, desde que praticados nos moldes do "Cri
me ~árbaro". Neste, é bom repetir que a própria população reclama a
necessidade de seu julgamento sem o menos ressentimento. Portanto,
conhecidos os ~úmplices, a sanção já estaria determinada em Lei (Có
digo). Era como se ~ indivíduo fosse condenado a'cumprir prisão perpé
tua a pena seria aquela, tivesse ou não O criminoso comportamento 
exemplar, etc. Desse modo, certo e estaria de que a base em ~Je se as
senta a justiça viria a ser fortemente erguida, a sociedade confiant;
naquela, e a própria Polícia devotada no cumprimento do dever teria
seu papel compensado com a justa e tempestiva aplicação da Lei.

'EMENDA CS03055·9
l!J FARABULINI JUNIOR

..,., n:x.TololUSTlfICAÇÃO-----------------,

Acrescentam-se ao art. 216:
§32 - Onde não h~uver Junta de Conciliação e Julga

mento, os juízes de direito exercerão as funções de juízes do trs

ba1ho.
. §4~- Considera-se relevante e penoso o exercício da

função de Juiz do trabalho por juiz de direito. contando-se o
tempo para todos os efeitos até quatro anos.

Justificação

Não se deve obrigar ao povo a procurar a justiça
longe de sua res~dência. Se se exclui da justiça comum o conheci-
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mento de matéria trabalhista, obrigará patrões e empregados a se
demandarem em locais distantes, já que não existe Junta de Conci

liação em todas as c1dades. Existem lugares distantes das Juntas a
mais de duzentos quilômetros.

A classificação do serviço em penoso e relevante

propic1ará aos magistrados que exerçam tal atividade serem promo
vidos com ma~or rapidez em detrimento daqueles que somente gostam

de trabalhar em varaS espec1ãlizadas.
A computação do tempo servirá para ensejar a promo

ção por antiguidade, o que já acontece em alguns Estados quanto à
Justiça Eleitoral.

Quanto ã obrigatar1edade do exercício da judicatura

por dez anos constitui uma aberração jurid1ca, já que existem apo 

sentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns
servidoreS públicos, conforme constitu1çães estadua~s. Obrigar a al

guém o exercício de um decênio não constitui uma boa política, já

que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício p~

ra se poder aposentar.
A1nda há que salientar que os membros dos o Tri

bunal Federal podem ser indicados para aquele órgão e

cinco anos (art. 204 do anteprojeto)-;·

Escapam por tangéncia justamente se
destina a obrigatoriedade.

CONsrITUINl"E FARABULINI JONIOR

AUTOIt-- _

A letra "u" do artigo 13 - acrescentar:

JUSTIFICATIVA

Haverá prisão perpétua para os crimes de sequestro, roubo, estupro, seguidos
de norte, e tráfico de drogas.

EMENDA AO ANl'EPROJEI'O DE CONSTIWIÇÃO

A sociedade brasileira não supcrta mais a J.ITIpuru.dade que campeaa no país. E:
mais que oportuno endurecer a lei penal. E: mais que oportuno o canbate aos crimino
sos violentos e os que degradam a pessoa humana. Os sequestradores que matam, os

que estupram e matamnão p:xJ.em ter benefícios legais e precisam ser el:iminados do

convívao soc?-al. Já que a Assemblé1a Nacaonaf Constituinte não se encaminha para a
pena de m:>rte para esses casos, não vejo outro canunho senão o da prasão perpétua.

Aliás, o Relator Darcy Pozza na SUbcanissão dos Dire1tos e Garant1as aceitou
a medJ.da para estupradores e sequestradores que matam, deixou de fora o latrocída.

~ certeza que o Constitumte haverá de proteger a sociedade, retirando
das ruas os bandidos dessa natureza.

m=.'__~__------~-- I"L~N.. AIO/ÇO..,ISSio/SUICO .. ISSÃO

l rorrSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r----------------TEXT~/"UZTlfIC"Çi.O---------------_-

EMENDA CS030S8-3

l:.

Art. 228-
Parágrafo único- O tempo de serviço prestado à Jus

tiça Eleitoral é considerado penoso e relevante, devendo ser cont~

do até o limite de cinco anos, para todos os efeitos.

Os juízes ele1torais prestam um serviço relevante

e desgastante para o país. Em alguns Estados já existe o reconhe
cimento desse serviço, variando apenas o período, que não é infe

rior a três anos, nem super10r a oito.

É necessário que haJa uniformização no tratamento ,

já que a função eleitoral nunca é exclusiva, mas concomitante com

a judicatura comum, demandando mais dedicação e maior disponibili

dade para o serviço.
A classificação de serviço como relevante e penoso

signif1ca reconhecimento pelo trabalho realizado e servirá para

a promoção por merecimento.

Justificação

r.r TEXTO/.llJST1FICAÇÃO----------------,

EMENDA CS030S6-7
tJ FARABULINI JUNIOR

171---------- PLtNARlotcON1SSÃO/sUBCOt.lIS:!JÃO------------,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte

Consbtuinte FARABULINI JúN1:â'R
// '

PLtN.-.Rl0/COUlssio/SUBCOMISSÃO---------------q

~SSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~

EMENDA CS030S7-S
tJ FARABULINI JUNIOR

"UTOII:---------------I

EMENDA .Ca03059'-I
(l FARABULINI JUNIOR

__________ 'LENÃRIO/COlolISsÃo/suecOMlssÃO-----------

f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.r TEXTOIJUSTIFlc"'r;ÃO -,

r.-r iEXTO(JlJSTltlCA.t;ÃO ,

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Modif1ca a redação do inciso V do Art. 19-2:

V - a aposentadoria, com vencimeqtos integrais, é com
pulsória aos setenta anos e por invalidez, e facultativa aos tr1nta

anos de serviço, $l?ós cinco anos deefetivo exercício na judicatura.

Acrescentar ao Art. 89º, in fine, expressão:

11 inclusive militares 11

JUSTIFICAÇÃO

Da maneira como está redigido parece que a ~posentad2

ria do magistrado somente é com vencimentos integrais, quando for
comp'ulsória. A nova redação parte do mais genérico para as diferen

~s' especificas, consoante a boa técnica legis:tativa.

E evidente que se deve aplicar aos militares o tanto que se

aos civis, na compreensão de que civis e militares são servidores e que

destinou

diante
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~O ..l"A---

fltc>?-/8?-a::MISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CXJNSTI'IUINTE FARl\BULINI JÚNIOR

mr - - - - - - - - - - ~I.EJI;.RJO/eOuI5s;.ol$u.cO"lnÃO _

(-

EMENDA CS03062-1

l?
da Constituição são exatamente iguais, sendo certo que quanto à sociedade apre
sentam-se em pé de igualdade, quanto à servi-la bem.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR

EMrnDA NJ ANTEPROJEIO DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar ao art. 20 inciso I - a expressão:

EMENDJ\, CS03060-5
l:J FARABULINI JÚNIOR

,-- PLENÂ~IQlct)NlnÃol$V8CD.v'$$ÃO-- _

l:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"",----------------- n:xTCl/olUSTIFICAÇio,------ -,

"os que há 5 anos ininterruptamente estejam no país, desde que não contestem

expressamente a nacionahdade de origem".

JUSTIFICATIVA

EJ.ENDA ADITIVA ( visa esclarecer ) AO ANTEPROJETO OE CONSTITUIÇÃO Os estrangeiros que residam no Brasil há 5 anos, desde que não contestem,~

tendo devam ser nattlrahzados.

Art. 485º - os funcionários públicos civis e militares admitioos até
23 de janeiro de 1.967 poderão aposentar-se com os direi
tos e vantagens previstos na legislação vigente àquela d~

ta.

Acrescentar ao Art. 485º a expressão "CIVIS E MILITARES",
Art. passa a ter a seguinte redação:

assim, esse

Constituinte FARABULINI JúNIOR

Pública, vez

repetitivas

Esta emenda visa atender aos funcionários públicos civis e militares di

reitos eliminados pela revolução de 64, em flagrante prejuízo e violação do di
reito conquistado democraticamente.

Esse tipo de injustiça só tem prejudícado a Administração
que, desestimula a todos por falta de perspectiva de carreira e as
cassações de direitos.

EMENDA CS03063-0
tI FARABULINI JÚNIOR

,-- PI.ENAR10/cl)IolISSÃO/SUOCOMISSÃO---- _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Acre;;centar ao Art. 90º do Anteprojeto de Constituição a seguinte ex-

Constituinte FARABULI.p/I JÚNIOR.
pressão:

" inclusive militar "

a::MISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

crnSTITULNI'E FARl\BULlllI JÚNIOR

~ indubitável que os benefícios constantes do Ãrt. 90º são extensivas

aos militares. Cumpre, porém, esclarecer para que não pairem dúvidas a ser sus 

citadas pelos tecnocratas que hão de resolver questões na área administratlva,
Cumpre, pois , aditar.

...UTOJl--- ~ _

_--------- PLf.N""10/cI)UISSÃO/SU8COIlISSÃO _

E?

~DA CS03061-3
.[!to

,.,..,--,.---------------Tt:XTO/oluSTlflcaçÃO--- -,

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJEIO DE CXJ:>lSTITUIÇ$.o
Constituinte FARABULINI JÚNIOR

Acrescentar ao inciso VII do Art. 859 a expressãc-

" inclusive militar ..

JUSTIFICATIVA
AUTOlt---"'------- -..,

cnlSTrroIm'E FARABULINI JúNIOR

A cada passo que se atenda a que todos sejam l.guais perante a lei é neces

sário frizar que não se pode dar ao funcionário civil o que não se possa dar ao rn:!:
litar. Além disto dever-se-:á nivelar por~, anpliando benefícios, nunca restr~

9i-los.

"",-- TIEX"tO!.IUSTlflCaçio--- -,

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJEIO DE CO::.lSTITUIç!l.O

t da boa norma e atende ao reg:iInento, pcds , a extensão.
Suprimir a expressão "OS PRINCIPAIS" do Art. 49 do Anteprojeto de Consti"tui

cão,

Ass:im, passará a ter a seguinte redação:

Coristituinte FARl\BULlllI JÚNIOR "O !egl.slativo, o ExeCutivo e o Judicl.ãrio são órgãos da Soberania'do povo

e exercem, harnonãca e Independentemente , os poderes fundamentais do Estado".
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JUSTIFICATIVA

o Legislativo, Executivo e Judic~ãrio não são os "PRINCIPAIS óRGÃOS" da s.9.

berania do p::wo. são os únicos, parece-me.

CUmpre, pois, esclarecer que nãohá outros, menos mrportantes ou mais, s~

do se' poderá admitir can o texto em discussão.

CUmpre, assim, retirar do texto.

Os conflitos oan outros Estados deverão ser zesclvados por neçocaacões dir~

tas , arbitragem e outros meios pacíficos, cem. a cooperação dos orqaní.smos interna

cionais de que o j3rasü participe.

§ 19 Art. Em caso nenhum o Brasil se empenhará em guerra de conquista, dir~

ta ou inCliretamente, por si ou em aliança oan outro Estado.

§ 29 Art. É vedada a participação ou intervenção do Brasü em conflitos l?:!!
tre outros Estados.

-- TUTO/~us1IrICtl;Ãe--------. ------------

'utilização

lanento a re

JUSTIFICATIVA

É de suma :inportãnc~a que estabeleça umdelineamento claro das relações do

Brasil oan os demais Estados.estrangeiros.

A afirmação de uma 'conduta pacffaca, subordinada à negociação

do forum Intierriacaonak para -soluçâo das contr,",ércias, deter c~

níincaa ao aventureir~SlOCl bélico, bem cano neutralidade obriga Úia

to entre tercearos paises. A
Trata-se de ~ JCstura responsável ej'fonscien destmad a merecer o reD9.

nhecimento entre as Nações que laboram no ~tinerãrio da paz e da concordância.

Constituinte FAFAB7'i

"" v

----.!...~~=="'"'---- -_--___'-J tJ PT;"""~
tI COMISSÃO DE SISTEMA~;~~Ã:::'~~"_"_'_"_"_'_'I_"_'_"_"_"_"_o~.~_-_ -_-_-_-====~_-_-_._-_- __].J ~;~~!~

EMENDA CS03065·6
rr=;~RABULINI JÚNIOR

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA
Constituinte FAFABULINI JúNIOR

Suprimir do Art. 969 as seguintes expressões:

11 sistema distrital mixto 11 e a palavra "majoritário".

Consti~uinte FARABULINI' JONIOR

Auto"---------------
FARABULINI JONIOR

EIlENDA: Suprimir o inciso V, do artip.o 237, do

Antepr~jeto oa Constituição, cuja redação

ê a seyuinte:

"Artigo 237 - são funções institucionais

do Hinistério Público na área de atuação de caoa UI" dos seus órgãos"

V - "Requisitar ato~.investigatõrios ~

exercer a supervisão da investigação

criminal\f.

COHISSÃO DE SISTE~IATIZAr7\O

.Preliminarmente, não se trata 'de matéria

Ressalte-se, por oportuno, que a proposi

tura do substitutivo, por ~er assunto de. natureza processual, já t~m

assento na Lei Adjetiva Penal, quando o Hinistério Público promovê,

como Fiscal da Lei, a requisição de dilip.ê~cias e a inte~venção su 

p~rvisora em todas as fases 00 p~ocedimento investiratõrio criminal.

JUSTIFICATIVA:

constitucional.

=----------------TEXTO/.JUSTlFIC..çio:-. ~

EMENDA CS03068·1
~ FARABULINI JONIOR

l.__.........----------.J

r.;---------- ..L[ffÂR10/co.. ISSÃO/SUbCOIolISSÃO ~

PLfHÂ"ro/çOIdISS;.O/SUDCOIiIS5ÃO-~-------~ ~O"TA~

tJ CO~'ISSÃO DE SISTEItATIZArÃO ---.J l...!21JDitf?J
~,-- n:XTo/JuSTlFICt.Ç40-----------------,

EMENDA CS03067·2

~

inversa

se alarga o

ão seus arau-

e procurarão anu

manter os cur -

no sistema distrital.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

lar a

rais.

lI! - as categorias profissionais, civis e militares per

tos e defensores, mesmo que leais.

IV - os coroneis dos currais eleitorais

luta dos defensores do povo, aplicando seus

. Na realidade, não podemos aceitar o sistema distrital mixto e muí to

menos o sistema distrital. No passado, não muito remoto, o Legislador eliminou

do texto Constitucional o voto distrital.

Havia razões para eliminar esse processo e hoje há razões para impedir

que se instale o voto distrital, mesmo que mixto.

Enumerar aqui os motivos demandaria páginas. Entretanto devo dizer que:

I - o poder econômico exercerá em área definida sua pressão, com mui

to mais força.

II - a luta ideológica, programática, ampla, darão lugar ao 11 despacha!'.

te de luxo ",

EMENDA AO ANTEPROJE'ID DE CONSTIWIÇÃO

~--_-_--_--- __- __ TEXTO/Ju:sTI'ICAÇio----------------.....,

~,-- 'I..f:NAIIIlO/cOlllssÃO/SUBCOIilI'sio-----------,

EMENDA CS03066·4
I: CCNSTIWINI'E FAFABULINI JúNIOR

Ouso trazer para este

11 a massa atrai a massa na

do quadrado das distâncias ",

E difícil ao Poder Econômico

I campo de ação do candidato mais fraco economicamente.

L
o discurso, a mesagem, O parlamentar, não conta

Fixemo-nos, pois, no proporcional.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.

ACRESCENTAR

Art. 10

Inciso VIII

EMENDA:

Suprimir o inciso IX do artip.o 237 do Ante

Projeto de Constituição, cuja reda~ão é a seguinte.
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"São funções institucionais do Hinistério

Público, na área de ~tuação de cada um de seus órgãos:

IX - Requisitar atos investifatórios criwi

nais, podendo acompa~há-los e efetuar correição na Polícia Judi

ciária, seM prejuízo da permanente correição judicial;

EMENDA CS03070-2
tJ FARABULINI JUNIOR

I"LIt""-'IDICCIoIlssio/S1.ICOU'15Si:)

JUSTIFICATIVA

EMENDA AOITIVA

EMENDA AO PNTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

rcP

";;- - .

ca-u:SSÃO DE SISIDlATIZAÇÃO

CONSTITUINTE FARABULINI JONr:::O:::R ---'

As escolas privadas, da rêde do ensino sucer.ícr , concordam ter aument~

das as vagas, limitadas pelo Conselho Federal de Educação, desde , que ~'::i.1l~ destl

nadas a alunos carentes. Ocorre, no Brasil, que as escolas particulares contam

com espaços ociosos que podem ser ocupados. Pois bem: esses espaços serão desti

nados à bolsistas, bastando que o Legislador determine, de plano, o aumento de

vagas.

Acrescentar ao Art. 3799 o inciso VII-I, com a seguinte redação:

" as vagas existentes nos estabelecimentos d~~~erior, da rêde

particular qualquer que seja o período, serão aumentadas em 10% e destinadas a

estudantes carentes, no modelo "bolsas de estudo", a critério das mantenedoras".

r.T----------------T'EXTO/.lUSTlrtC...çio-------~--------__,

Constituinte FARABULINI JÚNIOR

,EMENDA CS03071-1
[!J

.,- "L.U1A"IO/cDNISsÃo/suaeOMI:\SÃO---------__

tJConstituinte FARABULINI J8NIOR

As Polícias Civis já possuem as Corregedorias,

consarradas nas estruturas orgâpicas, que exercem as atribuições

fiscalizadoras, em franca atuação em todos os Estados, além das

autoridades policiais superiores, em nível departamental, que ma~

têm diuturno controle dos procedimentos instaurados e cujo objetl

vo principal é assegurar o bom andamento de todos os feitos poll

ciais, tanto quanto a apuração dos fatos, observadas as exigências

legais, prazos e, ainda, as de natureza apuratório-primitiva dis

ciplinar.

O fato do Ministério Público poder efetuar cOE

reições na Polícia Judiciária, qu~ são atribuições próprias das

Corregedorias Polici~l e da ~la?istratura, trará i~evitavelmente

constranl!imentos quando não desacertos e inc-ompreensões, cujos r~

sultados e consequências refletirão tapto na har~ia entre as

duas instituições, como nos prejuJzós ã apur açâc dos delitos.
Ressalte-se que tal correição já é feita, nOE

mal e legalmente quando o feito é encaminhado ã autoridade judiciá 

ria e dada vista dos autos ao Promotor Público, que poderá requisi 

tar novas diligências ou cumprir com seu dever de "dominus litis", ~

presentado a competente denúncia ou pedindo o arquivamento do inqué

rito policial.
g preciso não co~fundir a nohilitante função

de fiscalização da Lei, própria do ~Iinistério Público, com a preten

dida atribuição de fiscalização e controle da Polícia Judiciária que,

positivamente, não lhe compete, uma vez que ambas são respeitáveis

instituições autônomas e independentes do Poder Executivo, sem nenh~

ma subordinação hierárquica ou disciplinar entre os seus membros.

Acrescente-se, por derradeiro, que o disposi

tivo inquinado não é, manifestamente, matéria que deva figurar em

texto constitucional, por estar, quando muito, em plano de lei ordi

nária, típica do Código de Processo Penal,

- EMEWA AO ANl'EPRCXJEro DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar a letra "v" do inciso XIX - SEGURA."<CA JURíDICA

..,-, ..LEfliAIO/CO',1l5Sio/sUIlCOMI:ssio----------~.

ca-u:SSÃO DE SISTDlATIZlI.ç.!(Q

~O"'T"'---,

0 0 7-18 " )

Haverá Pena de Morte para os crimes de estupro, sequestro e roubo seçuidos

de rrorte, quando haja reincidência.

~,-_---_----------TEXTO/JU$Tlf'CAÇiO----------------1
JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA AO ANTEPRCXJEro DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar ao Art. 2549 a expressão:

n e l"Graduados ", passando assim, a ter a seguinte redação:
" As patentes, can as prerrogativas, dire~tos e deveres a elas inerentes

são asseguradas, em tecla pl~tude, aos Oficia~s da Ativa e Graduados.. da reser

va ou refonnados das Forças Annadas, policiais Ml.htares e Corpos de Banberrcs,

dos Estados, dos Terrüõr~os~ e do Distrito Federal".

JUSTIFICATIVA

AoS Graduados dever-se-ão emp!:"estar as prerrogat~vas <;(Ue~ntéi>l nas
patentes. O dever do Constituinte ê estender fureitos e gar,aJ{h s , ~.;:restr:L~
gir, sendo certo que a essa extensão não cozresponde qu~ d lu arquia.

Realmente os Graduados prestam relevantes s~ços - s F ças Annadas, às

Policias Mihtares dos Estados e ao P'JY"r
Cons tufu ULINI JÚNIOR

Ao propomos a pena de morte, em caráter excepcaonal., para os cr:ilnes prat:!

cados cem brutahdade e insensibilidade humanas, de rouco, sequestro, estupro, qt.liJ!!

do seguidos de ll>:lrte, estamos certos de que mterpret<lmos de repulsa da maíoraa do
povo bras~lelIo à onda crescente de czarnes violentos I que aasoãem o país ..

Olhos voltados para o passado, ver~fic8ITOs que, no Bras~~, a pena de rrarte

foi mantida palo Código Imperial de 1830, porém, náo mais foi executado desdel855.

Célebres personagens da H~stõria do Brasü corôma foram condenados à m:>r

te: Felipa dos Santos, Tiradentes, Frei caneca, calabar e Francisco Chagas.

Instaurado o regime repubhcano, em 1889, a pena capital foa, abohda, res

salvandc>-se as disposições da legislação núlitar, em tempo de gue=a.

A carta Política de 1937, outorgada, no seu art. 122, mciso 13, autorazou

a pena de ~rte para det~os crimes políticos e por hanicidio canetido por ~

tivo fútil e can extremos de parversidade.

O Deczebo-Lea. n9 86, de 20 de janerro de 1938, auto;:.i:2ou o Tribunal de S~

gurança a impor a pena do morte.

O Decreto-Iei n9 431, de 18 de maj{J de l~ .fte!í:yuu os 5!imes contra 9'

personalidade internacional, a seguranç,{ la ~doÁ coltra a 9(áem soc~o )!I'eu
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EMENDA AO ARTIGO 13º, INCISO XV.

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

O § 17 da Constituição vigente, art. 153, já disciplina a matéria e o prÉ.

prio Sr. Belator contemplou no seu "esboço" a prisão civil para depositários in

fieis e inadimplimento quanto à pensão alimentar.

Cremos que o Relator por lapso eliminou a pena para esses tipos de deli 

tos. Desejo acrescentar também a' figura do empregador que desconta do empregado e

não recolhe à Previdência Social.

E retenção indevida.

E depositário infiel.

A recente experiência do Plano Cruzado demonstrou que sem instrumentos

eficazes a administração não teve condições de controlar, fiscalizar e combater

a sonegação, o "lock-out", de produtos,essenciais à alimentação do povo.

A sonegação operou às escãncaras, a aplicação da Lei delegada foi con

testada na sua validade, resultando num verdadeiro escárnio à sociedade quando

os pecuaristas especulam escandalosamerrte no nariz da administração.

A desapropriação dos estoques, por isso, é medida que deve estar à di.§.

posição da administração para atender às emergê~cias, as calamidades públicas e

a sonegação especulativa.

Acrescentar ao Art. 309Q , o que segue:

Art. A administração poderá, para atender emergência, calamidade públi

ca ou sonegação de gêneros essencias ao abastecimento,promover a desapropriação'

de alimentos manufaturados ou in natura, inclusive animais vivos ou mortos.

§ único. Em caso de perigo público iminente ou para garantir a regula-

ridade do abastecimento, as autoridades competentes poderão usar dos estoques

particulares, assegurados ao proprietário indenização ulterior.

EMENDA ADITIVA

" não haverá prisão civil, salvo o caso do depositário infiel ou do res

ponsável pelo inadimplento de obrigação alimentar e do empregador que deixar de

recolher, no prazo, a contnbuição descontada do empregado e devida á Previdência

Social ou órgãos securitários ",

A letra "d" passará a ter a seguinte redação:

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

~~-------'i--- "LE"i.P.IO/CCIlISsic/slIaCCIIlssio

COMISSÃO OE SITEt~ATIZAÇi\O

.".,~ TtXTOI.ll.S'lflC ..;iO ----

EMENDA CS03072-9
l: FARABULINI JUNIOR

--------_- "l.tJlA"'10/cOUlssio/S08COI,tIS:sio-- ...,

f:J 'COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------- TtXTOIJU5TlFIC..çio--- ~

EMENDA CS03073-7
l: FARABULINI JÚNIOR

dos de morte.
Ainda, recentemente, recebemos um memorial can 1.400 assanaturas de üustres

mulheres pauhstas, ex~gindo a reforrnulação da polit~ca penal, vigente, para tornar

rigorosa a punição, quando os crimes foram praticaàos contra a pessoa e contra o ~

trirrômo med~ante vioãêncí.a, inclusl.ve can a pena de morte para os crames maa.s bá::E.
bares, a fim de desencorajar a cranunal.Idade,

Não ternos dúvada da zeceptnvadade desta Propcsta de Elnenda Conshtuc~onalpor

parte dos eminentes Congress~stas, sensiveis aos apelos da conurudade anqustaada e

ansiosa pelo restabelecllnento da tran~hdade à farUha brasúeira, mesmo que seja

através da medida excepc~onal da pena de morte.

art. 29, apontou os casos em que deveria ser aphcada a pena de morte.

O Ato Institucwnal n9 14, de S de setembro de 1969, estabelece a pena de

rorte nos casos de guerra externa, psicológ~ca adversa, ou revoructonârra, ou sub

versiva.

A Elnenda Const~tucional n9 lI, de 13 de outubro de 1978, abohu a pena de

morte, mantendo-se semente em caso de guerra externa.

A IBi n9 1.802, de S de janerro de 19S3, defme os crimes contra o Estado e

a ordem social e x:evoga o Decreco-Iea n9 431/38, mesmo porque a ccnst.rtutcão de

1946 (art. 141, § 31 sanente ressalvou a pena de morte em caso de guerra Externa) •

Montesquieu era partddârao da pena de morte. ApSs sustentar que os cr:unes

patrimomais deveriam ser sancionados con penas pecurríáraas , aclmitiu, mesmo em tais

casos, a aplicação da pena capital.

RDusseau também aceitava a pena de rrorte coro consequência natural do pacto

social. Destarte, q malfeitor, ao atacar e violar o.direito, tornou-se tra~dor e P:'2.
de ser executedo.t mencs-ccrro cadadâo do que coro arunuqo,

Voltaire propugnava pela estrita regulamentação da pena de rrorte, que dev.!':

na ser l:unitada aos cr:unes mars graves.

Filangieri defenda. a pena de l'1Ortt!. e afirmava que o hanern' tem dazea.to de,

defender-se, mesmo 0Jl1t a rrorte do ofensor. Tal dízea.to foz, cedido ã socaedade, que

pode impor a pena capa.ta'l ,

Cannignani afnzmava que, ao aplicar a pena de morte, a sociedade estava exer.

cendo o direito de defender-se do cr-ínunoso,

RaM.gnos~ reconhece a necessadade da pena de morte cano dir o de defesa.

Afirma ele: "Pe;Lo mesmo prancípao e pelo mesmo ~e~to da gue defensava, prova

se também rigorosamente o de cast1gar até c"an1a rrorte". a morte dos cramínosos 

necessária para a convivência socaaj , ela,nãp só é . sÇ1 canoA devida.

Kant e Hegel aclmitem a pena de morte, cano justa retribmção pelo mal pratj,

cado can o dehto. A pena de rrorte se legitima Pela neceasadade e pela Justiça.

Lanbroso e Garófalo f~zeram pronuncaamenros favoráve~s à apl.acaçâo da pena

capital, cano forma de eliminação radical, e econômca dos mcorrigive~s.

Na Itáha, à época do •fasoamo e cem o código Rocco, proclamou-se a legit:unJ:.

de da pena de morte, que se Just1flcava pela sua necessidade. Razões de Estado e:!!
basavarn a Instatauçâo da pena de morte. Ahrmava a E>q::osição de Motivos ao rei: "A

, pena de morte é legit:ilra, quando necessária".

A Igreja Catóhca sempre foa, favorável ã pena de rrorte, ao invocar a autor"",

dade de Santo Thanás de Aqumo que, através da Suma Theológica, lI, 2, defendeu a

legitlllUdade dessa pena para a conservação do corpo social. Dazí.a Thanás de . .lIqumo

que a ação do soberano que a impSe corresponde à do mêdaco que amputa o mernbro m

fecto para pr~servar o resto do orqeru.smo,

O concei.tuado Jornalista Theóhlo de Andrade, em O JORNAL, de 11.09.69, ~

no partidário da pena de morte, afazmou que "a segurança nacional, em qualquer Pais

orçaruzado, está acima de outras consaderaçôes", Acentuou que não pode ser tratado

, can brandura "quem sacrifica vada de hanens e mulheres, a serviço de uma conspi-

ração internacional correra o zeqimer o que vale dazer , contra a Nação" .

Alega que "o Estado existe para assegurar a defesa da socaedade, a vida e o

sossego e a propnedade dos cidadãos. Termma suas consaderaçôes por propor a ext":!!.
são da pena capital aos casos de latrocinw e de bcrucfdão,

Sabem:Js que a anstn.tuaçâo da pena de morte para crames can e um assunto

altamente polêmico, entretanto; o Estado não pode permanecer' ssivel ante a onda

de criminalidade violenta por que atravessa 0tP.is e qu~~ ex:g;l.r dos govern"E.
tes urna resposta adequada, prâncapalrrcnte aos ramos ra c, os ~requmte~
selvager~a, caro é o caso do Latzocânao , do f' stro do stu~ do.........~ scqui-

Constituinte FARABULINI JúNIOR
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r:-r---------------- TEXTO/.luSTIf'ICAÇio------------------,

'1.UlÂFll0/CONISSÃo/sUIlCOMt:lSÃO------------.

CO-.ISS1íO DS S:',E;·:.1TI:::l::'iío

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

= n:xTo/JUSTlf'ICAÇÃO----- -!-

EMENDA CS03076-1

l? FARABULINI JÚNIOR

"UTOR---------------

Antonrojctc de :onsti~lliçio

Dá nova rednr;o ao arti~o 08 no seu inciso lI:

EMUfDA CS03074-5
(B FARABULINI JUNIOR

EMENDA AO ARTIGO 13º, INCISO XV.

Inc. 11: 'roporcionais ao ta~~a de serviço, nas d~~,ais C3S0S,

não pOGJn:o ser inferior a oitont~ ror c3nt~ das rendi

Acrescentar a letra "q" :

" assegurados os mesmos direitos às vítimas "

men-:OSj

Justificação

qualquer
de am-

~-aryns~t3daria nroporcional deve ser au~ntitati-

ca est: ~rcv~sta COI s~t=nta e cin=à ~o~ cento d~ s-lario 9 u~a

carência d~ se8snnt~ contribuições no ~ini~o 9 r.?is U~ oor canto

rid e pr·:jud~co.r~ não s~ funcion';'rio, nae tn;rb~'1 a tn:Ja sua fa-

nIlio. ~~nnu~~ co- c!nco ou daz anos d~ ~crviço ccnoa:uir; vi-

Não é curial que se deixe a família da vítima de fora quanto a
atendimento, tendo em vista que o Legislador pretende atender aos presos

bos os sexos com remuneração como trabalho produzido.
Na realidade ocorre que a morte do chefe de família abatido por marginais

causa grave transtorno para a família. Morre o chefe de família, ficam os filhos
e a mulher, à beira da fome, destacadamente quando o morto não é operário quali

ficado, não conta com os favores da Previdência Social, e também não tem recursos

patrimoniais próprios.
E: portanto mais que justo fixar o direito da família vitimada.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR..

'LUIÃRIO/COIoU:s:sio/$UICOUI'sio-----------

·.EMENDA CS03Q75·3
(!l FARABULINI JÚNIOR

mC COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AUTQIt---------------
EMENDA CS03077-O

f!J FARABULINI JUNIOR

I'l.t,-,alo/ccw 5s:c/$!JII~;""~sio____________ ]

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tJ-;;~""'--J

tb-;-;:;~ ~3J
r:"I----------------- TI:XTO/Ju:sTIf'ICAÇÃO-------------------, "-'0---------------- Tt:lTO/JU5Tlf'~,,;io-------

à4ENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EIoENDA AO ARTIGO 13º, INCISO III.
EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 28º, INCISO II.

Suprimir da letra "f" a expressão: Suprimir a letra "f" •

" comportamento sexual "

Concordamos plenamente em gue ninquém possa ser privilegiado ou prejudi

cado em razão de nascimento, etnia, raça, côr , idade, sexo, estado civil, nature
za do trabalho, religião, convicções políticas, deficiência física ou mental, ou

qualquer outra condição social ou individual.
El),tretanto, a expressão "comportamento sexual" desde que conste como ga

rantia constitucional levará, ao exagero as manifestaç{íes de cidadãos que teimam
aparecer em público para assumir ostensivamente a homossexualIdadej afrontando

tantas vezes circustantes que não tem e nem podem ter obrigação legal de confron

tá-los.
Na verdade os grandes centros estão lotados de "travestis" que têm por

escopo promover nas praças e nas avenidas "carnaval continuado", comportamento

descabido, cuja liberdade; aceitamos plenamente, mas temos também que defender a
liberdade dos demais e por isso entendemos não manter na Constituição brasileira

nada capaz de estimular a expressão corporal que possa transformar em "Circo Pú

blico" inconveniente ao bem estar e à tranquilidade da população, c~rtos compor
t~mentos de minorias. Também não se pode retirar à socied~o-alieito à crítica
e não :e ~ode também dar ao homossexual a g l"antia~á er-se" em nome de sua

preferência sexual. COJ1~l~FA8u1. NI JÚNIOR.

A letra "f" diz: " São elegíveis os militares alistáveis de mais de dez

anos de serviço ativo, os quais serão agregados pela autoridade superior ao se

candidatarem. Nesse caso, se eleitos passam automaticarrente para a inatividade
quando diplomados. Os de menos de dez anos se são elegíveis caso se afastem ex
pontaneamente da atividade ",

Como se vê é inaceitável esse preceito Constitucional. Restringe a ativi

dade política de militares da ativa que postulam candidaturas. Realmente não vejo

como proibir-se que militares atuem ncPoder Legislativo, parece que essa é a
preocupação, já que atuam em toda linha no Executivo, só que aí o fazem sem o vo

to popular, nos primeirbs e segundos escalões. O militar precisa participar da vi
da político-partidária l e sujeitam-se às restrições a que estão sujeitados os
civis, em igualdade de condições.

O Constituinte de agora sabe que há, dentre os militares, os que inclinam
para cargos eletivos. Retirar-lhes esse' direito, não me parece oportuno. Ao con

trário, é preciso até estimula-los.

Além disso há o caso dos policias militares, que - profissionais, como

é o caso dos bombeiros, cabos, SOlTadOS, ;a4entos~-tamb 'm os oficiais.

Remete-los para a inatiVidide i77día v nia, não tem sent ído
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Precisamos atingir a meta democrática plena. Dar-se ao eleito, por opção

o direito de desligar-se, parece-me mais que normal. Afinal, o mandato não é~
no e por isso mesmo não se póde obrigar o militar eleito a que procure a reserva.

Obriga-lo a que tenha dez anos de serviço não tem o menor cabimento.

Por causa disso mesmo não se pode, de forma nenhuma diminuir a autorida

de policial, sendo certo, no entanto, que não se pode autorizar o àrbítrio.

Impedir-se que à polícia ouça O preso antes de este entrevistar-se
o advogado, reduz a possibilidade de chegar-se à verdade cr ímínosa,

Cumpre suprimir esse direito que é excessivo para criminosos contumazes ,
que já contam com quadrilhas organizadas.

Constituinte FARABULINI JúNIOR.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.

/
EMENDA CS0307S·S
f: FARABULINI JÚNIOR

AUTOIt--------------- ,. .. !tTIOO

PTB

1'":"1.----------------TuTotolunl'IC,lçi;o------ --,

.- PLItNAl;ro/cOu.ssÃo/sUBCOIolISd.o---- _

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AUTOq---------- _
EMENDA CS030S0·0
(!J FARABULINI JúNIOR

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

o art. 132, inciso IV , o número 02 e 03 da letra "e" terão a seguinte r~

__________ I'u:NA~IO/ÇO...I~,io/SlJacO ..I'5io------ _

(!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,.., Tt;xTOIJtJsTIFlea
ç40

-4

dação:
.. haverá serviço público classificatório, na forma da lei, para teatro,

cinema e espetáculos de diversões públicas. Aos programas radiofônicos, televisi

vos e publicidade serão proibidas as exibições atentatórias ao pudor, que induzam

à prática de violência, ao uso de substância intorpecente ou contrárias à moral

e aos costumes"

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA AO ARTIGO 18º, INCISO IV.

Acrescentar a letra "n" a expressão:

.. e aposentados ",

Concordamos que um serviço classi ficatório para cinema, teatro e "SHDVIS"

e viável, já que a frequência a tais locais depende do livre arbítrio de cada um,

até porque" há o pagamento do ingresso.
Com o rádio e a televisão, veículos que penetram em nossos lares indepen

dentemente do controle da programação pelo usuário, deve haver maior rigor. As e

missões que possam promover a desagregação familiar; induzir à violência, as prá 

ticas contrárias à moral e aos costumes e ao uso de drogas devem ser eliminadas.

O texto ficaria assim: " é assegurada a participação dos trabalhadores e

aposentados, em igualdade de representação '" ..

Como se vê o desejo desse Constituinte é levar o aposentado brasileiro, em

igualdade de condições, enquanto se leva o direito ao trabalhador da ativa.

Em outras palavras, o aposentado tem que participar ao lado do trabalha

dor ativo em todos os setores em que este atue, na defesa dos pontos de vista dos

assalariados.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.
Constituinte FARABULINI JúNIOR.

r;-r----------I'LI:N""'10/CO...1S3io/sVBCOIolI'sio- -.

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZA Ão
r.J---------- "u:H...lUO/cDUI:s~ioISIJBCO""5do- _,

EMENDA CS03081.S

tJ FARABULINI JÚNIOR

1T1'--------------- TExTot..uSTlrlc ..çio -''-,

AUTOIt<------- _

EMENDA SUPRESSIVÍ\' ÁD ARTIGO 13º, INCISO IV.

Suprimir da Letra "k" a expressão :

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~NDA CS03,079.6

tJ FARABULINI JÚNIOR

r.1----------------TltXTOIJUSTlfICAÇ,i,O----- --t

.. antes de ser ouvido pela autoridade competente " EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA AO ARTIGO 182 , INCISO IV.

o aumento abusivo da criminalidade deverá convencer os Constituintes

que promovam meios para "endurecer" a lei penal. Não podemos afrouxa-la.

Acrescentar a letra "o" a expressão:

.. aposentados ..
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o texto ficaria assim: U é assegurada a participação dos trabalhadores e

aposentados, em igualdade de representação ••• ",

Como se vê o desejo desse Constituinte é levar o aposentado brasileiro, em

igualdade de condições, enquanto se leva o direito ao trabalhador da ativa.

Em outras palavras, o aposentado tem que participar ao lado do trabalha _

dor ativo em- todos os setores em que este atue, na defesa dos pontos de vista dos

assalariados.

",, TEJ:TO/oIl,1$tlflC&;io,-------

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CO"lSTITUIÇÃO

EMEI>[IA ADITIVA,

Acrescentar o seguinte § ao Art. 426º

Constituinte FARABULINI JÚNIOR. U estipula-se a inimputabilidade penal até os dezeseis anos".

EMENDA CS03082-6
F FARABULINI JÚ~IOR

________________ U:lTo/,jUST.(l:::J.;;;O-----~------~---'

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA ADI.TIVA

Acrescentar ao Artigo 108º a expressão:

P realidade da vida social brasHeira, a realidade que conduz ao aumei',

to da criminalidade e da aIta brutalidade ncstram que não é mais possível man

ter-se inimputável o menor que conste dezesels anos de idade. Pretendendo se pr.2.

teger o menor até os dezoito anos, não lhe atribuindo resoonsabilidade penal, a

não ser com dezoito anos completados, ao contrário presta-se um deserv.íço e que,

quadrilhei ros servem-se desses menores para "trampolin", só porque são inimputá

veis. Recolhe-los, dando-lhes, condições dignas, embora recursos, prestar-se-a '

relevante serviço ao menor com dezeseis anos, enquanto delinquiu. Retirar-se-a

dos braços dos grandes bandidos esse menor, quase sempre envolvido em quadri

lhas e permitir-se-a a ele nova vida, em estabelecimento adequada, que a lei de

finirá. Os Nobres Constituintes prestarão relevantes serviços a esses menores

retirando a figura da inimputabilidade, já aos dezeseis anos de idade.

U no exercício pleno do mandato U

Constituinte FARABULINI JUNIOR.

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA CS03085-1

l: FARABULINI JUNIOR

tJ COMISSÃO DE SISTEt4AT;;~~~~/ eeu"'~.I""ou""o

=,---------------- TtxTO!.lUS-.'lCl;io,----

Constituinte FARABULINI JUNIOR

L-.---__~-----A imunidade material e processual têm que ser autorizada sem restrições

E: que o Deputado e o Senador exercem seus mandatos, e, como tal atuam fora do

limites das Casa legislatlvas, nada falam e votam.

Muitos casos há em que fica a dúvida sobe a atividade Parlamentar em

comicios, atos públicos, entrevistas, nem sempre foi aceita por Ministro do Su

premo Tribunal Federal, no que tange à imunidade material e mesmo processual.

Cumpre, pois, deixar clara a imunidade no uso pleno do mandato

to o Parlamentar emite opiniões.

, en.q_U.J

'---------------"77L/...;./// ,4------~--.
EMENDA ADITIVA

" exceto contra o coator "

EMENDA SUPRESSIVA AO M<TEPROJETD DE CONSTITUIÇÃO

Excluir da letra "n" a expressão:

li Proíbe a exportação de minerais estratégicos "

§ Fica proibida a exportação de minerais estratégicos, ccmo adiante de

Acrescentar ao Art. 312º os seguintes parágrafos:

-

finidos.

§ São considerados minerais estratégicos, os constantes da Tabela do

Sistema Períodico de Elementos: Ti (titâ'1io)j V (vanádio)j Cr (cromo); Zr (z í r

cônio); Nb (nióbio) i Mo (mcl.íbdêníri) ; Hf (háfnio); Ta(tântalo). W (tunqstênío) ;

Be (berílio); Ni (níquel); Mn (manganês), na sua forma bruta ou benef'Icãados ,

§ Sujeitam-se à mesma disposição do Art. 1º os fornecimentos de mine

rais estratégicos objeto de tratados, acordos, convênios e qualquer outro ao in

ternacional.

EMEI>[IA SUPRESSIVA AO ART. 13º, INCISO XV.

.tJJOIt--~--- ~.J tJ!T~Anlt0-:J

~~.c::......::.:::........::.=~=:==--- J
liJ I't.EN"'RIO/cOUIS:.io/!õu'COUI'~ÃO

ê COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03083-4
l: FARABULINI JÚNIOR

r.lr---------------- TEXTO/.lU'TlfIC..ÇÃO---- -,--_~

E: certo que não se aceite declaração de preso obtida sob coação. Não é
entretanto ético autorizar que essa declaração se volte contra o "possível" coa

tor.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR

/ .>

1: de imperativo inadi;3vel de nossa soberania que se coloque um antepa

ro efetivo à depredação e espoliação que se perpetra contra minerais estratégi

cos.
Pelo que se sabe essa lavra predatória escoa-se pela exportação, sendo

certo que em alguns casos o próprio mercado interno não tem acesso a esses pro

dutos sob o argumento de que o preço externo é mais conveniente.

constit~~/t~e' F: RABULINI Juz'NIDR

/ ./
._----:/'~_._- _.._---~- ---_.....
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= . rf'TO/JUSTI'J!=&~io---------- -- ---

EMENDA CS03086·9
I:::LARABuLINI JUNIOR _ ~;~""--J

tJõ2-;'~~J

CONSTITUINTE Fi\RABULINI JÚUOR

______ tLHOIJU51Ir1t
4

Ç...o---- -,

EMEMJA AO ANTICPROJETO DE CONSTITUIÇÃO
ENENDI\ SUPRESSNA N) ANTEP= DE COSTl1UIÇÃO

EIoENOA ADITIVA

Acrescente-se ao Art 1379 , o seguinte parágraFo:

§ O Tribunal de Contas da Umão por provocação de Deputado ou Sena

dor. Instauraré imediata tomada de contas Ou audi tor ra pare apuração de desvro '

0lJ malversaçã'J de recursos orçementér í os ou da ilegalldade na formação de con

tratos e respect rvos aci t í vos, na Administração di reta , indi reta e f'undeções , a

presentando circunstanciado relatório à Casa de onde se originou a oenúoc ra ,

Suprirrur da letra "f". do A<t. 289, lI1C1SO II, do AnteprcJeto de Constltu.!o

çâo as expressões:

.,.•. de mai s de dez anos de servrço at.ivo, os qua i s serão agregados pela

aUborldade superlor ao se candldatarem. Nesse caso, se eleitos, passa~ autamatlca

rrente para a mat ivroace quando dap.lcrnedos , Os de rnenos de dez a"1OS só são elegi

veas caso se afastem c.xp:mtaneame.nte da at~vldade".

JUS T I F I C 1\ T I V A

Constituinte FARABULINI JUNIOR

----------.-----I- .J-c---é------I-------..J

A restr.icão aos nuLi cares para que se candidatem não tem sentido dEmXrát1:,

co. A Constl.twnte nasceu para arnp'Laar- os di.re i tos e qaranti.as , nunca para repr!

nu-los. No texto se vê clara a restr~ção, e alcança os nu í i tares das forças anna

das e também os poll.Clal.S rnlll.tares e bambel.ros.

Não é Justo nem mesrro oportuno, caro se deve conclu i r , Ê preci.so que se dê

aos nu l rtares o mesrro da.reato que se dá ao func~onárlo C1Vl1, caro se cantão na

nonna Const.rtuc.iona'l. em dascussêo ,

Não se pode conceber que o Tribunal de Contas da uru ão , sendo o Ins

trumento de fiscalização do Congresso Nacional, não tenha poderes de audltotia

e tomada de contas imediatas, obJetlvan.go a apuração de denúncia onginada de

seus membros, quando se tratar de desvie, malversação de recursos orçament.ãr ios

ou viciadas formações de contratos e respectivos adrt ívos que, as vezes, supe

ram de multo os valores Inícaais .

AU101ll--------------

I":"T---------- 'LIN.II.IO/COlillssio'IUICOJlISS;.O------------,

COMISSÃO DE SISTEi.:.'SIZAÇ.J:O

r:-r---------------- nnOIJUSTI'ICA('ÂO------------------, r.r---------------- fluO~~lI,·.,.,~:io---- _

Mod1fica redação do Art. 86, § )g:

§3g - A pr01b1ção de acunular não se ap11ca aos ap~

sentados.

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CON5TITUIÇllO

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICAÇÃO
Ao Art. 1582 " caput " onde lê 5 anos, leia-se 4 anos.

Constituinte FARABU.INI

Há um compromisso hist6rico que cumpre respeitar.Na campanha de Tan

credo Neves, no movimento cívico" Muda Brasil" cantar-se em verso em prosa o

tempo do mandato do Presidente e, então, se disse à Naçllo que o correto, o opor

tuno se prendia aos 4 anos.

Aliás, como é claro, a transição democrática leva à clareza de que,

promulgada a Constituição, exaure-se o período originário que deu ensejo à convo

cação da Asserrbléia Naclonal Constituinte.

E agora a pergunta:

A trans!çlio está Oll não completada com a conclus1!o dos trabalhos da

Constituinte?

Então, para que l'1ais~, para que mais 2 anos?

E il11Jerioso Q4I! se estabeleça o tempo certo, no caso 4 anos.

'--------'-

CD6TlTUINTE FARABULINI JUNIOR

t preciso levar em conta ~ve o aposentado r-~o oc~pa

nenhum cargo e não exerce nenhuna f\L~ção.

O atual a~teprojeto prevê três exceções para o ccsc

dos aposentados. exce~ando apenas o de ocupação do cerBo por CO~

curso público. Ora, Justamente os que ma~s prec1cum cc ~ compl~

mento salarl.al é que estão impediclos, porC"..ue os f'unc â onár-a oc nao

são todos formados em nag1stério, nem senadorec, ceputaeos, verea

dores ou pre~eitos e governaCores. A exceção ser1a ociona, lev~co

-se em conta que a ma10~a dos casos pero2t1dos sc re~eren a pcss~

as que já têm contagem especial para se aposentar: professores coa

25 anos, deputados com oito ou quatro anos, vereadores, pre~eitos

e governadores com trinta anos.
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:EMENDA CS03090-;i~
i{!' ~ARABlJLINI -~JÚNrÕR ..".------J t:'-PTB,c=:J Art. 195 -

1- retirar as p~lE.vra.s: lIeleger Ce1l8 órsâ:e8 dire~ivostl

...,.- ,."(~ÀarOICC!...·ss.iC/st..CClllS$iO -·...,

COt4ISSÃO DE 'SITEt4ATIZAÇ9AD
Jttstificação

r."I,.- TU.TO/.u"S'tIFI::Io-;ÃO _

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA AO ART. 4649 u caput u - Leia-se

u O mandato do atual Presidente. da República termina 15 de maio de

1989, «,

o tempo do manCiãw-drM'resident~ de República é de 4 anos, pelos moti

vos já discutidos.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.

Não há razão para que o poder Jud1ciário seja conduzi

do por una min~riasem representação. Todos os ~e~bros do ?oder JU-!
diciário deverão ter a oesrea opor~idade cue os demais órgãos para

escolher seu ~e~bros diretores. Assim acontece com o Senado, com a

oâmara e AssemDlé~as de 7eputados, com a:Câ~cra de 7ereadores e com

o próprio ~~nistério PÚblico (art. 235, §lQ do anteprojeto) e com a
Ordem. dosl!-.dvogados do Brasil.

O número de representantes dessas entidades é bem ilai0

e mais disperso. Com es~e ais~os~tivo estar-se-ia estendenuo ~ demo

cracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes.

f="---------------- TItXTO/JUST1fll:,,;ic---------

í:EMENDA CS03091-5 '
(?J :FARABULINI JUNIOR

AUTOR---------------...,

Acrescenta parágrafo ao artigo 93:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= T~XTO/~ustlf'ICAÇAO----_--------~--_,

~-__------- Pl.tNb.AIO/COMISSÃO/sUBcOMlinÃO------------,

MFlDX CS03093~1 -
t: FARABULINI JUNIOR..".---=------------.) t:-;;~""0=:J

l rrr--cu.----,
....,,-::===::....:::.::..=:~==:=,.:=:._ :- -' Rz /ó ~flnJ

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO Párágrafo único- Qualqu:r pena aãministrativa

poderá ultrapa~sar a se~s meses, exceto a exoneração.

não

EMENDA SUBST1iUílVA

Substitua-se Ó A~t. 30(9 pela seguinte redação:

Os gastos com o pagamento dos servidores da Administração Direta e
Indil;:eta, Inelusfve fundações instituídas pelo poder públi~o em nenhuma hipóte
~~.~ -0:,- '.
:=~ poderá ultrapassar a 50% ( cínquenta por cento ) do Orçamento da União, dos
.Estados e r4unic~pios.

§ 1e I\. inobservância- do disposto neste artigo implicará na declara-
ção de impedimento do Pl;esidente da Repúb)ica, do G;vernador do Estado ou do
Prefeito Municipal, conforme o caso, na forma em que dispuser lei ordinária.
...~ § 2g O disposto neste artigo ap.l.Ica-se, no que couber, aos servido-
res do poder Legislativo e do Poder Judiciáric.

Justificação

É preciso resgUardar o direito do servidor público
de se recompor administrativamente. No sistema atual, algumas pe
nas duram a vida inteira, preJudicando tam~ém a eficiência do sex
viço. Da mesma forma que no direito disciplinar a.ser elaborado
deverá constar e~pressamente a duração das penas disciplinares, no
texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punib~

'lidade.
comparando-se a pena disciplinar com a pena no di

reito criminal, nota-se que aS penas leves sequer servem para

efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus
persequendi e puniend~ após cinco anos de cumprimento da mesma. Da
mesma forma se procede Com efeito à prescrição. esta, contudo, nem

é analisada no direito administrativo •

Constituinte FARABULINI JUNIOR

r:-r---------------- Tll:sTO/"tJSTI'ICA~io -

; EMENDA CS03094-0
~ FARABULINI JUNIOR

emmuitos Estados e

públicos é muito su""
crescimento d ~it

AUTOfl------~--------

Diariamente surgem notícias no sentido de que,
r.tmicípios, a respectiva folha de pagamento dos servidores
perior à arrecadação, o oue contribui decisivamente para o
público.

r',.

EMENDA',.CS03092--3
~=FARABUliNI 'JUNIOR

r-",---------------- "'('E.ua/.lU$"'(l'flCA..1õiQ---- ---,
EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Acréscimo ao art, 192 e ~oaifica o L~ciso I do art.195

Art. 192
!x- todos os oagistrado~ elegerão OS órgãos diretivos\

dos tribunais a que pertençam e opinarão sobre o orçamento. I

EMENDA SUBSTITUTIVA

" -
-Emenda adít.iva ao Art. 3629 para que fica consignada a seguin-

te redação,
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A remuneração da aposentadoria acompanhará, obrigatoriamente, os

reajustes de vencimentos da atividade bem como os acréscimos a qualquer titulo,
da categoria profissional a que pertencia o aposentado.

Art. 74 - A Administração Pública será organizada
com obediência aos princípios da legalidade e da moral~dade e a
tuará em estrito respeito aos direitos dos seus servidores e dos
cidadãos. .

JUSTIFICATIVA

lO imprescindível que a remuneração da aposentadoria, e aí estão os

idosos, obedeça cláusula de reajuste não só acompanhando as modificações da con-
tra prestação na atividade como, também, receba os acréscimos, decorrentes de
reposições, produtividade, etc, de tal 'forma que o beneficiário mantenha, com
a dignidade que é credor, o padrão de vencimentos que ao longo de uma vida de tr~.

balho serviu de índice e paradigma para os descontos previdenciários de lei.

Constí tuinte FARABULINI JUNIOR.

As\ especificações dos arts. 75 a 78 estão conti
das nos princípios de moralidade e respeito aos direitos dos ser
vidores públicos e dos cidadãQs em geral, não conterdo matéria
que justifi~ue o seu tratamento constitu~~onal.

A inclusão dos servidores no texto do art. 74 a~

menta a abrangência do respeito aos direitos de todos, resolven
do o problema cuja sOlucão, em cada caso, compete ao Poder Judi
ciáJ;"io.

r.l;---------------- TEltTo/.luSTlflCAÇÃO------------~---~

"Art. 235 •.•••••••...••••.•••••.••••••
I - O Ministério Público Federal, que o

ficiará perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça, e os Tribunais de Juízos Federais comuns.

pass~

MENDA MbOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 235, l~CISO I, V E VI.

Os incisos.J, V_o e VI do art. 235
rão a ter a seguinte redação:

COMISSAO DE SISTEMATIZA ÃO

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

.".. TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO----------------,

~ PLENÀAIO/cOI,Ussio/suacOlillssio------------,

EMENDA CS0309S-S
I: FARABULINI JiJNIOR

V - O MinistériQ Público junto ao Trib~

Suprimir o Art. 487º.
Esse Artigo tem que ser suprimido. Veja-se o texto:

nal de Contas da União.
VI - D Ministério Público dos Estados e

do Distrito Federai e Territórios."

O texto é inaceitável. Temos como certo que as conquistas sociais alcan

çadas pelos f~ncionários, quer civis quer militares, não estejam na mira do Con~

tituinte brasileiro. Ao contrário, parece, que o Deputado Constituinte quer am

pliar os direitos e garantias e manter a conquista que levou séculos.
Parece também que a contenção dos gastos públicos deverá ser levada à

efeito no "grosso dos desmandos" e não nas costas e com o suor dos que trabalham.
E evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, da ordem econômica
e no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser extirpado.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.~

" As vantagens e os adicionais, que estejam sendo

desacordo com esta Constituição, ficam congelados, apartir da data

gação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores"

percebidos em
de sua promul- JUSTIFICAÇIlO:

As emendas ora oferecidas justificam-se
mormente à vista do desmembramento, em termos constitucionais, do Mi
nistério Público da União, em órgãos especializados que atendem à es
pecificidade da Justiça junto a qual atuam (cf. Ministério Público ~

leitoral, Militar e do Trabalho).

~Tradicionalmente, desde a sua criação
em 1896, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
tem tido organização própria e especializada, nunca integrada ao Mi
nistério Público Federal, embora' sempre integrando o Ministério PÚbll

, I -

co da União.
Por outro lado, o que é mais relevante,

o Ministério Público junto ao TCU tem característica peculiar, que o
distingue dos demais ramos - comum e especializados.

TíTULO IV

r:.-r ----'__--:..~:....-_TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO-----------------,

AUTOI't--------- _

ARTIGO 275.

D ítem 111 do art. 275 passa a ter a se
guinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

"Art. 275- •...•.•..•.....•........•.•..
111 - Renda e proventos de qualquer na-

tureza, exceto os de aposentadoria e os rendimentos do trabalho i
guais ou inferiores a dez salários mínimos";

EMENDA CS03098-2
f: 'CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

l:r--C-0-M-I-S-S-Il-0-D-E--S-I-S-T~~~A;li/i;ç~~s~8CONlss io

..,.---------------- tEXTO/.luSTIFICAÇÃO----_.....:. ~~__~

Capítulo VIII (da Adm~~istração Pública)

COMIssKo DE srS~EMATIZAÇÃO

supriMam-se os Arts. 75, 76, 77 e 78, dando-se/em
conse~uênc1a, ao art. 74 a seguinte redação.

EMENDA CS0309G-G
f: CONSTITUINTE ALUIZIO CAMPOS

r:-t---------- PlENÂRlO/cON1SSÃo/sUBCONISSÃO-----,....:....------,
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Dep. RENATO VIANNA

JUSTIFICAÇAO:

A emenda objetiva excluir da tributação

do imposto de renda, os proventos da aposentá~oria e os rendimentos o

de pessoas de reduzida capacidade econômica. Realmente, do ponto de
vista da justiça social, é de todo injustificável, tributar-se aque
le mínimo indispensável à manutenção das pessoas, impondo-se assim, o
estabelecimento dessa garantia constitucional.

EMENDA CS03101-6p.
..,., PLEtl.l"IO/COlou$sio/SUIlCOIl15Sio---.,.-------,----,

omissão de Sistematização
.... TEXTOlo1USTlfICAt;iO----------------__,

EMmIDA DE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVOS EMENDADOS: 1- Art.49, inciso XIX (aditar)1Art.316, i~

ciso IV (acolher e aditar,parcialmente);

Art.4l6, alinea "b" (acolher parcialme~

EMENDA CS03099-1
l:: CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

~--_-_----_ rLtNAR10/COUISSÃO/SUBCOhtISSÃO------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~---------------_TEXTO/JI)STlfICAÇÃO-----~------------,

te); Art.417, "caput" (acolher e supr~

mir parcialmente); Art.'4l7, § 19 (ac2

lher); Art.417, § 29 (acolher); Art.4l7,

§ 39 (acolher); Art.49, inciso XI ali

nea "e" (acolher e adaptar); Art. 99, i~

ciso XVI, alinea "a" (acolher).

11 - Suprimir: alinea "b", do inciso VIII,do

Art.18; inciso 111, do Art.46; Art.415;

Art.416 (parcialmente);Art.417 e seus
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITVO EMENDADO ARTIGO 237
O artigo 237 , caput , passa a ter a se- parágrafos; e Parágrafo ÜDico do Art.

guinte redação :
"Artigo 237 - São funções institucionais

do Ministério Póblico Federal":

JUSTIFICAÇAO:

Os órgãos especializados do Ministério

Póblico da União, previstos no art.237, têm funções específicas e m~

nos abrangentes do que aquelas cometidas neste a~tigo ao Ministério
Público Federal. Forçoso é reconhecer que este conjunto de atribu~

ções só é exercido em sua plenitude pelo Ministério Público Federal.

418.

Nos termos do Art.19, do Regimento Interno da Comissão
•

de Sistematização, combinado com o Art.23, § 29 do Regimento dà

Assemblé1a Nacional Constituinte, propomos:

~

Substitua-se a alinea "e" do inciso XI, do Art.49 (da

compett>ncia da União)., pelo abaixo disposto, que passa a constituir

novo i~ciso, do mesmo Artigo, com a numeração cabível:

(Art.49 - Compete à união)

)- Legislar sobre as atividades nucleares,explo

rar seus serviços e instalações de qualquer

natureza e exercer O monopólio estatal sobre

a pesquisa, ~~avra, o enriquecimento, a in

dustrial;i.zaçãõ e o canfu-cio de minérios nucleares e

na

in

ara

a pesquisa e uso

rizada 4 utiliza

seus derivados, atendidos os seguintes ~equi

~:

a)Toda atividade nuclear, em território

cional.e sob a sua fiscalização;

b)Sob regime de concess~o ou permissão é auto

cional, somente será admitida para fins pa

cíficos, mediante consulta ao Congresso Na

EBENDA ADITIVA
REDAÇÃO ATUAL ,
Art. 312 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ..

§ 19 - Ao proprietário do' solo é assegurada a participa-
resultados da lavra, na forma da lei. lção nos

~••T.~
'm.t07J87

...,.. Tt:llTO;~USTI..ICAÇio---------_:_------..,

I EMENDA CS03100-8
f: CONSTITUINTE RENATO VIANNA

-dustriais e atividades análogas •.

c) a reponsabilidade por danos decorrentes da

PROPOSTA
Art. 312 - .

.. ! 19 - Ã Uni~o e ao proprietário do solo é assegur~da a
part1c1paçao nos resultados da lavra, na forma da lei. .

atividade nuclear independe da existência

JUSTIFICAÇÃO
Ã União deve caber participação nos resultados da lavra

pois a ela pertencem os recursos minerais, destinando parcela ao~
Estados e Municípios, para diversos fins, conforme definido em lei.

de culpa, vedando-se qualquer 11mitacão re

lativa aos valores inden1zatórios.

E~ consequência, suprimam-se:

a) a alínea "b", do inciso VIII, do Art. 18;

b) O inciso 111, do Art. 46;

c) a aJ.ínea u e n I do inciso XI, do ·~t. 49;

d) O Art. 415;



A esse propóstio, não é ocioso acrescentar que, mesmo ;nvEe) as expressões "termon\1cleares 11 e fi e de depósitos

dejetos nucleares", da alínea "b", do Art. 4161

de

luntariamente -- corno cremos

Comissão de Sistematização
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certos

f) o Art. 417 e seus parágrafos;

g) o Parágrafo Onico, do Art.4L8;

JUSTIFICAÇÃO

A produção, os usos ~ o estatuto c~itucional da eneE

gia nuclear foram objeto de aproximadamente lpó (1em) propos~ções e
emendas, desde o trabalho inicial das Subcomissões ~té os Anteproj~

tos finais das Comissões Temáticas.

,preceitos desejados conduz à manipulação de Câmaras de Vereadores ou

de micro-eleitorados, no sentido de sobrepor sua eventual decisão,~

ticularíssima, aos mais legítimos interesses nacionais, no seu todo.

Se isso não pretenderam ~s legisladores, isso será certame~

te aproveitado por quem se interessar possa.

Assim sendo, e consultando-se o desejo manifesto destaAss~

bléia Nacional Constituinte, ocorre-nos dispor, como nesta Emenda se

dispõe, consoante as seguintes preocupações:

a) consolidar, num só mandamento constitucional,

b) emprestar maior cabimento, coerência e factibi

lidade ao ~receito, sUbm~o ao Estado,nest:
i ~ ,- / ./
,a Un~ao e, nesta, ao compromisso dos Poderes da

República, a capacidade decisória sobre a mat~

rii"

Ainda agora" no Anteprojeto de Constituição do Relator,Co~

tituinte Berna~~ó Cabral, vários são os art~go? que alcançam,direta

ou indiretarnente,a matéria.

Cuidou-se, nessas iniciativas, de dispor sobre diversos a~

pectos das ativi~ades nucleares; desde o revigoramento do monopólio

estatal sobre a pesquisa e a lavra de minérios que lhes são essen

cialmente úteis, até à disciplina dos mecanismos decisórios relat!

todos os d~spositivos relativos à mesma

ria;

mat~

vos a seu aproveitamento terminal.

A aná~ise do que foi anteriormente acolhido ou aprovado d~

monstra a ênfase de conceder-se às atividades nucleares um tratame~

to especial: seja com a reiberação do domínio único do Estado,seja

com o propósito de democratizar suas decisões específicas.

Tratando-se de assunto técnico extremamente co~

plexo e cons~derando-se a vigênc~a da democra

ci~ representativa, não há razão para descrer

se na competência, necessária e SUf~ci~nte, do

Congresso Naciona*, para discenir sobre o

a) quando se reitera o ~onopólio esta~da União sobre o

ciclo econômico dos minérios nuc~ar~t, mas se submete

a uma possível lei munic~pal mais severa (?) a própria

que

Não obstante a louvabilidade dessa deferência, (por

mesmo) ela resulta dispersa; e, portanto, muitas vezes confusa

quando não, incoerente.

Assim acontece,

isso teresse do povo bras~leiro; seja no que disser

respeito à conveniência do País, seja no

couber, em garantia dos direitos coletivos e i~

dividuais, de qualquer natureza.

c) resgatar'a compatibil~dade dos diferentes disPE

sitivos constitucionais, entre si, e a necess!

ria hierarquia entre a Constituição e a lei or

opexaçâo desse monopô La oj ou se subordina (indiretame~'

te) ã consulta plebis~itár~a a plenitude da competência

federal; e
b)quando se compartilha o poder decisório do Executivo da

União com o Congresso Nacional, mas se amesquinha o, mu

dinária, nos diferentes níveis em que esta

produz: o Federal, o Estadual e o Municipal.

Brasília (DF), O~ de 21"10"'+0 de 1987.

se

nus público deste último, diante do requisito da consu!

ta popular às comunidades ~nteressadas (?), de~erindo-

se ao micro-universo intramunicipal o direito de dec~

dir sobre questões de interesse da Nação inte~ra.

Se é presumível que o legislador constituinte não tenha

objetivado fazer e desfazer, nesta mesma Carta, o que convém ã so

berania e â autO-determinação nacionais (monopólio) e â democrat!

zação decisória (consulta ao Cdrtgresso), certo também é que, com a

redação atual, na verdade faz-se e desfaz-se.

Ou a importância estratégica e a complexidade científica e

EMENDA eS03102-4
f:J ADEMIR ANDRADE

r.r---------- ..LIN..'uo/co ...lssio!so.CO ..lssio----------......,

COMIssAo OE SISTEMATIZAÇAO
r=-r

T
I:XTO/ J U51 IFICAÇi o --,

EMENDA SUPRESSIVA/AOITIVA

OISPOS1TIVOS EMENDADOS:

TITULO X - Disposições Transitórias - Art. 475

TITULO VIII - Capo 111 - Da Ordem Econõmica e Financeira - Sistema

Financeiro Nacional - Novo Dispositivo

do, através da união, bem como a sua democratização, através de

cisões compart~l~adas pelo con~resso Nacional~como se estatui no

Anteprojeto -- ou isto de pouco importa, na.~edi~a mesma em que su
mariamente se tem o assim estabelecido por letra natimorta, ao condi

cionar-se a competência da União à vontade municipal, e a magestaãe

do Congresso -- represe~tativo da Nação -- ao voto plebiscitário da

menor comun~dade do País, em cujo terr~tório por ventura ex~sta urna

ocorrência de minério nuclear. A ser ou não explorada •••

tecnológica das atividades exigem o controle monopolístico do
t

Esta 1. Suprimir o Art. 475 do Título X. das Disposições Transitórias.

2. Incluir. no Título VIII. Capo 111 da Ordem Econômica e Finance!

ra~ artigo a ser numerado~ com a mesma redação do Art. 475, re

tro mencionado.

JUSTIFICATIVA

D texto do Art. 475 constitui norma permanente do fun

cionamento do "Sistema Financeiro Nacional", não cabendo, portanto

sua inclusio nas ·Oisposições Transitórias e sim no Capítulo 111

do Titulo VIII que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

/ Ali A
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~DA eS03103-2'
~ ADEMIR ANDRADE au.o>

~ .LUÂ"IO/cOlllSsio/IUICOlflSsio-----------

COMISsllo OE SISTEMATIZAÇIlO

Parágrafo único - O processo judicial terá uma vistoria pré
via, de rito sumaríssimo, onde se decidirá o cabimento da desapro 
'pr í ação ,

1":"1---------------TUTo/olusTtrlcAçlo>-----------------,

Justi ficação
EMENDA MOOIFICATIVA
OISPOSITIVOS EMENOAOOS:
TITULO VIII - Oa Ordem Econõmlca e FInanceira
CAPITULO III - 00 SIstema FInanceiro Nacional
ARTIGO 336 - IncIso IV

Adita ao inciso IV do Art. 336 a seguinte expr-esaeo s

"e demais instituições financeiras oficiais·

Nova redação - Art. 336

I

II

III
IV - Requisitos para designação de membros da Oir~

toria do Banco Central do Brasil. e demais instituições financeiras oficiais
bem como seus impedimentos após o exercício do cargo.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a compatibilização feita pelo relator não le
vou em consideração o art. 32 da Comissão VII - Comissão de Ordem
Social, que garante a todo trab~lhador rurql o direito à proprieda
de da terra. O texto do anteprojeto, nos seus artigos 325, 326 e
327, aproveitados em sua quase totalidade dos artigos 33, 34 e 35 ,
da Comissão VI - Comissão da Ordem Econômica, teve mínimas modific~

çõe~ de caráter de redação constitucional. Ambas as propostas são
radicalmente opostas. Uma inviabiliza a outra.

Os artigos 325 a 327 do anteprojeto inviabilizam a reforma a
grária, assim como o art. 32 da Ordem Social, distribui totalmente
a propriedade rural.

Como o trabalho da Comissão de SIstematização, nesta fase, é
de compatibilizar os textos, procur~mós garantir o direito da pro 
pri~dade rural que cumpra com a função social, assim como à União a
possibilidade do atendimento de parte do direito que a Comissão da
Ordem .Social pretendia garantir. Observe-se que não inovamos na questão
do mérito. Apenas compatibilizamos os dois textos, inclusive na redação, apro 

vêitando e compondo nossa emenda modificativa com textos de ambas as propostas.

Sem alterar o conteúdo do texto" a emenda expli~:ita os demais

componentes de que trata o' Capítulo •. pois não apenas o Banco Central do Brasil
mas todas as demais instituições financeiras oficiais precisam ser protegidas
de administradores desqualificados para a função. 'EMENDA eS03105-9

t' ADEMIR ANDRADE
AUTOII-------------- 8'....TIIl0;J

PMDB/PA

,.,.., 'Lr:N&llrotcollrssio/cuacOfll.do----..:-------,

• COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

~--------------_TI:XTO/ ..U5TU'ICAÇÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Ôispositivo emendado: Art. 277 § 62

~A .eS031Ó4-T
~ ADEMIR A~DRADE ""

=:-"7."------------- TIUtTO'.,lUSTIP'ICAÇio,------------------,

Modifique-se a redação para:
Art. 277 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" § 62 - Em relação ao imposto de que trata o item
111, resolução do Senado Fedral estabel~

cerá:

EMENDA ~IPRESSIVA/ADITIVA

"..... T!XTO/"'USTlfICAÇio:"------__--''-- .,

terços

~oa.a;;;;]
'o?,t07187

JUS T I F 1 C A T I V A

1 '- ~ eliminada a expressão " ••• por dois
de seus membros.••. "

2 - Estabelecer quorum qualificado para decisão
do Senado Fedral é-inadequado em Ante-Projeto que, em todos os dis
positivos de mesma natureza, inclusive o § 42 do mesmo artigo 277,

disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, com maio
ria simples.

3 - Além de inadequado aos critérios adotados, na
redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum qualificado w ,

do Senado Federal versando' sobre os interesses dos Estados Federati
vos desnatura a Federação.

.- ~-_ 'UN""10/cOMIUio/IUICOIlISdo---- _

e? COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA eS031 06~7-

e? ADEMIR ANDRADE

Os artigos 325 a 327 do anteprojeto passam a ter a seguinte
redação:

Dispositivos emendados: Artigos 325, 326 e 327.

EMENDA MODIFICATIVA

"Art. 325 - O uso do imóvel rural dev~ cumprir função social;
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:

a) é racionalmente aproveitado;
~) conserva os recursos naturais e preserva o meia am

biente;
c) cumpre a legislação trabalhista, e
d) propicia o bem-estar das propr~etários e dos traba

lhadores que dele dependam.

Art. 326 - Compete à União promover a reforma agrária, perm!
tindo aos trabalhadores rurais o acesso à propriedade na forma ind!
vidual, cooperatlva, condominial, comunitária ou mista, para o de
senvolvimento de suas dtividades, mediante distribuição planejada •
das terras públicas ou desapropriação dos imóveis rurais que não
cumpram'sua f~nção soci~l.

Art. 327 - A lei disporá, para efeito de reforma agrária, s~

bre a competência, forma de pagamento, sobre os processos adminis 

trativo e judicial, de desapropriação, por interesse social, asseg~

rendo ao desápropriado ampla defesa.

Disposit~vos emendados
Título X - Disposições Transitórias - Art. 474 - ,r1isp.suprimido
Título VIII - Capítulo 111 - Da Ordem Econômica Financeira -

Sistema Financeiro Nacional - Novo d~spositivo
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Trans.!.-.Suprimir o art. 474, do Título X, das Disposições
1l6rias.

2 - incluir, no Título VIII, Capítulo 111, da Ordem Econômica
Financeira, Sistema Financeiro Nacional, artigo a ser nu
merado, com a mesma redação do art. 47A, ~etro mencionado.

trizes das políticas agrícola. agrária. tecnOlógica. industrial, urbana.
transporte" do comércio interno e externo, de conservação da natureza e dos
cursos naturais.

JUSTlFICATIVA

de

JUS T I F I C A T I V A

O testo do art. 474 constitui norma permanente do
funcionamento do "Sistema Financeiro Nacional", não cabendo, porta!!
to, sua inclusão nas "Oisposições Transitórias" e sim no Capitulo
111, do Título VIII, que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

Assim como as demais políticas mencionadas no texto, a
da conservação da natureza e dos recursos naturais são remetidos para
leis. no Art. 414.

questão
futuras

ADEMIR ANDRADE

~NDA eS03109-1
tJ AUTOIl'--------------- tJ;'AII:TIDOLJ

PMDB/PA

,---------- PLE:NAfllO/cOMI5SÃo/sUIlCOIlISsio-----------

t:J COMISSI\Q DE SISTEMATIZAÇI\Q ~O'T'~
02/ 07/87

IIJ

,-- f'LUÁ"IO/cOMISSÃO/SUIlCOWISIlÃO-----------

tJ CoMISSl\o DE SISTEMATIZACI\D

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
TITULO VII - Da Tributação e do Orçamento
CAPITULO II - Das Finanças Públioas - Parágrafo Onioo do Art. 289

jul-;••. I - compete à Justiça Agrária processar e

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTº 215 - I - C
a alínea "c", do item I, do art. 215, que ora tem a reSuprima-se

dação seguinte:
"Art. 215 -

gar:
c) questões relativas às terras .indígenas, ficando excluídos os

dissídios trabalhistas, salvo quando envolverem questões agrícolas; ..."

,.,.,---------------- tEXTo/ol.uSTIFICAÇ;.O-----------------,

AUTOIt-----------_--_
ADEMIR ANDRADE

EMENDA eS03107-5
f:J

Justi ficação:
Com a supressão pretendida, evita-se a contradição ora existente,

passando a vigorar apenas o parágrafo único do art. 435, do mesmo Ante
projeto:

• •• Parágrafo único - A competência para di
direitos indígenas será sempre da Justiça Fe-

assim, apenas esta
"disputas sobre os
terras, e fixa que

Substitua-se a redação do parágrafo único do Art. 289, sem alter~

ção de seu conteúdo, de forma a torná-lo mais intelig:i:vel. conforme texto que se

gue:

Art. 289 - .

Parãgrafo Onico - As disponibilidades de caixa da União serão de
positadas no Banco Central do Brasil. As dos ór

gãos ou entidades do Poder Público Federal. dos Estados, dos Municípios, bem c~

mo das empresas por eles controladas serão depositadas em instituições financei
res oficiais respectivas às suas áreas geográf~cas, ressalvados, em ambos os c~

sos, os impedimentos de natureza operacional ou geográfica. previstos em Lei.

"Art. 435

rimir disputas sobre os
deral."

Prevalece,
te: ela alcança
jam relativos a
tiça Federal".

última redação, que é mais
direitos indígenas", ainda
a competência "será SEMPRE

abrangen
que se
da Jus-

JUSTIFICATIVA

Melhor ordenamento do texto de forma a tornã-lo mais inteligível e
eficiente.

,.,.,--- TlxTololUnlt'CAçio--------- -,

cr----------- 'l.ENA"IO/CONISslo/lulcOMlnio _tJ CoMISSI\D DE S):STEMATIZAÇI\D

fIY"AUI00PA]
PMDB/PA

---------- ,LUÁ"'o/cOIUSSÃo/sUlcOIlISIÃO--- _f? COMISSI\Q DE SISTEMATIZAÇI\Q

r:l----------------nno/olusTlfICAÇlo----------- --,

EMENDA eS03110-5
e? ADEMIR ANDRADE

cr;"UTIDD;;]
PMDB/PA

"UTOII:---------- -,
ADEMIR ANDRADE

EMENDA eS031 08-3
tJ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
TITULO X - Disposições Transitórias

ARTIGO 500

Acrescentar a expressão "de conservação da natureza e dos recu!.

sos naturais· para compatibilizá-lo com o restante do texto, conforme redação
que segue.

Art. 500 - Dentro de 12(doze) meses. a contar da data de promul
gaçao desta Constituição. o Congresso Nacional aprovará Leis que fixem as Dir~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTº 277 - § 10, Inciso rr , letras·"a" e "b"

'Suprime o inciso 11 do § 10 do Artigo 277, que tem a seguinte re
dação:

"lI - Não incidirá:
a) sobre operações que destinam ao exterior produtos indus

trializados j

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo ,
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e ener
gia elétrica."
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JUSTIFlCAÇilo

Em primeiro lugar, esse inciso 11 não guarda compatibilidade com
o que dispõe o artigo 271 que veda à União instituir isenções de tribu
tos de competência dos estados e dos municípios, já que o tributo a
que se refere o mencionado inciso é o ICM, de competência estadual. Em
segundo lugar a decisão de faz~r incidir ou não o tributo sobre os pro
dutos e serviços constantes desse inciso 11 deve ser objeto de lei que
refletirá sempre as circunstâncias concretas de cada momento, especial
mente quanto aos interesses nacionais e dos estados, não cabendo, por
tanto, no texto da Constituição.

IJustificação:

Pela redação atual do Anteprojeto, não haveria qualquer diferen
ça entre brasileiros e estrangeiros, quanto à aquisição de imóveis r~

ra í s , o que, evidentemente não é o pensamento da Nação.
Seria um retrocesso, a todos os títulos .njustificável, se, rel~

tivamente a imóveis rurais, fosse permitida sua aquisição: a) por pe~

soas físicas estrangeiras residentes ~o Exterior; b) por pessoas fís!
cas estrangeiras residentes no País,.qu~ndo o número delas ou a ext~~

são de suas terras, em um mesmo Município, forem contrários ao_-lnt~

resse nacional; c) por pessoas jurídicas estrangeiras que não preten
dam funcionar no País, maS apenas aqui manter reservas fundiárias.

Impõe-se, em decorrência, seja desde logo esclarecido que os es
trangeiros, na aquisiçãooo imóveis rurais no 1'~3si1, ficam sujeitos
às limitaçõe.~evj_s tas _~e:!!m~l!ce:..:.-z,.-<"--''-- ...

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

ADEMIR ANDRADE ,..,.----------- "L~NÀJtlo/eoMls'io/IU.COIlISsio.- _l: COMISSIJ.o OE SISTEMATIZAÇI\O ~"TA~"02107/87

.AUTOIt' _

ADEMIR ANDRADE

"EMENDA CS03113-0.t:
tJ;MPARTIDO

UPMDB/PA

tç"T'~'ou 07187

AUTOR------- --.-EMENDA CS03111-3
tJ

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivos emendados: Art. 275, § 2º, inciso 11

Suprime o inciso 11 do parágrafo 2º do artigo 275, que tem a
seguinte redação:

"lI - Não incidirá sobre produtos industrializad)Js destinados
ao exterior.

JUSTIFICAÇÃO

O texto desse inciso não é compatível com o texto constitucl
onal, sendo mais apropriado à legislação ordinária para poder refle
tir as circunstâncias concretas de cada momento. Assim como pode h~

ver- interesse nacional na não incidência de tributos sobre produtos
industrializados para exportação, em determinado momento, isto não
pode, entretanto, ser admitido como regra geral, mesmo porque o sim
ples preparo ou limpeza de determinado material, na prática o tem
transformado em produto industrializado.

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA/MOOIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: art. 471, § 1º
TITULO X - Disposições Transitórias
TITULO VIII - Da Ordem Econõm>ca e Financeira
CAP1TULO III - Do Sistema Financeiro Nacional

1) Suprimir o parágrafo 1. do Art. 471. do Título X - Das Oisp,E.
sições Transitóriasl

2) Incluir. no Título VIII, Capítulo III - Da Ordem Econômica e
Financeira, Sistema Financeiro Nacional. artigo a ser numerado com a redação ~
dificada do parãgrafo 1. do Art: 471, como segue:

".. aplicação dos recursos destinados a operações de créditos de

-fomento será efetuado através das instituiçôes financeiras oficiais".

JUSTIFICATIVA

o texto emendad~ constitui norma permanente do funcionamento do

Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portanto, sua inclusão nas Oisposiç-ª.

es Transitôrias. Por outro lado, é dispensável para o texto constitucional a e~

p~cif'icação de um dos componentes de um conjunto" como no caso do Banco do

Brasil em relação ao Sistema Financeiro Oficial. No texto sugerido. apesar da

não explicitação daquele Banco, o mesmo continua contemplado por ser uma das
instituições oficiais do PaIs.

EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSITIVOS EMENDADOS: art. 312

TITULO VIII Da Ordem Econõmica e Financeira
CAPITULO I Dos Princípios Gerais, da Intervenção do Estado, do Regime de

Propriedade do Sub-solo e da Atividade Econômica

Modificar o Art. 3lZ do CapíttJlQ I do Título VIU pela supre.!!.

sDo da expressão "e os potenciais de energia hidráulica".

COMISSAo OE SISTEM,~íIZAÇJ\O

~ 'L(N."IO/coWI's1o/.u.COIllISslo----~------,

..,., TEXTO/olUSTIFICAÇio,------------------,

~NDA-CS03114-a
pu ADEMIR ANDRADE

~,...~
'oy 0?187

AUl'O.---------------

conrssxo DE SISTEMATI:ACM

EMENDA ADITIVA - art. 13, ítem XIII

Inclua-se, no Anteprojeto, no art. 13, item XIII, a alínea se
guinte:

"Art. 13 - São direitos e liberdades indiyiduais invioláveis: •••

XIII _ A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO ESTA-

DO.

e) ~ aquisição de imóvel'rural ~ estrangeiro fica restrita ~

·pessoas físicas estrangeiras residentes ~ Brasil ~ às pe:soas jurídi
~ estrangeiras autorizadas ~ funcionar ~ País, observadas, ~ ~
bas ~ hipóteses, ~ condições, limitações ~ demais e~igências previs

tas'~ leL"

..,.. --,.._ TaXTO!olUIT••".crio----------------,

EMENDA CS03112-1
~ ADEMIR ANDRADE

r.-lr---------- ....dlUO/c:o.. l..ie/.U.C.OMI ..io-----------,
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r.r---------------nXTo/JuSTlfICAÇÃQ-----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

Suprimam-se o item 111 do art. 72, os §§ 42 e 52 do art.
200, o § 2º doart. 344 e os arts. 384 e 392 do Anteprojeto de Constl
tuição.

JUSTIFICATIVA

Essa expressão ~o Art. 312 se incompatibiliza com o Art. 48 in
ciso II do Capitulo II do TItulo IV. que estabelece. por exclusão, que as co,!:.
rentes de água com nascente e foz no Território Estadual e que não constitUam

limites com outros pefses , pertencem aos Estados, enquanto o Art. 312 define cE.
mo perten~entes à união todos os potenciais de energia hidráulica.

EMENDA CS0311G·4liJ ' AUTORl: Constituinte JOS~ SERRA

PLENARIO/tOloUSSÃo/sUICOMI:lSAO-----------,

CDM1SSAO OE SISTEMATIZAÇAO

fTI!}PARTIOO~
• PMDB

JUS T I F I C A ç A O

ADEMIR AI'1DRADE

COMISS~O OE SlSTEMATIZAÇ~O

r:-r--------- 'L...."IO/co..IS.Ão/.u.COIlIJ.io-----------,

1. Os dispositivos cuja supressão propomos conflitam com ~

artigo 297:incisa I, que veda a vinculação da receita tributária'
"a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do ~roduto da
arrecadação dos impostos mencionados no capítulo do Sistema Tribu
tário Nacional".

aUTOlt--------------EMENDA CS03115-G
r

co.

,.".,. TElCTO/"USTIFICA;io-----------------,

JUSTlFICAÇM

Estado no domínio econômico se faz
não se manifesta.

5. Assim, de certo modo, vinculações como a que foi feita para
a Educação eram jU5tificadas, já que assegJrava-se a aloc~ção de
um mínimo da recursos em áreas da interesse social prioritário. ,
considera~do-se que fale~ia ao Pojer L~gislativo competência para
modificar o projeto da lei orçauentdria ou para alterar esta,após
sancionada. Por exemplo, face à eventualidade d,~ vir o orçamento
a consignar dotações flagrantemente insuflcientes à Educação, à.
~ultura ou a qualquer outro setor, manietado que estava o Legisl~

tivo para modificar'a alocação dos recursos póblicos, outro meio
não lhe restava que inserir na Carta disposições casuísticas que,
embora de forma inflexível, assegurassem a ésses setores um deter
minado montante, supostamente suficiente para atendê-los em suas
prioridades básicas.

3. Longe de nós subestimar a imp3rtância dos serviços da Educa
ção, Just~ça, Saúde e do desenvolvime,to da Cultura. Estauos con
vencidos, no enta-it o , que há sólidas razões. para preservar no tex
to da Con;tituição o princípio geral enunciado no Artigo 297, supri
mindo as exceções aludidas.

4. Começando pelas razões políticas: é sabido qJe a introduçãó
do mecanismo da vinculação de receita no texto con5titucional,atr~

vés da Emenda Calmo" ocorreu num contexto marcado pela impotência
do Poder Legislati vo diante do 'Executivo autoritário .Impedidos cons
titucionalmente da iniciativa legislativa em matéria financeira,os
membros do Congresso Nacional não tiveram outro caminho senão o da
e~enda constitucional, para manifestar sua inconformidade com o
abandono da escola póblica e a deterioração da qualidade do en
sino e~ todos os:níveis.

Os refer~dos dispositivos são os seguintes:
O Art.200, § 4º, determina à União e aos Estados que reservem
ao Judiciário no mínimo três e cinco por cento, respectiva
mente, da arrecadação do Tesouro, excluídos os precatórios;
mais ainda, de acordo com o parágrafo 52, os Tribunais de Ju~

tiça deverão aplicar no mínimo trinta por cento de sua dota
ção orçamentária no aparelhamento, manutenção e modernização
de serviços judiciários.

(ii ) O Art. 344, § 2º, reserva à Saúde um mínimo de trinta porce~

to da receita do Fundo Nacional de Seguridade Social, exclui
das as receitas do Fundo de Garantia do Seguro Oesemprego e
do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual;

(iii) O Art. 3a4~ caput, manda aplicar em educação no mínimo dezo!
to por cento da re~~ita de imp3stos da U,ião e vinte e cin
co por cento das receitas dos Estados,do Distrito Federal e
dos Municipiosj

(iv ) O Art. 392, caput, destina ao ince~tivo das culturas: brasi
leiras no mínimo dois por ce~to da receita d'l impostos da
Uniã" e três por cento das receitas dos Estajos, do Distri
to Federal e dos Municípios.

"'2.

( i

o caput do art. 309 passa a ter a seguinte redação:

Dispositi vo emendado: Art. 309 - § 12, § 22 e § 32

EMENDA MODIFIC~TIVA/SUPRESSIVA

flart. 309 _ A intervenção do Estado no domínio econômico e o
monopólio far-se-ão quando relevante interesse coletivo exigir.

suprime os parágrafos 12, 22 e 32 e transforma o § 42 em ún!

No momento em ,que se exercita o aprimoramento democrático no
texto constitucional, com a supressão de termo assemelhado constante
no artigo 42, inciso 1, da constituição vigente, que deu fundamenta
~ão para a expedição do decreto 1.164/71, que expropriou o patrimônio
fundiário das unidades federativas da Amazônia, por nova redação de
seu correspondente artigo 48, inciso I do anteprojeto em elaboração,
não tem cabimento a permanência de tal motivação.

De outro_modo, como redigido está, o caput do artigo 309 ne
ga a necessária ação-reguladora do Estado no domínio econômico/soci
al, no exercício do papel constitucional de intermediar a realização
dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, e quando admite.a
sua presença, ~ faz com base em expediente utilizado pelos regimes '
autoritários, para justificar sua intervenção discricionária.

A supressão dos pál~grafos 12, 22 e ~º são recomendadas pelas

mesmas razões acima expostas - de hegação do papel constituci~nal de
intermediar a realização dos dire~~os e liberdades fundamentaIs, por

e tratar de matéria de legislação ordinária, e, em particular, o-p~·.

:ágrafO 32, por conflita: com os termos dos artigos 282, inciso I, ~
línea C; 289, parágrafo único; 471, § 12 e 474, que es:a~elecem pre!
rogativas e privilégios às instituições financeiras ,ofIcIais na in 
termediação, movimentação e aplicação de recursos publicos, no ,exer
cício de atribuições já consagradas, indelegáveis e indissociaveis'

de seus objetivos sociais.
De outro modo as organizações-estatais desempenham relevan-

te funçãO social na p;estação de serviços essenciais à população, a!
gumas com responsabilidade acrescida no anteprojeto constitucional 
artigo 13, inciso I, alínea 9, que por seu mérito, não podem ser re-

alizadas pelo setor privado. ., .
Assim eventuais benefícios ou subvenções, se eXIstIrem, maIS

que à essas o;ganizações, são, em verdade, da população, razão maior

do objetivo social das ~esmas.

Ademais, a intervenção do
apenas quando o interesse privado



6. . Bem diferente é o quadro que se desenha com a democra~ização

dp País. No atual Anteprojeto de Constituição, a participação do
Legislativo na definição das prioridades nacionais em relação ao
gasto público é inequivocamente assegurada por vários dispositi
vos:

o Art. 132 determina que a elaboração da proposta orçame~

tária pelo.Executivo obedeça" a prioridades,quantitativos e con
dições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias previame~

te aprovadas por lei de iniciativa do Primeiro~Ministro";

- O Art. 133 assegura a margem necessária de liberdade ao
'Legislativo para apresentação de em~ndas à proposta orçamentária;

- o Art. 291 condiciona a realização dos investimentos dos~

tor púbrico a prévia autorização em plano plurianual aprovado em
lei, que "explicitará diretrizes, objetivos e metas".

Além.disso, a parte referente à fiscalização financeira e
orçamentária ampliã-cõõs~eravelmentea capacidade de controle do
Legislativo sobre a realização da despesa.

Nesse contexto, não subsiste o argumento da impotência do L~

gislativo para justificar vinculação de receita como forma de abri
gar ao atendimento, pelo Executivo, de prioridades orçamentárias '
ditadas pelo interesse social.

tinados ao Poderes Legislativo e Executivo, pretendeu-se vincular
determinado percentual de receita ao Poder Judiciário. Causa in
clusive estranheza o fato desse percentual não incidir sobre a r~

ceita de impostos ou qualquer outra receita especifica,mas sobre

a arrecadação do Te?ouro. Ora, todo ingresso público, todo crédito

do erário, é arrecadação do Tesouro. Nela inclui-se não apenas a

receita de impostos mas toda receita tributária, receitas de co~

tribuições; receitas diversas (multas, empréstimos compulsórios ,

tarifas, etc.),receitas patrimoniais, industriais, financeiras

nestas incluindo-se a colocaçãode·títulos da dívida pública, ope

rações d~ crédito, etc. Enfim, tudo o que, a qualquer título, in

gresse nos cofres públicos, o que configuraria um espantoso mon

tante de recursos. Além disso, dispõe o § 52 desse artigo que na

da menos do que trinta por cento desse montante destinar-se-iam
tão somente a aparelhamento, manutenção e modernização dos serviços
judiciários. Isto,num texto constitucional que, se supõe, deve es
tabelecer princípios permanentes.

7.' Persistem, por outro lado, as razões que 'universalmente têm
levado'a excluir esse tipo de vinculação da prática orçamentária. O
motivo fundamental é' simples e claro: as prioridades orçamentárias,
necessariamente variáveis, não podem ser adequadamente trat~das '
dentro da rigidez de uma norma constitucional, que, se impõe, d~

ve ser duradoura. Mais ainda, tais prioridades são diferentes ta~

bém segundo diferentes Regiões, Estados e Municípios, num País de
desenvolvimento desigual como o nosso.

Tais considerações, sem prejuízo das razões iniciais, volta
das à sistematização do texto do Anteprojeto, são oferecidas à dou
ta Comissão, como subsídio complementar de exame da matéria.'

"Art. 388

..,. PLEN.Ífiuo/cONI5SÃo/tUICQYISSÃO-----------

PJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,. -: TEKTO!JUSTIFICAÇ,iO------------------,

EMENDA DE ADEQUAÇ~O
Suprima-se o art. 388, ou acrescente-se-Ihe o seguin-

te Parágrafo único:

AUTOfl--------------

Parágrafo único. Às empresas que mantiverem e§
cola para os seus empregados e os filhos destes, nos
termos deste artigo, é facultado abater as despesas
relativas a esse encarg~ do montante que seria por

elas devido a titulo de salário-educação, na forma
que a lei dispuser."

EMENDA (:503i 17·2
PJ CONSTITUINTE JOSÉ SERRA

8. Estamos convencidos, portanto, da inconveniência ae, em r~

lação a algumas funções do Governo, ver-se o Poder Legislativo,em
seus três níveis, impossibilitado de livremente deliberar, por in
junção de uma prefixação constitucional de percentuais rígidos e
invariáveis de receita pública.
9. Reiterando os argumentos acima ,lembraríamos ainda quevinculações
rígidas,que envolvem não apenas a União mas também os Estados e os
quatro mil e duzentos Municípios do País, não levam em conta:
Cá) num texto constitucional qQe deve ser permanente, o contínuo

processo de transformação social e econômica que faz com que
as prioridades governamentais de amanhã não coincidam na mes
~ma-e exata proporção com as de hoje;

(li) as diversidades, regionais, estaduais, e locais, onde neces
sidades, prioridades ~spefíficas e disponibilidades de recu~

sos variam expressivamente caso a cas~ e de forma diferente'
ao longô do tempo. A fixação de percentuais pressuporia uma
uniformidade e estabilidade no ,panorama social do País que
não existe , igualando as óbvias e ponderáveis peculiaridades
sócio-econômicas.

10. Paralelamente, cumpre_lembrar que a súpressão do artigo men
cionado importa a supressão de outro, a elé vinculado, que penali
za os Municípios que não tiverem aplicado q mínimo exigido da re
ceita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (~rtJ2,

11I) :

JUSTIFICAÇÃO

Relativamente a este último dispositiv~, não é demais assi
nalar conter o mesmo, autonomamente, duas outras impropr).edades: 1 ê

• - a vinculação pretendida no art. 384 refere-se apenas à receita'
de impostos, enquanto aqui se fala de receita municipal de modo
amplo, o que signific~ria qualquer receita auferida pelo Municí
pio, independentemente de sua origem; 2ª - enquanto o não cumpri
mento dodisposto no art: 384 submeteria o Município à intervenção
do'Estado, o mesmo fato, se praticado pelo Estado ou pela União,
não resultaria em imposição de qualquer penalidade.

11. Finalmente, sem prejuízo das razões inicialmente postas,re
, !ativas à sistematização da matéria, não há como deixar-se de as

sinalar o dí spcsto nos §§ 42 e 52 do Art. 200. Enquanto, corretame~
te o texto não cogitou de fixar o montante de recursos a seremdes

No caso em pauta, ocorreu flagrante omissão, ~rovave1

,mente involuntária, de disposição hoje existente na legislação em
vigor ,_.re.latiVa1ilente- ';'o-~~lário-educação.

É sabido que, sempre que'o empreg~dor se disponha a
ofer~cer a seus empregados e aos filhos destes, o ensino fundamen
tal gratuito, não lhe é exigido o pagamento do salário-educação, na
medida em que realiza diretamente a função social a que se destina
o referido gravame.

Na verdade, o dispositivo legal hoje existente preten
de induzir o empregador - sempre que possi:vel - a prestar tal. ser
viço a seus empregados e filhos destes, exonerando-o, para tanto,

dos ônus relativOs ao salário-educação.
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Equivocadamente, o dispositivo em questão não prevê

essà'hipótese, já que não contempla a possibilidade de as empresas

poderem abater do salário-educação que seria devido, as despesas r~

lativas a manutenção de escola para os empregados e seus dependen

tes.

§ 2º D plano de que trata este artigo será executado mediante

acordo da União com os Estados, Distrito Federal e Municípios, qu

definirá os encargos a transferir e, por tempo determinado os re
cursos do Fundo que lhes deverão corresponder. li

CON~TITUINTE JOS~ SERRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

JUS T I F I C A ç ~ O

Os dispositivos cuja introdução no Anteprojeto Inicial de Constituição se

propõe correspcndem aos arts. 25 e 26 do Anteprojeto Final da Comissão do Sistema

Tributário, Orçamento e Finanças.

A omissão de tais dispositivos implica automática eliminação da contribu!

ção para o FINSDCIAL, tendo em vista o disposto no Capítulo dedicada ao Sistema.

Tributário inserida no Anteprojeto Inicial da Const.ituâção, Com efeito, a contr!

buição para o FINSOCIAI. é, na verdade, um tributo em cascata, cobrado pelá Uni

ão, coma receita própria, incidente sabre hipóteses incluídas na competência tr!
tária das Estados edo-Distrito Federal.

Para evitar essa imediata eliminação, os dispositivos propostos dilatam
sua vigência por cinco anos, e destinam seus recursos ao custeio do processo de

descentralização de encargos para EstaDos a Municípios. Pretende-se uma paulatina

acomodação à nova realidade , até que os recursos dos Fundos de Participação de

Estados, Distrito Federal e Municípios alcancem o percentual total de 46% do prE.

duto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto so
bre a renda, o que ocorrerá também gradualmente.

"UTOR--------------

JUSTIFICAÇÃO

A nosso ver, ou se acrescenta' ao dispositivo e&Sa

previsão legal, compatibilizando-o com seu fundamento teleológico,

ou se o suprime integralmente já que, na verdade, não se trata de

matéria que recomendà, sob quaisquer aspectos, disciplinamento cons

titucional.

EMENDA CS03118-1
f:J
__________ 'LEHa"IO/coIlISSÃo/sul!lCOllll!lsio-------------,

~---------------TEXTOI"uSTlfICAÇÃO-----------------,
EMENDA DE ADEQUAÇ~O

Suprima-se o § 52 do.art.65 do Anteprojeto da Constitu~

ção, remunerando-se o seguinte.

rar--....;;;;;]rD2 107/87

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO t:MENDADO: Arti gos 66, 67, 68 e 69

COMISSI\O DE SISTEMAi-iiA'CAÕ..··"·····..···,---------:]

EMENDA CS03120-2
m-e DEPUTADO F.ERNANDO BEZERRA COELHO

,..,..,_=- TUTO/.l1J5TltlCAÇÃO'------------------,

contido no

próprios, e no

Impertinente e inócuo, portanto, o dispositivo aponta-

do. O Capitulo VI ( DAS REGIUES DE DESENVOLVIMENTO ECON~'ICO,

DAS 1\REAS METROPOLITANAS E DAS MICRO-REGIOESl, em sua integra, passa a

ter a segui nte redação:

O referido dispositivo está integralmente

caput do art. 277, no que se refere aos impostos

art. 265, relativamente aos impostos municipais.

Relativamente a taxas e contribuições de melhoria, como

são tributos de competência concorrente, descabe sua especifica

ção como estaduais ou municipais, vez que são instituídos -pelo

ente público que realizar a obra, atividade ou serviço que lhe

der causa.

~---------------TexTotJUSTIFICAÇÃO----- -,

Incluam-se, onde couber, os seguintes artigos no Anteprojeto Inicial de
Constituição:

JUSTFFICACI\O

Objetiva-se, com a emenda, el iminar dispositivos de natu-

reza infra-constltuclOnal, uma vez que a materia deverã ser tratada em
lei complementar, como- o prênr)o/\te.>'l:o-(Itual .iã o nrevê,__

Art .... - Os Estados federados poderão, mediante lei com 

plementar, e obedecendo a criterios estabelecidas pela União, criar 1Ireas

Metropo11tanas e Micro-regiões, constituidas par murricfptos contiguos, vi
sando ao adequado plane~amento e ã melhor execução das funções públicas de

abrangência metropol itaiía· ou micro-regional.

Art •••• - A União mediante lei complementar, definirá os

criterios para o estabelecimento- de Regiões de Desenvolvimento Econímico ,

constituidas por unidades federadas pertencentes ao mesmo complexo geoeco

nômico, dispondo sobre a sua autonomia, organização e competência.

EMENDA CS03121-1 •.T••------_tI DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

r:-r---------PLE"J,"10/CONlssio/suOCOMIS!Ão----- ------'fl CQtI,I~SAO DE SISTEMATIZAÇAO

T~XTO/"uSTIFIC"ljÃO ~r Dê-se ao Art. 341 do Anteprojeto Inicial de Constituição da Comí.saão deI Sistematização a seguinte redação , suprimindo-se os art. 342 e 343.

~'ATA~l __ D2! 07)

J

"Art. O produto da arrecadação da contribuição para o Fundo

de Investimento Social (FINSDCIAL) será destinada ao custeio da

descentralização de serviços, da União para os Estados, Distri

to Federal e Municípios. Com a efetiva e gradual transferência

de encargos, decorrente da processo de descentralização, a con

tribuição será reduzida a razão de um quírrto por ano, extingui!!.

do-se definitivamente ao término do exercício de 1993.

Art. _ Fi7.~ ;riado o Fundo de Descentralização, para atender

ao custo da descentralização de encargos da União, conforme

plano a ser elaborada pelo Poder Executivo Federal, ao qual ca
berá gerir o Fundo , ouvidas o Conselho de Representantes dos

Estados e do Distrito Federal e o Conselho de Representantes dos

Municípios.

§ 1º O Funda de Descentralização constituir-se-á do produto
da arrecadação da contribuição para o FINSDCIAL, bem como de ou

tros recursos que lhe forem destinados pela União.

_--------- ..I.ENAlUO/COIl.'sio/suecolflsdo--- -,

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS03119-9li] ...",rall

ê DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO
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"Art. 341. A seguridade social será financiada com recursos proven!

nientes de contribuições sociais e de receita tributári a, na forma

da lei.

Parágrafo Onico. As contribuições sociais objetivam exclusivamente

financiar, em relação ao trabalhador e segundo a destinação do prod.!,!.

t? da arrecadação legalmente estabelecida, a previdência social e

a formação do patrimônio individual."

JUSTIFICAÇllO

Estranho venha a Assembléia Nacional Constltuinte retirar. se aorova
da a nor~a contida no Anteprojet~ a representatlvidade da Câ~ara e GO I
Senado, das Assembléias legislativas e das Câmaras de Vereadores, C0:10 I
se só ela e mais nenhum outro órgâo leglslatlVo após ela, t.ivasse le3ít1
midade para ser representante do oovo bras r'le í ro. -

A vigorar a proposta é necessâr-io que se altere o art. 2} do Antep,'oJã
to, prevendo-se, então, a forma "semi-reoresentativa" de governo pelos 7
cidadãos eleitores com o dos seus repr-esent.arites ,

A reda;:ão que foi adotada é originária da conn ssão da Soberania e dosl
Dlreitos e Garantlas do Homem e da :1ulher- inobstante este fato, a Co-li
nissão da Organiza; ão do Estado, a quem competiria a anâ'l rse da ma têr ie,
pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a renresentatividade e el tmrna qual
quer poss tb i l idade de ut.i l izec âo do reqtme "Senrr-r-ecresentet ivo", -

Assim a emenda proposta visa compatibil izar o regime consagrado cem I
as demais normas previstas para o seu funcionamento e apl ica; ão.

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 13

prPM"''''',::-('f'M08Itl~

A

f'LlNÃ'uo/CO"'I:l,iol.UICOIUllio-----------,

SISTEMATI ZAÇAO

..VTD"--------------~
JOSE MENDONÇA OE MORAIS

- a vida, a existência digna c a integridade fí
síca e mental;

1I - a nacionalidade;
'" - a cidadania;

IV - a liberdade;
V - a constituição de famíl ia estável;

VI - a honra, a dignidade e a reputação;
VII - a privacidade da vida l n d l v-l du e I e famil l a r ;

VI r I - o acesso às referências e informações sobre a
própria pessoa;

IX - a informação;
X - o lazer e a 1 iberdade de disposição do tempo 1!

vrej
XI - a expressão da atividade intelectual, artística,

cientffica e técnica;
XI J - o asilo e a não extradição;

XIII - a propriedade privada, assegurada e p rot e q l da p.':.
10 Estado;

XIV - a sucessão hereditária;
XV - a segurança jurídica;

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação'

§ 19 - Todos são iguais perante a lei e o Estado, sem
distinç~o de sexo, c ô r , raça, natureza do trabalho, idade,rel igião,
convicçao pol íticas e fi losóficas ou qualquer outra condição 50

cial ou individual.
A violação desta igualdade será punida na forma da lei"
§ 29 - Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer a~

guma c~isa senão em virtude d~ lei;

§ 39 - ~ 1 ivre a locomoção no território nacional e em
tempo de paz, a entrada, a permanência ou a saída do país, re~pe!
tadaalei;

§ 49 - ~ garantido o exercício de qualquer trabalho •
ofício ou profissão, ressalvadas as qual ificações profissionais
que a lei estabelecer;

§ 59 - ~ as~egurãda a livre manifestação individual de
pensamento, de princípios éticos, de convicções rel igiosas de
idéias filosóficas e p o l I t Lc a s , vedado o anonimato e exclufdas as
~ue incitem i vio}~nc1a, defendam discriminaç5es de qualquer natu
reza e atentem contra a ordem democrática assegurada por esta
Constituição; ,

§ 69 - As diversões e os espetáculos públ i c o s , incluf
dos os programas de televisão e rádio, ficam, sujeitos âs leis de
proteção da sociedade;

ART. 13 - Os direitos e liberdades individuais ob s e r va
rão os seguintes princípios:

_______________ ltXTO/.lu'T1fIC"';i.O _

EMENDA CS03123-7
CC

A'-------------rT

EMENDA l·lDDIFlCATIVA DO § OilICO DO ART. 1 9

o art. 341, ao definir o financiamento da seguridade social, dá um tr~

tamento de tal forma amplo às contribuições sociais, que implica romper, total

mente, a rigidez e a racionalidade do sí.stema tributário, com graves implicações

para as competências privativas da União, dos Estados e dos Municípios, e para

as garantias dos contribuintes.
As contribuições sociais consubstanciam mecanismo de captação de recuE

sos em benefício dos trabalhadores, para atender sua aposentadoria, a formação de

um patrimônio individual, a instituição de um fundo de garantia por tempo de seE.

viço etc. São recursos pertencentes aos trabalhadores.

Diversamente, as contribuições tributárias são exigidas pelo Estado para

atender suas finalidades, ~specialmente as despesas públicas que lhe compete rea 

lizar. Os recursos, ai, pertencem ao Estado.

Ora, na nedí.d; 2;n que se pretende destinar recursos das contribuições

sociais para atender despesas públicas -; saúoe .p).Íblica e assistência social - 0"
saparece O ponto de distinção entre contribuições sociais e contribuições tributi

rias. E, quando o § 2Q do Art. 341 • na sua atual redação. _chega ao ponto de auto

rizar a criação de quaisquer contribuições sociais para atender a despesas públi

cas no campo da saúde e da assistência social, desaparece todo o sentido na cons

trução do sistema tributário complementar, harmônico e rígido , em que cada ente

público possui um campo privativo para instituir impostos, com total impossibili

dade de invasão de competências e com o estabelecimento de garantias específicas

para o cidadão-contribuinte. Não fica ai a dificuldade. O art. 342 pratãcanente
impede a retenção do imposto de renda na fonte. A medida proposta desmonta todo

o esforço feito na história jurídico-constitucional brasileira, representando um

retrocesso jamais imaginado.
Como se vê, trata-se, no caso, de compatibilizar com dois Anteprojetos

o da Comissão da Ordem Social e o da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e

Finanças. E a opção adotada no Anteprojeto Inicial de Constituição implica a ins

tituição de um amontoado de tributos, afastando a possibilidade .da existência de

um sistema e , consequentemente, de uma tributação lógica, racional e justa.
Essas, as razões por .que,objetivando compatibilizar as sugestões das duas

Comissões, tenta-se modificar ou suprimir as disposições contraditórias e negado
ras dos prfnc ípãos básicos da tributação.

r:-t TtXTO/J(J!llne,lçÃO---------.----

§ 89 - ~ assegurado a todos o direito de resposta a
ofensas ou a l n f o r ma ç o e s incorretas;

§ 99 - A moradia é inviolável; nela ninguém poderá pene
trar ou permanecer senão com o consentimento do morador ou por de
terminação judicial, salvo o caso de flagrante del i t o ou para a
cudir vítima de crime ou desastre;

§ 10 - ~ assegurado o sigilo da correspondência e das
comunicações em geral, salvo autorização judicial j

§ 11 - A imagem pessoal bem COI1'O a vida íntima e fami
1 iar não podem ser divulgadas, publ icadas ou invadidas, sem a au
torização do interessado;

Art. 1 ~

§ 'Onico'- Todo poder emana do povo e em seu nome e exercido.

- JUSTIFICAÇÃO -

O Art. 2} consagra o regime reor-esentat ivo ,
A expressão "com ele (== o povo) e exerc tdo" l tmi ta e, mesmo iIJ'j]cde, a

representa t i Vldade.
Ao consaçrar a renresentat.iv idade não se está retirando do povo o po

der pol1tico, mas se está f01'talecendo os órgãos que atuam por delega;; ãc
<la co1etwidade e por ela escolhidos.

~ 79 - t assegurada aos pais ~.êna 1 iberdade na
ção dos filhoSi

educa
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§ 12 - E ve~ado o serviço, pGbllco ou privado, de inves
tigação e prestação de informações s.o b r e a vida íntima e familia~r
das pessoas, salvo 05 serviços policiais e militares de investiga
ç~o pertinentes i delinquêncla e subversio da ordem constitucio--
na 1.

§ \3 - ~ assegurado a~s respectivos autolcs o direito ex
clusivo ã uti 1 t z s c âo , publ l c a ç à o e reprodução de suas obras, triln~

missive) aos herdeiros;

§ 14 - E assegur&da a proteção, conforme a lei, às parti
cipações individuais em obras coletivas, e à reprodução da imagem
humana, inclusive nas atividades esportivas;,

§ i5 - E garantido ao inventor o privilégio temporário.~
uti 1iz~ção do invento;

§ 16 - A d e sa p r opr Laçjio por uti1 idade pGbl l ce e por in
teres se social obedecer~ processo definido em lei com
ampla defesa_administrativa e Judicial do desapropriado, as;cgurarl
do indenizaçao Justa, pr€via e em dinheiro, ressalvado, quanto i
esta forma de pagamento. a desapropriação da terra nua improdutiva
para fim de reforma agrária.

§ 17 - t assegurado a todos o acesso ã justiça, manten
do o Poder Público o s e r v l c c de assistência judiciá-ria aos neces
sitados;

§ 18 - A lei não poderá excluir da apreciação do .Poder
Judiciário nenhuma lesão de direitoj

bl í ca , e de outras entidades, conforme definido em lei; prestaç.ão
social alternativa, e suspensão ou interdição de d r r e l t o s ;

§ 37 - O processo judicial que versar a vida íntima e
familiar co r r e r á sob segredo de justiça;

§ 38 - Os abusos que se çometeren pela imprensa e d~

mais meios de comunicação serão punidos.

§ 39 - Ilenhum tributo será exigido ou aumentaoo sem que
a lei o estabeleça, nem cobrado em cada exercício, sem que a lei
que o houver ·instituído ou aumentado esteja em vigor antes do Inf
cio do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e
a de transporte, o imposto sobre produtos industrial izados e ou
tros especialmente indicados em lei complementar, a-lêm do impostô
lançado por motivo de guerra e demais casos previstos nesta Cons
tltuição. 
JUSTIFICATIVA:

. Trata-se de artigo que contém a declaração dos direitos
e garantias individuais.

. _ A forma adotada de itens e alrneas tirou a consistência,
a prec!sao e ~ clareza que deve ter uma declaraçio de direitos.

~ O detalhamento tornou-se impróprio e inadequado para
este capitulo.

Ademais como se vê do item 1 por exemplo repetiu-se nes
te capítulo matéria própria do caprtul~ da Ordem S~cia~ e de ou
tros.

Houv~ ~penas nova sistematização do texto, util izando-se
a matéria de me r í t o (parte) contida no d i s pc s i t l vo mo d r f Lc a d o ,

~ E destacQU em parágrafos específicos cada uma das si~
ples a l In e a s que mereciam maior destaque ..

F~ram el iminadas as matérias repetitivas e as impr~~ri~
da declaraçao de direito~ individu=is co~o, per exemp~c o aliei

to de .paten~es e marcas que ~ direito de ordem econômi~a, pertI
nente l n c l u s Ive a pessoas j u r l d l c a s ,

_ _ Enfim, expurg-ou-se o desnecessário e explicitou-se mais
os direitos e garantias individuais.

§ 19 - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico_perfeito e a coi~a julgada e só terá vigência após a
pub l icaçao c, se for restritiva ce direitos c 1 l b e r d a de s , não com
portará exceções e não poderá ter efeito retroativo salvo se for
mais benéfica; ,

~ 20 - Não haverá p r r s ao civil, salvo o caso de r e s pon s â

vel pelo l na d l mp l emen t o de obrigação ai l rae n t a r , na forma da lei. -

§ 21 - Não haverá fôro privile~iado, nem juízo ou tribu
nal de exceção, salvo as excessóes constantes desta Constituição 7
Hingu~m ser~ processado nem sentenciado senão pela autoridade com
petente.

§ 22 - Não hi crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal;

A presente emenda enumerou os direitos enunciados,
simpl lc i dade e ma is ênfase.

com

§ 23 - Nos processos contenciosos, a instrução será con
traditória, e em todos os casos o julgamento se;ã fundamentado,sob
pena de nul idade;

§ 24 - A lei assegura ampl~ defesa em qualquer processo,
com todos os meios e recursos a ela Inerentes;

§ 25 ... Ninguém será preso senão em f l a q r a n t e d e l l t o , ou
por decisão e ordem, escritas e fundamentadas, de autoridade judi
ciária competente;

, L I: "J. ,uo1COIol15S iol "UI! tOUI' sÃo

JOSE MENOONÇ~ DE MORAIS
',I.IITIOO

PMD8/~lG
AUTO"----------------,

SISTEMATIZ~ÇAO

EMENDA CS03124·5
tJda s

ae
auto

§ 26 - O preso será informado de seus direitos e
razões de sua prisão, tendo direito ã assistên~ia da famíl ia e
advogado, e-a com ele entrevistar-se antes de ser ouvido pela
ridade competente;

§ ?9 - Qualquer declaração obtida sob coação não te,á
vai idade coma prova, exceto contra o coator;

§ 30 - Presume-se a inocência do acusado até o trânsito
em julgado da sentença condenatória;

§ 36 - A lei assegurará a individualização da pena e nao
adotará outras penas além das de privação da liberdade, perda de
bens em caso de enriquecimento i 1 feito no exercícIo de função pú

§ 35 - O Estado indenizará o sentEnciado que ficar prEOO
além do tempo dü sentença, se~ prejuízo da ação penal contra a a~

toridade responsável i

de· emprego

~~ICA1IVA:

O art. 14 nos itens I, 11 e 111 procura outorgar ao
trabalhador a seguranç~ de emprego, a tranquilid~de co~t~a o desem
prego oferecendo alternativas que na verdade tem_um uni co DbJ~
tiVO:' a segurança do emprego, a relação es t ãv e l de trabalho.

Por ocasião da instituição do rundo de garantia de
tempo de se r v í co pr-ecc upo u-se com a equivalência deste instituto com
o da indenização e o da estabilidade aos 10 anos de Cdsa. A pre
sente emenda atende esta velha reivindicação. _~or outro l~do, a
estabilidade no emprego sob a forma de proiblçao de resc!san, rev!
lou-se duplamente inconvenientemente: 1.) pela diminuiçao de p~
der de gestio do egpregador p 29) pelo abuso do emprego pelo trai,!
lhador.

Tudo isto criando um clima de hostilidade reciproca
entre patrão e empregado, com inumeras reclamações trabalhistas.

A presente emenda:
19) realiza o objetivo da estabilizacão da relação

de trabalho, da segurança contra o desemprego;
20) concilia a segurança do emprego, o fundo de gara~

tia e o seguro desemprego;

39) aceita a divergência entre empregado e empregador;

49) afasta a convivência f or ca da - que acaba_odiosa-I
mantido artifiCialmente pela proibicão da reSCisao; I

EMENDA MODIFICATIVA
Emenda ao art. 14, itens I, lI, 111.
Dê-se aos itens I, lI, e 111, do art. 14 a seguinte re
da cã o :

I - Segurança contra o desemprego mediante:
a) Fundrr de garantia de participação individual;
b ) Indenização do tempo de s a r-vr co , proporcion~l_e prog.resslVã,

complementar ao Fundo de garantia do P?trimonio individual,
em caso de dispensa sem Justa causa;

c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego involutãrio

t:",----------------- T[XTOIJu'TlrlcAç;.o--------------

seránao§ 31 - Aquele que for civilmente identificado
submetido à identificação c~imin?l;

• § 28 ~inguim ser~ obrigado a dar testemunho contra ~ua
propria pessoa; o silêncio do indiciado ou acusado não será in
c r l m l na t ó r l o . r vedada ia- real l z a c âo de inqui r l ç ô e s ou de interrõ
gatorios sem a presença de advogado.

§ 27 - A prisão de qualquer pessoa seri co~un!ceda den
tro ~e vinte e quatro horas ao juíz competente e ã faMíl ia o~ p e s
soa Indicada pelo preso c, quando for ilegal, o juíz determinarã
a sua soltura, promovendo a responsabilidade da autoridade coato
ra; -

§ 32 - ~ mantida a instituição do juri, com a organiz~

ção que lhe der a lei, assegurado o sigilo das votações, a plenl
tude da defesa do réu e a soberania dos vereditos, com os recursos
previstos em lei, e a competência exclusiva para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida.

§ 33 - Os presos têm direito ao respeito de sua dignida
de e integridade física e mental, ã assistência espiritual, educa
cional, jurídica, sanitária, à sociabil idade, à comunicabil idade 7
ao tr~balho produtivo e remuner~do, na forma da lei;

§ 34 - r~enhuma pena passará da pessoa do responsável i a
obrigação de reparar o dano e o perdImento de ben~ poderão ser
decretados e executados contra os sucessores, até o 1 l m i te de v a

lor do patrimônio transferido e de seus frutos,
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bons

mAis

59) estipula a seleção democrática e valoriza os
empr eqa'dos ;

69) oferece ao trabalhador um regime mixto, melhor e
vantajoso que:

a) o antigo regime da indenização e establlidade e
b) o atual sistftma do slmples fundo de garantia;

EMENDA CS03126-1
cr------"JÕSÊ MENDONÇA -D'E'°MORAIs' '-'._------~ FÓ'B'7~G:J

, "L!NA'ue"/COI,IISslo/SUlSCOI,II"ÃO

SISTEMATIZAÇAO

r.T---------------- Tf:XTO/.luSTIFlCAÇio----------- -,

dividu~l.

79) realiza os objetivos das propostas constitucio
nais, consolidando-as numa solução que abarca as vantagens dos Z
sfStemas, sem os seus incovenientes.

Ademais a progressividade da indenização tornando - a
mais pesada não só pelo numero de anos de serVlço mas pelo fndlce
de ~gra~amento do seu valor - conforme conta com 01, com OS OU COfil
10 anos, acaba por constltulr um ônus para lmpedir a despedida ou
uma valiosa compensação se ela se efetivar.

Tudo isto a par do Fundo de garantia de Patrimônlo In

Emenda supressiva do inciso r do art. 29

art. 29

I - Suprimir
11 - renumerar
III - renumerar
IV renumerar
V - re numera r

VI - renumerar
l

~----------r-;
JUSTIFICACJ(O

A soberania popularse consolida atraves da constitui
cão do Estado.

o con
quall

A. CS03125-3
JOSE ME~DDNÇA DE MORAIS

r--r---------- 'Lr..ÁAlo/COulssÃotluaCOYluÃO------------,

SISTEMATIZAÇAO

""'.- lEXTOI.lUSTllIC.ÇÃO-------------------,

U~a vez criado c Est~d~ e ~le que p~$5n ü

a soberania e a representação do conjunto dos cidadãos.
ceito de Estado monopollza a soberanla. A soberania ê a
dade que cerca o poder, e lhe dã legitimldade.

A relação do Estado com os seus cidadãos e de subor
dinação. Não podem existir duas soberanlas, a do Estado e a do
seu povo, ap mesmo tempo.

EMENDA AO ART. 14 ITEM XI!I:

Modífique-se a redação do inciso Rara o seguinte:

XIII _ Participação nos lucros. facultada a concess~o da

quota-parte do~ lucros em subscrição de ações ou

quotas sociais pelo empregado, conforme definido

em lei.

Quando isto, ocorre sobrevém um estado latente de Guer
ra Civil, o que, por certo não ê desejãvel.

A norma suprimlda colldia frontalmente com a disposl
ção do art. 5Q do anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO:

o texto de anteprojeto não retrata, ~Om a.devida precisão

ção na propriedade da empresa.

.EMENDA CS03127-0
E: JàSE MENDONÇA'DE'MGRA!S tJ'p~ôBiMC;~

tJ SISTEMA;~'~;ç;~"",iOI,U"O.,,,iO--------' ----J f:Y2juô7;8iJ
Saliente-se que o te~to apresen~a a participação como·fo~

ma alternativq: nos lucros ou nas ações; e circunscreve a parti

cipação a um ünico tipo de sociedade, a sociedade anônima, única

,~~~e tem o capital dividido em ações.

4€ verdade que a participação nos lucros pode ser paga me

diante subscrição de ayões~ mas não foi isto que se colocou no

texto.

A presente emenda apresenta as seguintes vantagens:

..,-- TEXTO/Ju'TIFleAçio------ ~

EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO ~9 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇAO.

EMENTA: Suprima-se o Art. 49.

JUSTIFICATIVA:

39) - a participação na propriedade se faz pela subscri-

ção do capital social, ainda que com capital advindo da parti

cipação nos lucros

as empresas, inclusive as ~ue não são de capitaldividido em

ações.
29) - distingue; iucro da propried~de, dois instituto~

distintos;
Sugere-se ao Sr. Relator a cclocação do texto do arti

go 47 no espaço constitucional adequado) que é o do ~rtigo ora supri
mido:

19) - torna a participação nos lucros extensivo a todas O a r t r oo 47 do Anteprojeto (Tftulo e Capftulo

União), segundo a boa técnica-legislativa, prevê a mesma matêria

termos mais corretos e precisos.

da

em

r-r-r 'Lt",i;flIO/COI,I",Ão/suaCOIolI"io

SISTEMATIZAÇAO

O texto modificado c o Ldd e j-s na p a r ae que det e rm i n a parti

cipaçào acionária, com todos os dispositivos do ant~rojeto que

gaTantem a propriedade privada, citando-se especificamente o

art. 29 do texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica e o

i~ciso XIII do art. 13 do Anteprojeto em foco.
EMENDA -C503128:8
f:J JO-SE MENDONÇA

AUTQII

DE MORAIS

fJ-""~~ 02/ O~

TEXTO/JU'TlflCAÇ;.O---------------'l

SUPRIHA-SE

EMENDA SUPRESIVA DO ART. 69 E INCISOS

·ART. 69 E INCISOS
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA:

Este artigo é repetitivo.

O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordinação

do poder ao pcvo.

Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos

demais títulos e capítulos, de forma até. mais precisa, embora mE,.

nos poética.
A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto ~

provado na Comissão da Soberania e Irias Direitos e Garantias do H~

mem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteproje

to da Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprova

do foi relatado pelo Senador José Richa.

Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma i

natacável sob o ponto de vista jurídico-legal J portanto, sne x p l t
cável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

Histõncamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a ne

cessária e5tabil idade e aspirações ã permanência da prestação de serviço na

mesma empresa, tem s i do uma constante. Os trabalhadores prec isam ter a cer

teza de que a sua relação de emprego não poderá ser romp rda unilateralmente,

de repente, colocando-o, de tnoprno , sem a sua fonte básica de subs istência.

O contrato de trabalho e um bem fundamental que deve permitir o atendimento

das necessidades pessoais e f'amtl tar-es do trabalhador. "fi. 1el ordinária com

petirá def rrnr o ãmblto e as condições necessárias.

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO
~ T[XTO/JU5TIFICAÇÃO----------- ~

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 89

ART.89 - SUPRIMA-SE

JOSE MENOONÇA DE '140RA IS
JUSTIFICATIVA

SISTEMATIZAÇAO

~---------------- TtlCTOlolll'TII1C.lÇÃO

Ao deflnir a competência da União, o art. 49 e seus ine!

sos t a 111, prevêm de melhor forma e observada a bo~ técnica j~

ridico -legislativ3,a matéria prevista no art. 89.

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 11

ART. 11 - SUPRIMA-SE

JUSTIFICATIVA

De outra parte, o art. 99 declara que o C~ngresso Naci~

nal tem a competincia exclusiva para 'tresolverll maté~ias relat!

vas a tratados, convençoes e acordos internacionais, bem como

autorizar ações bélicas e de paz.

A nova constltuição precisa ser, no mínimo, realista.

SISTEMATIZAÇAO

JOSE MENOONÇA DE MORAIS

Emenda Aditiva

_________ I'Ll"'.&IIlIO/COIllIS'ÁO/.U.COIllIS.io--- _

~ TlXTO/oIUSTIFICAÇ;,O- --,

A s s ; t Lg o s up r LrnLd nji o 'ovo p t exto :::, I
titucional ..

De outra parte, o artigo lOg prevê o princípio da

ingexência nos assuntos internos de outros estados.

Propugnar pela codificação do Direito Internacional é po~

sia. A impossibilidade de inclusão de normas coercltivas aplicá 

vcis com eficácia é o grande empecilho.

Trata-se de norma programátlca e não de principios COmo

trata o titulo.

Acr-es c ent e -s e ã letra "f", do inciso IV, do art. 18, a ex

pressão."desde que prevlamente acertado com a direção da
empressa".

Art. 14 - ..

JUSTIFICATIVA:

Art. 18 ..

IV - O _Sindicato

f) ao dlrigente slndlca1 e garantlda a proteção necessãrla

ao exercício de sua atlVldade, lnc1usive o acesso aos

locais de trabalho na sua base territorial de atuacão,

desde que prevlamente acertado com a direção da empresa;

O poder de ~ando e comando da empresa deve ser exercl
do em sua plenitude, sob pena de flcar descaracterlzado .

Em conseq~éncla, o acesso aos 10ca~s de trabalho deve

ser precedldo de autorlzação , pois ent~nde-se que a empresa tem

que controlar a entrada e saída de pessoas em suas d ep e n dàn c i a s

princlpa1mente de estranhos ã relação de trabalho.

Portanto, não se trata de proib1r ao dirlgente sindi

cal acesso aos 10cals de trdba1ho de sua base territorla1 de atua

çio, mas, si~, de subordini-lo ao conhecimento previo da empresa.

EMENDA SUPRESS-IVA

JOSE MENO ONÇA DE MORAIS

SISTEI4ATI ZAÇAO
. PLtNUIO/co",,,siol.UlleOIllI,,io

. TUTO/oIUSTlfICAÇÃO

------,4~--f-)~-~~-------'

Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d" do lnC1SO I, do -artigo 14, bem co-
mo a palavra "ressa1vadàs", que deverá ser subs t i tu'[da pela expressão "na
forma da 1e í ;"

er=----
EMENDA CS03130-0
P

I - Garantia do direlto ao trabalho mediante relação de emprego estável, na
forma da 1e i ,
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A zessafva 1ncluída na enP...nda pernute, nos casos rri3à~

camente zecornendâvaa.s , se prolongue, até por mai.s tempo, o afasta'l".ento,r.as
garante à gestante O direi.to de escolher o m::mento e O t:emp<:J de seu afasta

rrento de acordo com sua vontade, perrranscendo o Poder PúbiJ.co no dever d:
proteger a naternJ.dade.

I.U10"--- ..- -,

JOSE M~NDONÇA DE MORAIS

,--------_:_- I'Lf:HA'llo/cOUIS'Ão/s:uBCOl.lrS'Ão _t? SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03133-4
fJ

=r---------------- TtxTOIJU5TlflCAÇ;.O-------- ,

Emenda supresslva

SUprlmam-se os §§ 19 e 29 do artigo 17.

JUSTIFICAHVA:

Er.:::' ..,,'"~
L~OBfl.1G

SISTEMATIZAÇAD
r.cr---------- I'L[H"'UO/COIol15SÃO/SUBeO,.,~5.io _

EMENDA CS03136-9
t: JOSE MENDONÇA DE MORAIS

r.l,--------------- T(nO/~U'TlrleAçio--- _,

//

A materia se for objeto de discipllna, deve ser

regulada em lei ordinária.

EMENDA CS03134-2!: JOSE ME.NDONÇA
AUT!,l1l

DE MORAIS J

Emenda l-Iodificativa

Modifique-se a redação do inciso XXI do art. 14 ( proibição de tr~

balho em atividades insalubres ou .perigosas, salvo lei ou ccnvencàc coletiva que,
além dos controles tecnológicos v i sando à e Lfmí.nação do risco, promova a redução
da jornada e um adicional de remuneração incidente sobre: o salário contratual ) .

r:; ,.[X'l'O/.lU5TlrlcAçÃO _

EMENDA SUPRESSIVA 00 § ÜNIOJ 00 ART. 15

Art. 15 - .

§ ÚNIOJ - SUPIIDlA-SE

Are. 14

XXI - desenvolvimento obrigatório de medidas tecnológicas visando eliminar, ou
reduzir ao mfn irac , a insalubridade e a per Icu Los i.dade dos locais de trab!.
lho, ficando proibido o trabalho em ambientes insalubres ou perigosos a
menores de 18 anos.

Justificativa

JUSTIFICATIVA

o trabalho dcuéstico do lrellor Já está regulado no "caput" do arl:.1go

na lOOdida em que se assegura ao trabalho danêst:Lco dispostJ.vos previstos/

no Art. 14 e seus incisos, entre os quaas está o di.rea.to de receber o sa

lário míruno, e vaa reflexa a prOlJnçáo da gratuídade; bem cano, as 1.da-/

des em que se pennite o trabalho do roenor - inciso XXII.

De outra parte, a Constituição deve aproxinar-se ao máxarrc da real.!:

dade. Proabâz' que menores, ainda que estrranhos ã famí.Laa exerçam tralXl-/I

Iho élcJmést:Lco é, no mínimo utópico. t mai.s Canutn do qu'i' se p:xle JJragmar/

o fato de mencres afJ.ll1ados e protegidos da família, especaalnenre no an-.

ter1.or, hospedem-se cem 1Jm3. famíha para estudar na cadade, Assam ca-ro os

próprios menores da famíha,realizam tarefas dcuésticas. Proiliu este fa

to é inviabilizar a vida futura de um grande número õe brasileiros.

Absolutamente fora da realidade a proibição de .trabalho em ativi
dades insalubres ou perigosas.

O que a Constituição deve garantir é a sistemática atenção por
parte das empresas no uso de equipamentos que eliminem ou reduzam ao mínimo
a insalubridade e a periculosodade.

O texto aproveita o material do ãispositivo modificado, que con
flita com o art. IV, letra "c I' do Ant.ep r oj e t o ,

,/ ._-"'----------'

r.r---------------- TEXTo/,lUSTlrlCAeio--- -,

EMElIDA ~roIFICATIVA :: LEl'RA "EU ,INCISO :ry,IIRl'.18 " U ••
Modifique-se a. redacao da letra e do 1~C1~O IV, ~o

art.18 (U i entidade sindical incumbe a defesa do~ d.re~tos e .n
teresseS da categoria, individ~ais ou.c~~e~ivos, ~nc~u~~ve :omo
substituta processual em questoes jud1c1ar1as ou adm~n1strat1vas)

J.lUT!J1t

DE ~fORAIS

t':'1~--------------- tl.lTO/JUStlfICAÇ;.O------------------

r:;,--------::-::-::-:=:-::- "Lt:"....1II10/CO"'IS'Ão/.ueCOI,lI'5;;O--------~----

SISTEMATIZAÇAO

EMENDACS03135-1rr= JOSE MENDONÇA

EMENDA ~roIFICATIVA IX) INCISO XIX 00 ART. 14

Arl. 14 - ..

:j: - ..

II a XVIII - .

XIX _ 1J.C8lOça remunerada à gestante, antes e depoa.s do parto, p:Jr

período não inferior a 90 dias, resSalvada detenninação r.é

dica;

JUSTIFICATIVA

A proteção dada a gestante não pode e não deve Vil em/

seu prajuazo, A fome coro está red1.gJ.do o anca.so no Anteprojeto, em pn-/

roeazo lugar, inJpede a gestante de retarar suas atnvadaôes normaa.s após O /

parto e a afastar-se do trabalho com ancecedêncaa rrau.to ITl3.J.or do 'que aque

la preconizada, hoje, pelos prôpraos rnédJ.cos.

Art. 18

IV - O Sindicato
e) _ à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e intere~

ses da categoria, individuais ou coletivos; nos processos
de interesse coletivo, o sindicato poderâ funcionar como
substituto processual, quer sejam questões judic~~is ou a~

ministrativas, desde: que autorizado pela AssembleLa Geral .

Justificativa

A substituição processual ê.matér!a ~e relev~ncia sf~

nificativa e não pode ser decidida apenas no ambJ.to da dJ.retor.a
da entidade.

E imprescindível que o ass~nto seja consi~erado na
parte relaciona~a aos interesses colet~vos da cate~or~a c. lev~

do ã discussão em Assembléia Geral, para que a ent1dade f1que ,
ou não, autori~ada a funC10nar como subst1tuta processual da ca
tegoria que representa.
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=----------------T:!XTO/,lUSTlrlCAÇÃO------ _

JOSE ME~DONÇA DE MORAIS
EMENDA CS03141-5
f!J

r.T---------------- T f: X TOI J U5 l l f ICAÇÃO -,

~ ..,,~
~~ 07;87

l
SI5TEMAT~L~~~~~Or.tI'SiO/.U!lCOIolI!lSiO----------:J

AUTOft-:-::--:- . -.

JOSE ME~DONÇA DE MORAIS
EMENDA CS03138-5
t:=--------- -.J

t?

Emenda supressiva

Sup~imir das a1Tneas "c" e "d" do inciso 11, do art. 28,
a expressio: "Vice-Presidincia da RepGb1ico".

Emenda-supressiva

Suprima-se a letra ~g", do inciso 11, do art. 28

JUSTIFICATIVA:

'Lr.NAII;I(JIGOUls'ÃOlrlJIJC()",IS,io---------~

SISTEMATIZAÇAO __J

A emenda compatlbl11za ã dispOS1Çio com as normas
contidas na alTnea "b", do inciso 111, do artigo 28 e com o
a r t i qo 161.

==n;'

,0 estatuTdo na letra "g", tornando t ne l eq f ve í s o
conJuge e os parentes por consangulnidade, afinidade ou adocio,
na jurisdlçio do tItular, colIde frontalmente com o dIsposto na
Le tr a "a", do inciso lII, do art. 13 deste Ant e pr o j e t.o •

Efetivamente, o anteprojeto agasalhou o prlncTpio
da isonomia, Impedindo a mantença no texto de dISPOSItIVOS que
com ele se choquem.

JUSTIFICATIVA:

JJOSE M~NDONÇA DE MORAIS

.: ,

eMENDA CS03139-3
l:

p::rPM""lI,'IIlIlGj'f>MDMIG

rroz:""-]'02; 07/87

"UTOPt----------------,

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

.,-r---------- "ltlU,PtIO/coUIS'Ão/.uBcouruÃo-----------
SISTEMATIZAÇAO

"EMENDA CS03142-3
tJ

art. 20 ------------------------

Emenda aditiva do inciso II do a r t , 20

= -'- 'CXTO/JuSTI'rcAçio-----------------,

r.T----------------- Tf:XlOIJU'TII'ICAÇill

I I - Os b r a 5 i 1e i r o 5 na tu r a 1 i z a dos: os que na f o r ma daI e i, a d

quirirem nacionalidade brasileira, exigidas aos origln~

rios dos pafses de 1 íngua portuguesa apenas residência

por um ano ininterrupto e idoneidade moral, desde que ha

ja reciprocidade em seu País de origem.

EMENDA MODIFICATIVA

EMLNDA AO ART. 32

Dê-se ao Art. 32 - Caput, a segulnte redação:

-A expressão "NACÃO" a qu i subs t í t uIda , ; d e f i n i çâo mer anen
te soclológica.

JUSTIFICATIVA:

Mantem-se o principio, acrescentando-se aquilo

já é norma de ü l r.e l t o Internacional r isto é e r e c Lp r o c t d a d e ,

que

ART. 32 -

Justificativa:

Os direitos, liberdades e prerrogativas previs
tos nesta Constituição não excluem OUtros ine
rentes aos princípios fundamentais do Estado
de Direito ou constantes de Declarações Intel
nacionais aprovadas pelo Brasil. -

EMENDA CS03140-7f=------.- JOSE MENDONÇA DE MORAIS"

Alterado,visa adequar a dispOS1Ção do artlgo, com o prin
ClplO funda~ental prevlsto no artigo 19, onde declara ser o Brã
511 uma Republlca F!deratlva instituída pela vontade do Povo co
mo um Estado Democratlco de Dlreito .

. T'I:x~OIJUSTlflCAÇio-------·-------

JOSE MENDONÇA DE MORAISEMENDA ADITIVA

Acresecente-se ao artigo 18, inCISO VII, a alTnea "e", a expres
sio "ou permissloniria", fIcando assIm a redaçio:

EMENDA CS03143-1
~

"LtNlIllO/COVI'.i.O/.UICO.wlllsi.O _

SISTEMATIZAÇAO

"nos servIços pGb11cos e atIvIdades essenciaIs executados dIre
tamente pelo Estado ou admlnistrados sob o regime de permIssão
ou concessio, haverá obrigatorIamente uma comIssão da qual qual
particlpario representantes do 6rgão concedente, da empresa con
cessionarla ou permlssionirla, de seus empregados e dos usuirios,
para efeito de fIscalIzação e planejamento, na forma da lel."

r.T,--------------- T~I:TO/"{JSTI,.ICAÇ.iIl_--- • ~

conrssxo DE SISTE'I.\TIZACM

EMENTA: Suprime o inciso II do Artigo 33
e o Art. 35.

~lustiíica1..iva:

JUSTIFICATIVA: A exist&llcia do HABEAS DATA nio tem nenhuma significaçio
prát;cü, nem se coaduna-com-os-pr!ncípios constItucIonaiS.

o pr6prio inciso refere-se aos servIços admInIstrados sob o re
gime- de permissão ou concessão, a s s i m COIPO os integrantes da co
missão que Irá fisca11zá-10s e planejá-los. Portanto, para que
permaneça a igualdade de partlcipaçio des€jada pelo lnciso, e
necessirio que possa a permissionirla fazer parte da mesma.

Primeiro, porque o art. 13, VIII e IX, quando trata Idos
direitos e liberdades f u n d e mc n t a i s , já dispõe 'sobre o d r r e l t o de
acesso a referêncIas pessoais ou a informações gerais de ínle
r e s s e pe r t Lc u l a r ou coletivo. --

Por outro Indo, a disposição do Artigo 35 é mera repeti
ção do menclonac'o Artigo 13, alim de que a tutela jurisdicional
da violação desse direito é assegurada pelo mandado dt segurançt.

1/
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DE MORAIS

r:-r TUTO/olUSTlfICAÇ;,O -,

IX - SUPRII'A-SE

a) SUPRJ:!1A-SE

b) SUPRno\l\-SE

c) SUPRIHA-SE

d) SUPlilllA-SE

JUSTIFICATIVA

ART. 33, n9 VI ~ e ART. 39 e §§

Emenda supressiva

Justificativa:

A matéria é votada pela lei ordinár1a.

o consor-o, mu1to rerrotamente, p:::de ser consaderado =10 direito

ou J.J.berdade coletiva ou andavadual.,

A natér1a Já se encontra, de resto, regulada no Título VIII que

trata da Ordem lbJnãm.ca e FmanceJ.ra.

Da mesma forma, nos Due1tos socí.aa.s Já está garantido o acesso

de todqs ao mírurro infuspensável à scorevavêncãa,

Ora, se as ma.térJ.a5 tratadas no J.DC~SO supr::uro.do Já estão abor

dadas eu outros títulos e capítulos, de forma até mesmo mai.s adequada, sua /

nanutenção no texto COnstitucional é, no mímrm, redundante.

DA CS03145-S
JOSE M~NDONÇA DE MORAIS

/I
PI.I:N.lII.IO/COIltI"iOI.UIlCOl'"'sio-------------"I ~DAfA~

SISTEMATIZAÇAO ~ Ó O!J87 J

AUTOII

JOSE M~NDONÇA DE MORAIS

Emenda modificativa do art. 20
Art. 20 - São cidadãos brasileiros

= TUTO/JUST1tltloÇi.C------------- --,

EMENDA CS03148·2
f:J

JUSTIFICAÇ)(O:

Emenda supressiva

Suprimir no inC1SO 111, do artlgo 46, as expressões: "sem
atender aos resultados d~ previa consulta pl eb i sc i tâ r i a nas
áreas"diretamente envolvidas •••••

r="I---------------- TEXTO!JU5tlFICAÇÃO-----------------,

Evitar-se interferêncla do representado - o
nas decisões do representante.

povo

a} --------------------

b} --------------------

c) ---------------------

11 --------------------------

ôÊ"MORAIS
JUSTIFICATIVA:

não

r.r TUTO/JUllTII"lCAÇio ---,

ART. 33, IV e ART. 37

o verbo "pertencer" está mal apl icado. " Pessoas
podem e nio devem "pertecer" a ninguem e a nada.

Pessoas são SUJeitas de direito e como tal possuem
e têm direltos e deveres. Asslm, o melhor e expressar aflrmatlva
mente o direito.

Emenda supressiva

Justificativa:

SI STEMATIZAÇAO
r---------- ..LI.HA.uo/ccl),"SSÃO/llUBCOIll15SÃO _

EMENDA CS03149·1
[=J JOSE ME.NDONÇA -~~"~-O-R-A-IS------ -----~"] e-r~;~~/~D

f:J J crm;"~}?J

. A criação da figura nova do mandado de injunçào dando funções
legislativas ao Poder Judiciário a pretexto de to~nar aplicável no~
ma inst1tucional é perigoso e inoportuno podendo haver 1nterfcrên-
cias nocivas.

=---------------- T(XTO/"IJ'TIFIC~ÇÂO------__-_-_-----_,

DA CS03147-4 .UTO.--- --..,
JOSE ME~DONÇA DE MORAIS

r.r--_- TltXTO/.:JuSTIFICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA co INCISO IX to AR'r. 18 E SUAS LEI'RAS

Art. 18 .

I - •••••••••..•

II - .

( ... l

EMENDA SUPRESSIVA OOS ARTS. 24, 25, 26 E INCISOS r: PARliGR.l\FO E 27

Art. 24 SUPR1W'r-SE

Art. 25 SUPlilllA-SE

Art. 26 - SUPRIM!,...SE

I'" SUPRIMA-SE

II - SUPRIMA-SE

lII... SUPlilllA-SE

IV... SUPlilllA-SE

V... sUPRIMA-se

VI... SUPRno\l\-SE

§ Onico - -SUPlilllA...SE

Art. 27 - SUPRIMA-SE
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JUSTIFICATIVA

o Estado, UI'I'a vez msb.tuído, é a ÚI1l.Ca expressão de sobsraru.a popular

O conceato de Estado noncpoãaza a soberanaa, soberarua é a quahdade

e cerca o PJ"!er.

A relação do Estado cem seus cadadâos é de aubordanaçâo , Não pode hav

soberanias, a do Estado e a de seu povo, ao mssrro t6l1fO, urra sobre pujendo , ou

entando sobrepujar a outra.

Quando a.sto ocorre existe a Guerra Civil o que, por certo, não é de-

jável.

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO

r;o----------------T[XTO!JUSTlrlcAç;.o------ -.

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 59 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃD.

~: Modifique-se a redação do art. 59 que ficará
com a seguinte forma:

As normas suprimidas, co daam fronta.1Jnr.>...nte cem a di sposaçâo do art.S9
..do ante TO eto. / Art.59- O Estado Brasileiro exercerá soberania perm~

nente sobre todo o seu território e bens.

JUSTIFICATIVA:

JOSE MENOONÇA DE MORAIS excede ao simples 1 imite dos recursos nacionais' e ao produto do la

vor de seu povo.

EXIste todo um complexo imaterial de cu l t u r a , de vonta

de, .e de raízes históricas que também precisa ser preservado perante

as demaiS nações.

Com a modificação feIta el jM~na-se a especIfIcidade q~e

é característica de leis ordinárias e dá-se uma total ampl l t o d e •

EMENDA CS03150·4
tJ

PL[IlA'UO/CDI,II"ÃO/'U8COWI!lS.io---------~

SISTEMATIZAÇAü _J

r;o---------------- T[XTO/JU!lTl'lCAÇÃO-- -.

EMENDA MDDIFICATIVA ã letra "b" •.i nc r so I do art.28

A soberania po l I t l c e e -ec on Sm l c a do Estado Brasileiro

Nova redação: art.28

/- ..
b) é obrigatório o a1 istamento e facultativo o voto dos maiores de /'

dezoito anos, dos analfabetos, dos maiores de setenta anos e

..,---'---- ;-- T[XTO!JUSTlrlcAçÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 39

ART. 39 - Suprimir

Justificação:

~"A"TIClO~'PMOB/MG
AUTO":-:-:::-'-::-::------------~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

,-------=-==c-:-:' ItLf;JI"'''lo!eOwlss;.O!SUIlCO.wIUÃO-----------e: SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03153-9
l:

dos defiCientes físicos.

JUSTIFICATIVA
O "caput" do artigo trata dos da.rea tos ,

Ora, não tem mn.to sentido óbrl.gar alguém a exercer d1rc,J,to. A

obngatoriedade deve cmg~r-se aos deveres.

Admite-se a, quando IDU1.to, a obrl.gatorl.edade ào all.sta~to, I
poas dela decorrerão diversas consequêncaas tzu.s CO'"D: número de parlamcnla-//

res nas dafarentes esferas legislativas, etc ..

Quanto ao voto I UIT\3. vez que não se irrq::€rle o voto em branco I dE.

ve ser pernu.tada a abstenção, due~to este consagrado até mesrro para os se-//

nhores Consbtumtes, que não são obr~gados a votar as fuferentes maténas.

/I /I

Os artigos que compõem o anteprojeto dizem, cada um a

se~ tempo, exatamente o que prevê o artigo suprimido que! des

tarte, é desnecessário, e conflita com o princípio da represe~

tatividade contída no art. 29 n9 V.

EMENDA CS03151-2
tJ JOSE MENDONÇA DE MORAIS :J ~MÕB/MG--:J

f=T SrSiOOT ÍLZAÇAOU15SÃO/SUIlCOWISS~O --- ------ - J r:02;A07~-87J

..,- T(XTO!JUSTI'ICAÇ;.O--------------

o Estado é o representante dos cidadãos; nao seu instr~

menta 06 seu med1dor~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA SUPRESS~VA DO ART. 79 E SEUS INCISOS

ART. }9 - SUPRIMA-SE

I - SUPRIMA-SE

II - SUPRIMA-SE

III SUPRIMA-SE

'EMENDA CS03154-7·
L

"L['UIl;IO!tOIlISS;'O!~UIlCOWlas.iO__ o

SISTE~IATI ZAÇAO

r;-r----------------Tf;XTO!.rUSTI'ICAÇ..O----_-'- ....:.. -.

JU STU ICA TIVA
Art. 29 ( Emenda modificatlva )

As normas contidas no art. 79 e seus inc~sos são prcv~~

tas de forma mais explíc~ta nos diversos títulos e capítulos do

anteprojeto de constituição.

A ~epública Federativa do Brasil é const1tuída, sob o r~

gimc representativo, pela un~ão ind1sso1úvcl dos Estados e do Dis

trito Federal, e tem como fundamentos:

Traca-se inclusive, de texto mera~cnte exemplificat3vo,

faA inclusão do Dlstr~to Federal no texto prende-se ao

to de que no art. 65 do ant~projeto lhe é outorgado autonoru13

lítíca, administrativa e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

J
funàamenmuitas outrdb Ldr~fa~t e meis que o cst~dc br~~llclLO

tais não especlficadas.

L.------------1..."f-/---if'-f; /:..~__-_=:O.....~----------'
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Como entidade autônoma, embora sem a denom~nação de hs

tado, o Distr~to Federal deve, no mínimo por boa técnica juridi

co~legíslaLiva, ser menclonaâo como formaaor da Kepública Federa

tiva.

Al~ás, a Comissão de Soberan~a e dos D~re~tos e Garant~as

do Homem e da Hulher já havia se apercebido deste fato e de sc r ev i a,

em seu art. 18 o Brasil como 11 ••• uma Federaçio 1ndissolúvel de

Estados - membros e Distrito da Capital T' •

/

o real.asrro na rnedlda em que a JJI?osl-ção de conda.çóes cada vez/

mai.s onerosas ao empregador acabarão por fazer diminui.r o número de e:np~c

gos pela sampães razão de que Os custos serão ansuportiâvea.s ,

A COnstituaçâo não pode descorlhecer a real.idade, Se lhe CCl'pe

te de um lado assegurar di.reâtos , não pode a esse pretexto propacaar venha

a ocorrer dinunuçâo de ercprego, este Sl.Jn 'LIDl dos maiores mreltos dos bras~

Leazos , dos que jã trabalham,mas, prancapalrrente, daqueles que, enualmencq

apor:tam ao marcado de trabalho.

Tarrpouco é menos verdade que, ã Consbtuição canpete defma.r /

prdncâpaos, cabendo ã Le~ ordanáraa a dcfL'1~ção de caro serão ap~cados / /

tzu.s princípios.

/I

EMENDA H:JDIFICATIVA 00 INCISO XVII 00 ARr. 14

flP-"""·~'?MOB/MGDE MORAIS

Emenda Supressiva:

EMENDA CS03157-1f: JOSE MENDONÇA

re-r-r- ;rtll:ToIJu5tlrlc,çio----------------~

..",- -::-:: 'L[I{.lA'~/cOlollS5io/SIJBCO...155io------------_,

SISTH1ATIZAÇAO

J

.."r---------------- T[llTO/JU5TIF1CAÇio-----------------,

EJ't1ENDA CS03155-5 _'",..__- _rr= JOSE MENOONÇA DE MORAIS

Art. 14 - ..

1- .

II a XVI - - ..

XVII _ proabado o servaço extraordJnár~o, salvo negocaação

JJlChvidual entre errpregador e errpregado, garanbda/

remuneração superior àquela do horãno nomal e

nos casos de errergêncJ.a ou de força IT\3.~or;

JUSTIFICAÇJiO

Su.prima-se o item VIII do Art. 48, a saber, "os recuE.
sos minera i s do subsolo", renumerando - se os segulntes.

JUSTIFICATIVA:

A permanencia do inciso citado, a par de romper
com a tradição do tratamento cons t r t uc i onal. da mineração no
Pals, e incompatlvel com a opção do presente anteprojeto
constitucional que, em seu art. 306, estabelece, com meridl2
na clareza, que a ordem econômica e fundada na livre inicla
tlva. Sua manutenção slgnlflcara a estatlzação do setor
mineral do Pals, com reflexos serlsslmos na descoberta de no
vas jazidas e na çonseqtlente oferta de bens mlnerais, sem oS
quals a moderna Clvllização, a agrlcultura e a lndustria não
poderão se desenvolver ou mesmo existir.

~::.::~O.-::::I
~~MENOONÇA DE MORAISJOSE

SISTEMATIZAç.AO
(i]r---------- ~L[f,j.A,.I()I'OIIl,.~.ioI5U.tDyIUÃD

[-

EMENDA CS03158-0
t?

A neuor garantía constituc~onal é a l1.berdade de cada um.

~ da.sposaçôes de ordem públJ.ca, J..."l'lpera'b.vas e xrxenuncaévec.s , ]a

mai.s p:x:lerao Vil em prejuízo do ll1divíduo, eSf€C~almertte do trabalhado~des

de que não tenham por IIDbvo o ll1teresse púb~co. ~,""---'~

Ora, caro exp~car O interesse púb~co de que runguém possa traba-

lhar quando bem lhe aprouver, desde que receba correta remuneração e xee-]

peito pela sua rranifestação de vontade?

,.-, T(ll:ToIJU5TI'lt.çio ~

/ Emenda Supresslva:

Suprima-se o § 29 do art. 48.

-JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

A participação dos Estados. do Dlstrlto Federal e
dos Huniclpl0S no resultados da exploração econômica e do aprovei
tamento de todos os recursos naturais, r~novãvels ou não renovã
veis, oem assim dos recursos minerais <1'0 subsolo, dã-se melhor e
mais adequadamente com a lmposlçâo de tributos ~obre as atlvid!
des econômlcas, já previstos, no presente antep~ojeto de Const~

tuiçáo, no Capítulo I - do slstema tributário nacional do T{tulo
VII - da trlbutacão e do orçam~nto, o Que justifica ~ supressão ~

ra proposta.

A propôsl.0, vale lembrar que a efetivação da part~

cipação acima referida Vla tributo é a única que a asseQura, haJa
v i s t a que com ~ mesma não estarão Estado, Distrito Federal.e Ilun2,
cípio sujeitos ãs t ns t ab t l t dades inerentes ã toda e qualquer expl~

ração econômica e ao aproveitamento de recursos naturals, seja
fruto de chuvas excessivas, pra9?S, secas.inclementes,seja decor
rente de conJutura desfavorável ou depressiva, de mercados, pr!
ço s , e t c • , que certamente resultariam em pl'ejuizos, ou sera , tor
nariam letra morta a lntenção dos constituintes.

I .-......

gozo de 30 (trinta) dias de fénas anuaa.sj

I ...

lI'a XVII

XVIII -

ARr.14-

A nova redação visa preservar a a.soncmfa e o real.asno da nonra

Constitucional.

A asoncmfa quando se tEm preserrce CjU'= o rep:iü.so scrra........al rBO _
pago em dobro.

EMENDA l1:JDIFICATIVA 00 INCISO },:VIII 00 ART. 14

/':1,---------------- 1'tll: ..O/~U$tlrl= ...çio-------------
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r;-r-----.----------- TEkToIJusnncAt;Ão----- --,

J8SE MENDONÇA OE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03162-8
f1~"""";j'r>MDB/~IGJOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTE~lATI ZAÇAO
(õ]c---------- I'LltH."10/tOIolISS.i.o/;UICOiil&SÃO

C-

EMENDA CS03159-8
tJ

~ MODIFICATIVÃ DO INCISO XII DO ART. 49.
EMENDA MODIFICATIVA

~- . Mod1fique-se para a seguinte redação o artigo 51:

XII - Organizar e manter o Poder Judiciária, o M~nistério

Público e a Defensoria Pública dos Territór1os.

"Art. 51 -'bs Estados federados se organizam e regem pelas Cons
t1tu1ções e leis que adotarem, observados os pr1nciplos desta
Const1tuição."

JUSTIFICATIVA

Na medida em que fa1 outorgada autonomia polítlca c admi

nistrativa ao Distrito Federal - Art. 65, não cabe .à ün i â c d Ls p c r

sob~e a matéria contida no inciso, no que dlZ respelto ao Distllto

Federal.

§ 49 - A eleição do Governador do Estado, do V1ce-Governador, dos
Deputados ã Assembleia Legilativa, do Prefeito de Mun1cip10, do
Vice-Prefe1to e dos Vereadores ã Cãmara Munic1pal seri por sufri
g10 un1versal, direto e secreto, para mandato de 4 (quatro) anos."

J USTl FI CAÇ)(O:

A emenda compatibiliza a eleição, nos nive1s estadual e mun1c1pal,
com a do Presidente da Republlca.

flPM""""~'f:MDB/~IGJÇJSE MENDONÇA DE ~IDRAIS

EMENDA CS03163-6
f:J

..UTOIt--------------~
JOSE MENDONÇA OE MORAIS

r----------- ..L(k.LnIO/Co"uss'i.O/.U~CO"UH.tO---------___=:e: SISTEMATIZAÇAO J

EMENDA CS03160-1
f: ']

r:"lr---------------- TEXTO/,rUS,."ICAÇlo------------

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49

ART. 49 - ..

-,----- ---:- 'I.l:U R10/ COIl ISSÃo/ . Ull CO\l IU ÃO- -,tJ SISTEMA1IZAÇAD

r."r---------------- TtxroIJu~Tlrll:AçÃo---------------

XIII - Organizar e manter a Polícia Federal no Distrito
Federal, 'Estados e Territórios, bem como a polí
cia mili~ar e o corpo de bombeiros militar dos
Territórios.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 49 e 50 do artigo 51.

JUSTIFICATIVA:

Em nenhum outro d Ls p o s Lt av o se encontra menção a q u e rt cabe
organizar a Polícia Federal nos Estados. Ora, esta função compete
à União, com exclusividade. Ass1m ao não mencionar os Estados se
estaria cingindo a atuação dá Polícia Federal ao D~strito Federal c
aos Territórios.

De outra parte, na medida em que foi outorgada
política e admin1strativa ao D1strito F~deral - Art. 65 
compete a organização e manutenção da Polícia e corpo de
militares.

a u t o n c n La
a e 5 te
b on b e Lr o s

Garante-se, por um lado, a autonomia do Estado federado

e, por outro,retira-se-lhe competência especifica de organização

de serviço~ de seu predominante Interesse como a procuradoria j~

dicial e a consultoria jurídica.

..,------ TEXTOIJuSTlrlc.çÃo----·-------

'J

J

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTOIATIZAÇAO
r.r---------- 'ltN""lo/c()Wl',ia/IUl\COIl •••io-------- -,

a;:;~;;;',":--]
~~.-JJOSE MENDONÇA DE MORAIS

Suprima-se o artigo 54.

YMENDA SUPRESSIVA

Tf:XrO/olusTI'.CAÇ;,O--------------l

II p l c na " .

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no § 39 do a r t r ço 51, a expressão:

Justificação; "A emenda compatibiliza a autonomia municipal

que não é plena - com ações de governo, como a ad

ministração de área ou região metropoI itana.

são incompatíveis o regime direto de governo com o

prcsentativo.

o
" "

re
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iEMENDA CS03165-2m AUTOR

~ . JQSE MENDONÇA DE MORAIS

r;,---------- PLtHÁl'llO/COl,USSÃO!CUBtOM.,l.sio _

SISTEMATIZAÇAO

r;r----------------TEXTotJUSTlrreAçio -,

Emenda Modificativa

JUSTlrICATIVA

Prece1tua o Parágrafo ún!co, do art. 251, que lei complemen
tar estabelecerá dentre outras, as normas de emprego das forças aE
madas. A1nda, o artigo 252 estabelece que as Forças Armadas dest~

nam-se também à manter a ordem e a Le~~

"EvLden Le , po.q~, que O ar"'C~go que se pre cende ver supzmu.d o é
redundante.

Redija-se o inciso 111, do artigo 53, do seguinte modo:

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

"IIl - estabelcer diretrizes gerais de ordenação de seu territõno".

JUSTIFICATivA:

,ÉMENDA CS03168-7
tJ ~~AIITI00;j

'rnD8/~lG

SISTEMA TIZAÇADr inconveniente (lue a Constituição drsponha sobre materia onde haja 1nterfe
rência de outras esferas de Governo.

- -'- PL.[HAIIlO/CO...I";.oltu.cO.llrsslo------ ,

f:
...- T[XTO/olUSTIF.CAÇi;o -,

Reserve-se ã legislação ordinãria faze-lo se for. o caso. EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do a r t Lq o 62.

DA CS03166-1
JpSE MENDONÇA DE MORAIS pPM'''''''Gl'f:MDB/r~G Justificação:

,--- 'L.E"..."IO/co"'''sÃo/IUBCOt.llssio----'' --,e: SISTEMATIZAÇAO

r=1---------------- 1 f XT'O/-'VSTIFlCAÇi o - - - - - - - - - - - - - - - _ ,

A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre

a organização municipal.

Emenda modificat1va

JQSE MENDONÇA DE MORAIS

Modifique-se a redação do artigo 59 para a seguinte:

Art. 59.- O munic'ípio reger-se-ã por t e i orgânica munic1pal,
atendidos, dentre outros, os seguintes pr1nc'ípios:

I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
mediante sufrãgio, direto e secreto, e s i mu'l t âne o em todo o
Pa'ís;

11- estabelicimento de incompatibilidades para o exercício da
vereança, observado o d i s'pos t o nesta Constituição para os
Membros do Congresso Nacional"é na cons t t tu í cão do res
pectivo Estado federado para os Membros da Assembléia Le
glS la tiva.

fll~'organizaç~o das funções l eq t s l e t iva s e fiscalizadoras da
Câmara Municipal.

::EMENDA CS03169-S
l:
r.-r---------- Pl[H'''IO/coLllsSÃO/lluaCOIl15S,lO _

.SISTEMATIZAÇAO ~

r.-r-------- T[XTO/.JUSTlrlCAÇio -,

Emenda modificativa

Mod1f1que-se a redação do inciso I do artigo 62 para a
seguinte:

I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse.

JUSTIFICAC)(O:
JUSTIFICAC)(O:

As normas bãs1cas de organização dos mun1c'ípios hão
d;" ser competência do Estado; no m'ínimo, para obter-se coerên
cia em sua estruturaçã~.

Não se deve, expressamente, atribu1r-se ao munic'í

p10 legislação suplet1va.ã da União e do Est;do federado.

SISTEMATIZAÇ/lO

DE ~lORAIS

EMENDA SUPRESSIVA

'LUA"IO/çoUI'5Ão/&UaçOVluÃO-----------

SISTEMATIZAÇAO

",., TEXTO/"'uST1IIC,AÇÃO-----------------,

EMENDA'CS03170-9 AUTD'--~----tJ JÇlSE MENDONÇA

JOS~ MENDON A DE MORAIS

DA CS03167-9

f • r-----""--------- PL[H...RIO/coUI:s:!io/suElCOMISSÃO- ~---

tO?
""' ~__ TtxTo/"uSTlfICAÇio---------------_ _,

EMENDA SUPRESSiVA
Su pr l mam-rse o artigo 6~J parágrafos e incisos.

Supr~ma-se o art~go 419, que assim está red~g1do.

Art1go 419 - O Congresso Nac~onal estabelecerá normas para a conv~

•.' caçâo, d'as forças armadas, na defesa dos recursos nat.ure i,s e do me10

'ambiente, em caso de manifesta necessidaQe.
\ .

Justificação. A Const t tuí câo estadual. atendidas as pecul iar!.

dades Jocais e sem desatender princípios gerais da Constitui

ção Federal, disporá 's o b r e outros instrumentos de fiscal ização.

/
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SISTD1ATIZAÇAO

AUlOR

J9SE MENDDNÇA DE MORAIS
EMENDA CS03174-1
l!J JOSE MENDONÇA DE MORAIS,. ) 1IíPi''''''O~C MDB

/ M:'--------------------'
J

EMENDA CS03171-7pr-
~_~ PLtNunCt/CO"'lS,lo/.uoCO"'lllSÃO

tJ
r:-1 TtXTo/JUllTlrlCAÇ;,O --,

r;,,..---------------- TUfO/",uSTl'lc..r;;'O---~--------------'

EMENDA MODIFICATIVA

Modif~que-se para a segu~nte redação do § 19 do art~go 6S:

Emenda supressiva

Suprima-s~ a letra "b" do inciso XVI do art. 99.

"§ 19 - A eleição do Governador Distrital, do Vice-Governador D~str~

tal e dos Deputados Distritais serã pelo sUfrág~o un~versal, d~reto

e secreto, para um mandato de 4 (quatro) anos".

jUS'rIFICAÇJ\.O

A emenda compat~~~liza a ele~ção no D~str~to Federalcam

o s~stema adotado para a do Pres~dente da República e f~xa a duração

do mandato dos cargos elet~vos d~strita~s em 4 (quatro) anos.

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

JUSTIFICATIVA:

São amplas as competências do Congresso Nacional.

Atribuir.lhe a aprovação previa para a concessão de
linhos comerciai~ de tr&$porte marítimo, fluvial, de transporte
interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e
de transporte àéreo, vem retirar de órgãos como o Departamento
·Nacional de Estradas de Rodagem a sua principal competência
que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a
ele subordinados.

Transferindo a competência desses Õrgãos para o Co~

gresso Nacional, este dificilmente terã possibil idade "de aval iar
a correta e real necessidade de ser ou não implantado determin~

dos serviços em determinado local do P~. Tal providência ger!
rã forte tráfego de influência em detrimento do povo.

SISTEMATIZAÇAO ~.m-~'ü2! 07/%1

~~----- -_---_ TtXTO/JVSTIF1CAÇÃ':l--- ,

Emenda modif~cativa

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS03175-0 .u,..-- ~f3 JOSE MENDONÇA DE MORAIS

~,..---------------- TlITO/,uIST1nc.çio,---- --.

..,..---__~ _:::_:: 'LtNÁIlIO/COUISdo/luleOlfll..o ..,

SISTEMATIZAÇAO

Não se prover a execução de le~, de ordem ou dec~s

são jud~cial".

"IV

Mod~f~que-se para a segu~nte a redãção do inc~so IV, do
artigo 72:

A proposta de coerênc~a redac~onal do texto com
caput.

o
Su~rima-se o inciso IX do Artigo 85

Justificação:

DE MORAIS
EMENDA CS03173-3 .uT••-------~fi JÇlSE MENDONÇA

PLENÃ'IIO/eoWI:!ldo/IUICOIlI••ÃO-----------

SISTEMATIZAÇAO

~"AI'lTI00:j'?MoS/MG
o texto é inexpressivo. Qualquer lei que estabeleça

plano de cargos e salários, ou instituidora de tabela de venci

mentos: cumpriria o preceito.

.", TlUo/JU5TlrlCAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se para a seguinte a redação do Artigo 90·:

J
AUTOI!

-------- I'U"j.1l10/COWIUio/IUICOluuio--- _

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

~ISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03176-8
f?

"ART. 90 - O benefício de ,pensão por morte correspond~

rã à tota.lidade da remuneração, gr a t a f í c a ç o e s e vantagens pe!

soais do servidor falecido, observado o disposto no artigo a~

terior".

Ju::;tificação:
r;,,..----------------TutO/.luSTlI'ICAÇio--------------__--.

EMENDA M:OIFICATIVA DE PARI'E 00 INCISO I 00 AR!'. 111

A emenda insere a paridade no benefício de pensão.

Art. '1' - ..
I - mvestido na função de Prilreiro-M.i.ni.stro, Ministro de Estado,

Chefe de Missão Diplanática pennanente, Governador de Territ;§

rio, Secretãno de Estado, do Dístr~to Federal e de TerritO-/

rios;
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SISTEMATIZAÇAO

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA SUPRESSIVA

AUTO"---------------

r---------- PLEtJillIO/cOUISs1o/sUllCOIlISSÃO-----------

tJ

EMENDA CS03179·2
f!1

=> l'UTO/Ju=nIFlCAÇio ---,

JUSTIFICATIVA

A mxlificação proposta prende-se ao fato de que o Parla

nentar, por una questão até mesrro de principio, não pede ser detentor de / /
dois tipos de mandato popular. Assim, por exe!!q?lo, um mandato no legislati

vo e outro no Executivo, no caso dos Prefeitos, acabaria por desvirtuar os
dois.

O disposto no artigo e materia de lei ordinãria e não constitucional.

Suprima-se o artigo 430.

JUSTIFICATIVA:

TaJOOém a Presidênc~a de Empresas PÚblicas e de Econania/

Mista sãoin~tiveis can o mandato legislativo, a tal ponto que o pró

prio Anteprojeto consagra em seu Art. 109 expressa proJ.bição para q..." o Pa:;:
latrentar IlI3Iltenha "contrato can pessoa de direito púbhco, autarquia, e!!q?r:;:
sa de pública, sociedade de econania mista ••• " •

A"noora do Art. 109 prende-se ao fato de que a Fiscaliz~

cão financeira, orçarrentária operacional e patrJm:lrUa1 é exercada pelo ü=-/

giSlativo, e nos casos prJ4istos na redação original, se estaraa pernu.tmdo
a fisca1J.zação pelo própn.o fisca1J.zado.

J-----~,_l

JOSE MENOONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO
mr---------- I'LUAR10/ccuussÃO{SU!CO"'ISSÃO

é
r.1r----------------TUTO/JUSTIF1CAÇio--------------__--,

EMENDA CS03180-6
PJ

r=-.---------------- TurO/oIusTI'ICAÇÃO-------------------, ~ SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA Suprima-se o § 29, do art. 428;"

Suprima-se o inciso IV,do artigo 117 - .

IV -suprfmi r

I
IJ

IH

- ,-, .

- .

JUSTIFICATIVA-

Os direitos do trabalhador, seja o servidor público
ou privado esgota-se no art. 14 deste AnteprOJeto, havendo, assim,

colisão entre o dispositivo do § 29, do art. 428, com as normas do

art. 14 e incisos.
Justificação:

A iniciativa popular de emendaã Constituição confl ita com o regime represen

tativo.

Além disso, seria criar mais um ônus e embaraço à
empresa privada, decorrente de fato estranho à sua natureza e 0e
jetivo, ou seja, tema de adoção de menor. ~ um entrave a ordem eC2

nômica.

AVTO"-- _

JOS~ MENDONÇA DE MOR~IS

SISTEMATIZAÇAQ
= TIExfOIJUSnncJlçÃo -,

!MENDA CS03181·4
l:
F.i=---------- ..~r.H,:..IO/CO.. ISdOI$UBCO"'ISSio- ....:. ~..

SISTEMATIZAÇM

Nl"AflTI00rG=]
PMDB/MG

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA SUPIlESSIVA

Suprima-se o art. 481 e seus parágrafos (19,29 e 39). Suprima-se o § 19, do art. 428

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA:

A norma inserida no dispositivo do art. 481 e seus
parágrafos colide frontalmente com o disposto no inciso III, do
art. 14, deste Anteprojeto.

Ademais, a norma que se postula su~ressão fere os

direitos consagrados do trabalhador, determ1nados pelo FGTS, re~

tringindo ainda mais a possibilidade de saque de seus valores I §

39 I.

A prev1são par~ que estrangeiros adotem um nacional demon~

tra incapacidade dos nacionais em zelar, cuidar e mesmo, _ suste~

tar os menores.

Essa previsão de adoção por estrangeiros não deve constar

na Carta Magna, por ~fensa à soberania do povo Brasile1ro, confli

tando, pois, com o disposto na letra "b", do inciso I, do art.13 •

Inobstante, inexiste óbice de que a lei comum trate
do terna, vez que não haverá impedimento constitucional.
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JUSnFICATIVA:

r=-r TuTot"usTIFICAÇio -,

Emenda supressiva

Suprima-se os §§ 19 e 29, do art. 424.

JUSTIFICATIVA

A no:cna Constitucional não pode, num Estado de llireito, criar
o nexo psicológico onde ele não existe. O Dolo, para que se configure,e
xige o querer do agente. Isto é ciéncia penal.

A hip5tese contenplada no parágrafo 19 quer suprir o nexo ps,!

cológico, ", vai mais além na Iredi.da em que transfol:!la a lesão grave em

hanidfuo, isto é, mata quemnão está morto, apenas para ter o crime e-I
quiparado a um' rnar.s grave.

A lei ordinária é quem deve, através da imposição de pena,m3i.E;
ou menos, grave, dar a dimensão que se quer dar ao problara..

No caso do parágrafo 29 a questão tanV:Jém é cct1plexa: De um la
do se fala em auséncia. de culpa, de outro se fala em ação ou~. 

Ora, a culpa decorre, sempre, da ação ou anissão de alguérn.EE
ta contradição do texto' o i1yJfabihza: Não existe círculo quadrado.

A revogação de anOOs parágrafos Justificam-se, assim, pela :im

propriedade cem que são tratadas maténas da mais alta significação e que
já se encontram definidas em ciéncia penal - o dolo e a culpa.

Melhor para a Constituição e para O próprio Direito que a lei!
onlinária se encarregue da matéria.

o

esta
da

"UTOR---------------
JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO

Ademais, o dispositivo do § 19, conflita com
caput do art. 423 deste anteprojeto.

No que tange ao contido no § 29. o tema jã
previsto nos cânomes do direito penal, cuja competência é
lei ordinãria, sendo matéria estranha ã Constituição.

r---------- 'LENARIO/cOlol.ssio/sUIlCOtlIIUio _

l7

Sem embargo, o disposto no § 19, do artigo 424
conflita com a norma exarada no artigo 423, vez que não prevê
nenhuma proteção ã familia.

Com efeito, sabe-se que uma ação de investigação
de paternídade tem consequência nocivas, princlpalmente sob o
aspecto psicolõgico relativamente ã familia do acionado, sendo
este casado, e nesse caso deve ser resguardado o bem maior.

EMENDA CS03182-2
(!J

JOsE MENDONÇA DE MORAIS

JOsE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAD

EMENDA SUPR~SSIVA

m~--------- 'L~NAII.10/cOMlssio/suecoMls5Ão

é

EMENDA CS03185-7
l:

17l--------~'-------TUTO/"'USTI~IC.çio _,

...UTO"--------------~

SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03183-1
tJ

__________ 'LUÂlhO/coUISsio/luacOlussio-----------

't=J-
.."., TIXTO/,lUSTlfICAÇ;,O ---,

EMENDA SUPRESSIVA Suprima-se do artigo 414, os Incisos 11 e V , do anteprojeto de con~

tituição.

Ora, a norma contida neste Inciso abrange os teores dos Incisos

11 e V , perdendo, pois, estes os seus objetivos.

Destarte, e considerando as cautelas e modos e fiscalização con

tidac no corpo do anteprojeto de constiLulção) ãevem os incisos serem
suprimidos.

Suprimam-se o artigo li4, parágrafo ~ncisos, mantendo-se corno artigo
da Seção VI, o artigo 115, e transformando-se o § 29, do art~go 114,

em artigo autõnomo com a seguinte redação:

·Ar~: 114 - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que gozem

de poderes de investigação próprios das autoridades judiciáriab,

serão criadas pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou sepradamente, para apuração de fato determ~nado e por

prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros, se~

do suas conclusões encaminhadas ao M~nistér~o Público para fins de

promover a responsabilida~ civil ou criminal dos infratores, se

for o caso".

JUSTIFICATIVA

Segundo consta do Inciso 1, do prõprio artigo 414, inéumbe

Poder Público manter os processos ecológicos, bem como garantir

m~nejo ecológico das espécies e ecossistemas.

ao

o

JUSTIFICAÇÃO:

SISTEMATIZAÇl10

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

Procedimentos das Comissões do Congresso, ou de qualquer de

suas Casas, devem ser regulados em Reg~mento Interno, salvo quanto

às de Inquér~to que devem ter suporte constituc~onal. EMENDA CS03186-5
l?
=---------- .t.tHÂ"IO/cOIolISsio/sUllCOMISsÃO _

.."., ~ TEXTO/"u!lTIf"1C..çio __,

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO
..".,-------~--'U:N ..'uO/CO...1Ss1o/.u.CO.. ISSÃO- ~~__,

Emenda supressiva do art. 355 § 39

Art. 355

§ 39 - Suprima-se

JUSTI FI CAC1\O

4U10ft---------------
EMENDA CS03184-9
(:J

=----------------UXToIJUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA DOS §§ 19 e 29 00 ARr. 422

o presente parágrafo conflita com o art. 13, inci
so XIII, letra "d" do anteprojeto, e, como matéria geral, já estã
regulada em outro Titulo.

Art. 422 - : ..

§ 19 - SUPlIDIA-SE

§ 29 - SUPRIMA-5E
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JOS~ MENOONÇA DE MORAIS
~'."TIOO~

~DB/~lG
AUTOJt---------------

JOS~ MENDDNÇA DE MORAIS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~--_------------TI:XTO/"USTIFlC ...çio-----------------..,

.-,...... 'L.f.:H.ll'llo/c:oallsSÁol.UICOlUISio------------,

,EMENDA CS03190-3
l:J

AUTOJt---------------

sistematizaç1l0

...... 'LlNu'o/cOlolluÃo/auleOulssÃo--- _

171'--------------- n::nololuSTIEIC.a.çio,- ---,

..Elt\ENDA CS03187-3
t:

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 355, § 19

ART. 355 - ••••••.••••••••••••••••
EMENTA - Emenda Supressiva aos Artigos

349 e 350.

§ 19 - Suprima-se. Justificativa:

JUSTIFICAÇÃO:

• ~ matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o
seu carater regulamentar de situações específicas sendo além dis
so dlscriminatórlsc, em relação ã atividade hospi~alar.

• De outra parte, no art. 403, § 29 fic~u estipulado que
a lei regulará a concessão de incentivos e outras vantagens a

'entidades privadas que apl iquem recuesos visando ao desenvolvimen
to em todas as áreas da ciência. rr;""'nl000PMDB/MG

AUTOJll---------------
JOS~ MENDONCA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO
= TCJCTO/.JIJSTI,.'C...~;,O-----------------,

A saúde é bem imaterial intangível por normas legais. Os
incisos do Artigo 350, são princípios gerais já previst~s no
art.í go , 353.

r--.---------- PLItM.llrIlO/COWI'SAO/sUICOMISSAO------------,

EMENDA CS03191-1
(lfrontalmenDesta maneira, o texto a suprimir se choca

te com o citado artigo.

EMENDA SUPRESSIVA:

SISTEMATIZAÇ1l0

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

JUSTIFICATIVA:

Suprima-se o inciso IV do ar •• 351.
AUTOIt---------------

""r--...;:..-------------TUTOlolUSTlflCAÇio-------.:.------------,

l.MENDA CS03188-1
t:

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 354

ART. 354 - Suprima-se

A parti~ipação popular, sob a forma direta ou indireta,

é vedada pelo disposto no art. 29, que prevê o regime repre

s~ntativo para a República Federativa do Brasil.

JUSTIFICACÃO:
A auto-representação popular do artigo suprimido

flitai diretamentê, -éOIlf o art. 29 citado.

CO~

'0 assunto, já foi tratado nos artigos anterio~es, esp~

cificamente nos a r e's , 351,\. 352 e 353, sendo, o artigo em foco des

necessário por redundante.

~PAIl.TIOO;-]

YMoB/t4G
AUTOIt---------------

SISTEMATIZAÇAO

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA SUPRES51VA

= Tlt:lTOIJUSTl'I"te..;.io-------''---------"-l

,.:., PLUÂIl.IO/COMI"Ao/IUaCOMI"io-----------'

~EMENDA CS03192-0
(:J

JOS~ MENOON A O~ MORAIS

SISTl::MATIZA AO

A CS03189-0

"" TIXTO'oIUSTIPlCAÇio ---,

r.:i.---------- PLIl ••"to/COMISSio/.UICOWlasio------------,

.~~~~~~;§~;!!!~~L_..UTO.--_-------------.

Emenda 'aditiva ao art. ,351
Suprima-se o iniiso IV, do § 19, do art. 341.

Art. 351 - as ações e serviços publicos de saude in.egram uma_
rede regipna1izada e hierarquizada, e constituem um sistema

único, organizado de acordo com as .seguinte~ diretrizes:
JUSTIFICATIVA:

11

III

IV

A pretensão do inciso IV, transgride o preceito contido

na Illtra "a", do inciso li, do art. 270 deste Anteprojeto, o
qual, impede a União de instituir impostos ou taxas sobre patrim~

nio.

JUSTIFI CAÇ)(O:;

o acrescimo de palavra "pübi ico" .ao art. 351 visa
deixar claro que o dispositivo tem por objeto a estrutura püb1ica

através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 349 e 350.

Além disso, trata-se de bitributação t nsupo r t áve l , en

contrando-se exauridas as hipóteses de instituição de impostos p~

la União, no art. 275 deste Anteprojeto, colidindo também a nor

ma a ser suprimida com o dispositivo retro citado.

r ....... ......
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srSTEMATIZAÇ!\O

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

JUSTIFICACIíO:

O acrescimo deixa claro ,não estar proibido o exercI
cio profissional na área de saúde; enquanto a saúde e dever do
Estad~ e faculdade da iniciativa privada.

Ressalte-se que o texto aditado é o do art. 56 do
anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Social, que 'ica a~

sim compatibilizado com o anteprojeto em foco.Emenda supressiva do inciso 111 do § 19 do art. 341.

EMENDA CS03193-S
~,
r:1,..,..--------- PLlN,UllO/coUlSSÃO/IIJIlCOIlISsio -,

r.I--------------- TuTotofusTI'IC&çio,- .....,

Art. 341

§ 19

1-------------_

11 -------- _

111 - Suprima -se

IV

V ------- _

VI ------ _

SISTEMATIZAÇAO

r::-r--------------- nno/"lulTlrtu;io---------"'-------,

Tra ta-se de imposto sobre o mesmO fa to gerador, o
que tecnicamente não e correto. Por outro lado, o produto agríco
la, componente essencial da despesa de todo cidadão, jã suport;
a maior carga final do mundo.

princ.I
conti

Emenda Aditiva

- lei ordinária deverá regulamentar os
pi~s básicos dos meios de transporte
dos neste artigo".

do parágrafo qnico ao art. 322. com a seguinte

JUSTIFICATIVA:

Acréscimo
redação:

·Parágrafo ~nico

A' medida proposta vem combatibilizar o presente ar
tigo com o 16 do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica e
unificaria as legislação existentes sobre a matéria. Evitaria
tambem,. a desun iformação entre os Estados não deixando que cada
um legisle e aplique normas diferenciadas, beneficiando uns e
prejudicando outros, quando da fixação de determinadas normas.

, pois deixaria de existir o c r í t ãr to de comparação.

bitributação,
pelo Imposto de

pres:nte inciso corresponde a urna
atividade agrícola jã e tributada
disposto no art. 275 III.

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAC/IO

pois a
Renda.

JUSTIFICATIVA:

O
renda da
Segundo

EMENDA CS03194·6
t:
t!
r::-r---------------TlxTot.rUaTl'IC&çiO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

SISTEMATIZAÇAO

JOS~ MENOONÇA DE MORAIS
AUTOIt------------_-'

,--- ".IENA'UO/c:ONlSs;.o'::-uacoMlssio------- _

[J

EMENDA CS03197·1
l:

"I - contribuição dos empregadores, incidente sobre a
folha de salários, faturamento ~ lucro, conforme se dispuser
em lei.

Modifique-se a redação do inciso I, do § 19, do Arti
go 341, pa r,a a segu i nte:

Jus.tificação:
EMENDA MODIFICATIVA DO §39, art. 326

A incidência deverá ser f xada tomand~-se como base
as peculiaridades de cada setor, po s, p~r u~~ questEc :õg;ca
nenhum setor poderá ter a contribu ção incidente sobre os
três itens simultâneamente.

Suprrma-se a expressão 11 bem como os módulos de expl~

ração da terra" ,. ficando, assim, com a seguinte redação:

JUSTl FICAT I VA

Art. 326 •......•••...• o o,, o •••••• o o o, o

§39 - A lei definirá as zonas prioritãrias para refor
ma agrária e os parâmetros de conceituação de propriedade improdu

tiva.

Trata-se de um dispositivo simplesmen
te programático, que nao envolve matéria constitucional.

tJY!f'AltTI00m=J
PMDB/MGMORAIS

SJSTE.MATIZI\,ç~O

~ --------_ nJ(To/~USTl'~ÇAÇiO---------------1

~ 'llHAIl.l0/COUISSÃo/sUIlCOlllssio-----------,

EMENDA CS03195·4 OUTO.-------
e: JOS~ MENDONÇA DE

Emenda aditiva ao art. 349

prE,
priv~

Art. 349 _ A saude é direito de todos e dever do
tado, assegurada a liberdade do exercíclo
fissional e de organização dos serVlços

Es

dos. l.-----------r--+----I-:----,.."'----::---'''-:-------:._
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SISTEMATIZAÇ1\O

JOS~ MENDONÇA D~ MORAIS

.t.~NÂIlIO/cOUI'sio/.U.CO ..I..io----------

"UTOIt-------------~
DE MORAIS

SISTEMATIZAÇ1l0

AU10"--------------

~ "UNÁIUo/CClIII!llÁo/luICOIol'ISio-----------

l!J

EMENDA CS03198-9
PJ

_---------------TU10/.JUSTI'ICAÇÃO-----------------, ,.,.., UlCTO/olU5T1fICAÇlo----------------,

EMENDA SUFRESSIVA EMENDA SUPRESS IVA

Supr Lma-cs e no § 19 do artigo 117 as expressões: i,

intervençao federal".
ou de

Suprima-se o inciso 111, e § 39, do artigo 278.

Justificativa:

Justificação: o instituto da intervenção federal é regulado no
Artigo 71 e, somente nas hipóteses ali enu~:r!
das, Eode efetivar-se. Dificilmente abranger~a,

num so momento, todos os Estados Federados.

A instituição do imposto de IIvendas a varejo de mercadoria-s" col!

de com o dispositivo contido no art. 266 deste Anteprojeto.

De outra forma, instituir-se dois impostos sobre uma mesma oper.!

ção, tal como a circulação de mercadorias, causará um estrangulamento do s~.

tor , submetendo-o a um verdadeira confisco.

rull.lluo/cow."io/IUIlCOMI •• io-----------

_--------------- TtllTO',IUSTlrJc.r;i.o-----------------, ,.,.., - TUfO/.lU"I'ICAÇÃO------------ -~ -_ ..•._--

MORAIS

SISTEMATIZAÇ1\O

EMENDA CS03199-7 ••,•• _
PJ JO.S~ MENDONÇA DE

Emenda Supressiva: Emenda aditiva

SISTEMATIZAÇ1l0
~ PI.UÁRlotcOlol'Sli.o/luICOlfltlio-----------,

Acrescente-se a letra "c" ao inciso 11, do § lO, do ar1tigo 277, com a seguin
te redação:

"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas ãreas metropo1 itanas e
microrregiões. 11

JUSTIFICATIVA:

Os serviccs públicos de transportes dados em concessão, ou permissão estão su
jeitos a diversos tributos.

Isentar o setor do ISS ã semelhança do que foi feito e~ outros, só vrr-ia cola
borar com a acessibi1 idade do transporte ã todas as camadas sociais.

Incidem o ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tendo como fa:J
gerador a própria prestação dos serviços; do TCM - Imposto sobre Clrcu1ação CE

Mercadonas, quando da compra de peças, pneus e demal~ componentes para o SE

tor; e, IPI - Imposto sobre Produtos Industrlalizados"quando da aquisição CE

veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas ,com reflexos diretos r.a
locomoção da população., ---

-~

..UTOII-------------~.J rrpMD'B"/T~oG~
JOS~ MENDONÇA DE MORAIS ,~ ~J

A permanência do inciso citado, a par de romper com a
tradição do tratamento constitucional da mineração no Pais, é i~

compativel com a opção do presente anteprojeto coqstitucional que,
em seu art. 30G,'estabe1ece, com meridiana clareza, que a ordem ~

conômica ê fund~da na livre iniciativa. Sua manutenção signific~

rã a estatização do setor mlneral do Pais, com reflexós serissimos
na descober~d de novas jazldas e na conseqUente oferta de bens mi
nerais, sem os quais a moderna civilização, a agrlcultura e a in
dustria não poderão se desenvolver ou mesmo existlr.

Suprlma-se a expressão "e pertencem ã União", ao final do texto
do art. 312,

JUSTIFICATIVA:

EMENDA CS03200-4
lD

________________ TuTotolu'T1F1CAro;.O-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, do Artigo 289, a Expressão "Tendo como Agente
Pagador Exclusivo o Banco do Brasil S/A".

Justificativa:

A expressão que pretende ver suprimida determina a ex
clusividade do Banco do Brasil S.A., como agente pagador de abrI
gações do Teso~ro Nacional.

Ocorre que, como é notório, o Banco do Bras~l S.A. não po~
sui agências em todas as localidades, espalhadas pelo território
nacional. Aliás, nenhuma instituição bancária detém rede de Agên
cias, necessárias para cobrir todo o Território. -

Destarte, para não se criar um entrave, não só ao Banco do
Brasil S.A.como também ao próprio cidadão, a expressão deve ser
suprimida.

Caberá de outra forma, ao próprio Tesouro Nacional tomar
as cautelas necessárias para a segurança e eficiência da satisfa
ção de suas obrigacões.

SISTEMATIZAÇ1\O

~--------------- n:XTO/JU5TI'lc,t,çio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE o ARTIGO 274

JUSTIFICATIVA:

O texto constante ao anteprojeto de constituição é, em

si, incongruente, eis que determina ao próprio legislativo avaliar

dispositiv9 por ele aprovado.
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:om efeito, segundo consta do anteprojeto de constitui
ção , o ato de legislar compete exclus~vamente ao Congresso Nac~onal,

sendo que o Poder Executivo somente poderá emitir Decreto com for
ça legal, quando autorizado.

Assim considerando, submeter à avaliação do Congresso

Nacional um ato dele emanado ou autorizado, conf~gura incongruência.
Destarte, deve o artigo ser supr~mido.

EMENDA CS03206-3
[l JOS; MENDONÇA- ;~•• MORAIS

~.- I'LUAIIIlO/cOWI'siol.UICOIU...io-----------..,

SISTEMATIZAÇl10

r=-.----------------- TrXTO!JLJ.'lrICAÇio,-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA DO INCISO VI I I DO ART. 191 E ART. 215

ART. 191 - ••••••••••

VII I - Suprima-se

ART. 215 - Suprima-se

JUSTI FICAÇ1\O

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

t:'1r---------------- nxTo/...uSTlFIC..çio------------ ---,

JUSTIFICATIVA:

o

ter
com

titulação de
Desaparecerão

lia verdade a justiça a q r a r i a teria dois " fundamentos
principais. O primeiro seria o de confirmar a autonomia·do dire!
to ~gr.~rio como ramo do direito. O segundo, viabil izar sua apl,l
ca çao.

Com efeito, e~bora proposta na' Subccm:ss~c de Pcl rtic~
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a instituição de uma
justiça agrária foi matêriá vencida, optando os membros da Sub
comissão pela instituição de Varas Agrãrias na Justiça Federal.

De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde
Relatório Prel iminar do Constituinte Severo Gomes -. Art. 35
propugnava pela criação de "Varas Especiais para dirimir conflitos
fundiários".

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o
fato de ser proposta contida já na Subcomissão ,do Poder Judici~
rio e"do MinistirLo P~bllco - Art. lO, VI - e artigo 88 da Comis
são da Organização dos Poder:s : Sistema de §over~o! não .en:o~
trou entre os Senhores ConstitUintes aprovaçao unanlme e maJorlt~

ria.

Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponde
rante no anteprojeto final aprovado pela Cõmissão da Ordem Econ~
mica - Art. 41 -

A justiça agrária preyista no Inciso VIII do Art. 191 
tem sua competência definida 9ij Art. 215.

Esta cO[llpetência, no_entanto, por ~ais parado~al. ~ue
pareça, não é a do Direito Agrario. Assim n~o compet: a JustlÇ~

agrária segundo o anteprojeto, julgar questoes relativas aos dl
reitos ~ obrigações relativas aos bens imóveis rurais e oS indl
víduos que os exploram em suas diversas formas.

Ao .elaborar a nova Constituiçio, de outra parte, d~ve
o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a Lei O~
dinária a abordagem de problemas conjunturais.

~ Reforma Agrária, a discriminação e
ras, por exemplo, são problemas conjunturais.
o correr do tempo, de forma até natural.

Assinada criação da justiça agrária até seu efetivo fu~
cionamento muitas das questões por ela abarcadas estar!am super~
das e aqueias que efetivamente exigem pronta manife~taçao contl
nuarjam a ser processadas e julgadas pela justiça ja existente.

O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agr,!
rias, no número que se fizer neces~ário.e ~a forma em q~e ~o~ s~
gerida no anteproj~to aprovado peJa Cd~i5sao da Ordem Econom:cü.AIJTOIll

Este fato conflita com o d~sposto na letra "lJ.", inc~so IV,

do artigo 13, do anteprojeto de const~tu~ção.

De outro modo, deve-se observar que ao cidadão Jã é la~

çado tributos, genéricos e próprios, destinados fazer frente às
despesas de conservação de v~as públ~cas, ta~s como Imposto Sobre

Rendas, ou Imposto Sobre Veiculos Automotores.

A expressão que se pretende ver supr~m~da permite a cobra~

ça de taxas pelo uso das v~as públ~cas. Ocorre que, prel~m~narmen

te,. esta cobrança limita o dire~to de ~r e v~r do individuo, eis

que lhe impõe uma taxa.

" I - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributos intere~taduais ou intermunicipais "

Apos a supressão sugerida Ô Inciso terá a seguinte redação:

Suprima-se, do inciso I, do artiqo 270, a expressão: "Re~

salvada a cobrança de taxas pela ut~lização de vias conservadas p~

10 Poder Público ".

~ SUPRESSIVA

SIS-TEMATIZAÇI10
r---------- ,.l.CHi"lo/co"u'do/.u.CO..ISSio-------~---

-EMENDA CS0320S-S

CC
SISTEMATIZACl10

.- 'LENuIO/eOIl.,'Ão/suacOllllluÃO-----------

tJ rr;"";;;]O :I O /

r.-r---------------- TUTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------

Emenda Modlficativa

Suprima-se do parágrafo 29, do artigo 262,as expressões "por
prIncipio", "terio carater pessoal" e "adminlstraçio tributá
rria, especialmente para conferir efetlvamente a esses objetivos~
poderá identlflcar respeitados os dlreitos indlclduais e nos ter
mos da lei; o patrimõnlo, os rendimentos e as atividades econõmT
cas do contrlbuinte".

Apõs as supressões sugeridas, o parãgrafo terã a seguinte r!
daçio:

"os impostos serio graduados segundo a capacidade econômi
ca do contribulnte".

SISTEMATIZAÇl10

~,- - --_--_1IkTOlo1VITI'IC.ai;io----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA:
O preceito contido no § ~9, do irtigo 262, como

consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão de forma
pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a
forma de tributã-lo, omitindo que a lei deva ser -norma geral.

. Ademais, fere o princípio da isOnomla aceito neste an
teprojeto, conforme se constata a letra "a", do inciso lI!, dõ
art. 13.

-Suprimam-se o art~go 120 e seu

Justificação :.

par âgrafc único.

Por derradeiro, a parte f r na l , a ser suprimida, permi
te a crlação de um cadastro indivldua1 do cidadão, ferindo-o e~

sua prlvacidade e liberdade.

São incompatíveis a iniciativa pop~lar no processo legi~
la~ivo·e o regi~e representativo. "
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DA CS032Õ{J-O
Constituinte 3a~ir Achôa

w,....~--------_LIUIll0/COItUssÃOfaUICDIIISSioc: CO~ISSXO DE 313:~.~TIZAÇÃC

,..,.---------------TUTOlolUSTlflCAÇiD----------------,

~reNDA rODIFICA~IVA

Inclua-se no Anteprojeto ~e Constituição,

no art.13, item 111, onde couber, o dispos1tivo se~linte:

t p~ecieo preservar a far-.íJ i 1 dos abusc s

que ora são oometidos, especialmente na televiss0.

:Não se trata de medida antid",oer'tiea. Pelo

c:ntrário, tem ela conteúdo marcante:"ente .lenocrç(tico, vi"!to corro

e;arante o direito <'.e qU'lm quer e ter: condições de ver o que The 1".e;J:'!

da, impedindo,eontudo, que se Lmpnha às pes .oas , no â=ae;o <10 lar, ~

quilo que elas não desejam ver.

Acredita=·os que refj'ltill'os 2.'l'.li o l'en.~amento

da maioria absoluta aos cidadãvs brasileiros.

Constituinte 3anir Achôa

-Em igualdade C.e condições cora outréffi, t,2,

~ sempre prefer~ncia o deficiente físico, o i"2

so e a cMança." EMENDA CS0321 0-1

fl
.iho.--------------

Esta emenda tem-por objetivo eli~

na~, de uca vez por todas, a disc~ir.inação ao deficiente fíS1co, que

é uma realidade neste Paía.

1":'T T~XTO/olUSTIrIC.çiO---------------_,

Por outro Jadoo o favoreci nerrt o da

oriança e do idoso também'se justifica, tendo e~ Yista a neceaaid~

de de se lhes dar oaior proteção.

Aorescente-se ao A~~EPRCJET0 ~~ ;~pSTrTU!

ç!O, na seção I (liDOS PRIKCtl'IOS GERAI3"), do Ca.?ítu]o r, do Tít::l

10 VII, o dispositivo seg:linte:

"Art•• Soreente poderão ser co~r,~0S dos

contribcintes os tributes os tributo.s C:!'10~OS

por lei, no exercieio anterior. Ço~si;era~-se

tributos, para eSGe fi~, os inpostos üiretos

e incliretos, taxas, contribuir;-es, . Ji· ntal::en

tas, ·e~.:pré·3tillo()S COIJ;lulsórios ou <1'::': <;:.ler 0l:!:

tra forrra similar de pagaraerrto "lua 'eve aer I

feita pelo con~ri~uinte ~o erário ~\t1}~CO."

iA, CS03209-S
&nstitUinte Sa::i.r Achôa

r---------r-- .LI•••IO/CO.. IUiD/~.CD."tão _

W.c: corlISSlc DE SI3T3YATIZAÇ10

1':"1---------------TU.TO/"IlSTIP'IC&C;ÃO------ ---.

!r!]]~j!~LÇ~~@~~ª-~1auTOIl-- ---,

Acrescente-se ao art.390 do AnteproJeto de

Oonstittução o parágrafo seguinte:

~Paráe;rafo único. A C8:1SlU"á. a espetác ..üos

téatrai.s ou a outras ll'linifwl&aç;:es artíst~c' I ~m

recintos fech~dos sO~'ente será an"itF·l .!"lr~. fins

de classificação et!~ria. A censura .•os c,)i3tu.:es ,

nos 'ceios de cornmãoução t -será ~g::JàE":dn7':la por

lêi."

Uma das ~aiores anooali~3 fi3cuis ,2,

xistentes no mundo rr~derno é aquela q~e ven sendo adot~la em nOS30

País, pelo Poder PUblico, espee1almente pe~a Uniã0.
O contribuinte brasileiro é surpreea

dido frequentemente pela alteração das norma"! vieente3, especial~e~

te quanto ao imposto de renda, não raro às vésper:1s da ileclara<;ão

dos rendidentos, ou, ~té mesmo pela cri~~ão de nov,s tributos, err

a~gü.ns casos, disfarçados em empré"sti:::lOs cOIil~)1~2s 'rios.

ImpÕe-se-nos, TIeate nomento, repuiliar 8,2,

melhante conduta, acãna de túdo antide:.iOcr-ltica, neaie:l~e !l. eflio;-í?o

de norInl proibitória em tal sentido.

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

~---------- I'Le"'•••o/cC"I";;c/su.cO_.ssic------------,

aUl'C.--------------

A letra "f" do item 111 do art. 13 passa a ter a sepuinte
redação:

EMENDA MODI~ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, III. "F"

r::-t:-- 1'CUO/.;!usTl"u,çio----------------

EMENDA CS03211-0
pu DEPUTADO SAMIR ACHOA

Todavia, quanto aos 1.letos de co:mJllic~

.2,ão de _maesas, consid~nos nec"$).írio conter a liccncio"!id,"1e orá.
4ominan~e.

Entende"os que os loaiores ,le iilaae têm

O direito de optar peJos espetqculos teatrais. Assim sendo, não nos

cabe estabelecer rest~ições a esse res?etio, senão e~ decorr0noia

d';l idade.
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"f) - ninguem serã preJudicadó em razão de nascimento, et
n í a , raça. cor. idade, sexo, orientação sexual, estado civil, na
turéza de trabalho, religião. convlccQes politlcas ou fllosõfi
ca~. deficiência fisica ou m~~tal, ou qualquer outra condição'
snc í al ou individ,ual.

JUS T I F I C A C ~ O

da construir uma estrada, um COlégio, uma linha de Metrõ,'a prev~

lecer a intenção do ilustre Relator tals obras poderão esbarrar
em bens daquela natureza.

A nova redação que pretendemos dar maior garantia
aos pTbprietários de tais bens.

AUTOIt--------------

"Os dirigentes partidários que exerçam cargos nas Te:!,

pectivas canissões Executivas querFederal, Estadual ou Munlcipal, a
não ser que se licenciem de seus cargos partidários pelo menos 6 (seis)
meses antes das eleições a que'pretendam concorrer".

"São tanibêm inelegiveis:

Inclua-se, onde couber, no Titulo II, Capicilo V, Seção I:

EMl'NIlA ADITIVA

CON~TITUINTE SAMIR ACHOA

~.....--------------- TEUo/.ll.l!l •••c.çio-----------------,

~~~~CHO~S03213-6 ] cr-;;~/;P:J

PJ~·~-a:M--I-S-S1\-O-D-E-S-I-S-TEMA:--:r-IZ~~"/c••".i.,.u......,i.-----------.1 rr;;~;7FJ

+----------------------------------1'

A Nova Redação objetiva proteger, prlncipalmente, o de
ficiente-fisico ou mental. o idoso e a criança, que devem ser
PRIVILEGIADAS por lei.

Em todos os paises do mundo e mesmo nos casos de salva
mento. por exemplo, existe o privilegio para os idosos, as cri
anças e os deficientes.

Ora. a restrição sugerida pelo ilustre Relator prejudi
ca o direito dos idosos. das crianças e dos deficientes, impe 
dindo que a lei ou qualquer autoridade protejam convenientemen
te os mesmos.

Vejam alguns exemplos: nos paises mais evoluidos os de
ficientes visuais dis~õem de sinalização adequada nas vias pü 
blicas; os .deficientes fisicos. ate no Brasil, dispõem de vagas
duplas em alguns estacionamentos; dispõem ainda de gUlas rebai
xadas e telefones püblicos adequados etc. etc. etc ....

Assim, não e possivel a restrição pretendida pelo Rela 
toro devendo. isso sim, prevalecer que ninguem será prejudicado
naquelas circunstâncias.

A'preferencia e prioridade (ou privllegío) para cria0 
ças. deficientes e idosos é um imperativo de Justlça e nã~ ê a
nossa Constituição que vai restringir tal direito.

CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

"Os condenados por crimes de quaisquer natureza desde
que a pena tenha sido superior a 2 (dois) anos de reclusão, ruja sentE!!!
ça tenha transitado em julgado, a não ser que devidamente reabilitados

perante a Jus tiça conpe'tente".

CONSTITUINTE

COMISSÃO DE SISIE~~IIZAÇÃO

.", Tt...'ul/.lUn.'lcação,-----------------,

"Os devedores de importâncias superiores a 50 r cin 
quenta) salários mínimos, cujos débitos estejam sendo cobradas judicial
mente e não garantam a execução com bens suficientes".

"Os rêus denmciad05 em mais de 3 processoo nos
quais, a pena mínima em cada um deIes , se j a superi or a l( um) ano de

reclusão".

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XIII

Inclua-se no item XIII do art. 13 do anteprojeto
a seguinte letra "E":

Por ocasião da apresentação de emendas na Sub
comissão dos Direitos Políticos, Coletivos e Garanti~s. apresentada 7
pelo signatário a mesma emenda, peln parecer n. 1.B0076-3, a mesma '
foi rejeitada por entender o Relator que se tratava de sujes tão e não'
de emenda.

e) os bens de uso part~cular e famil~ar somente'
poderão ser desapropriados mediante plena JU~

tifil!:ação de sua nec es s i dade pelo Poder Público".

.Volto a reapresentar, agora
da e nos termos do Regimento Intérno, o que entendo
tre outras normas, par~ que haja uma seleção, sob o
social de representantes do povo.

em forma de Emen
necessário, d~n 

aspecto moral e

A redação que pretendemos dar ao dispositivo em
referência, objetiva dar maior garantia ao proprietário de bens
de uso particular ~ fam~t~ar quando de uma eventual desaproprl~

ção, obrigando o Poder Público a justificar convenientemente os
motivos da desapropriação o que não acontece hoje em nosso dire~

Constantemente somos cobrados a respeito pela
população e entendemos como justa a nossa reivindicação, inclusive
aguardanüo suprimentos dessa E.Comissão para que a vida publica seja
sanada com relação a pessoas que não podem exercer mandatos populares.

.-'

f Sala de Comissão, em

./ to.

Em determinadas circunstãncias. o Poder
tem absoluta necessidade de efetivar desapropriações e não
ser impedido de prat~car um bem soclal. Por exemplo, caso

Público
pode

prete~ í\
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deixa~

abra!!
direl

Sendo uma determinação constitucional, e
do ã Lei complementar sua regulamentação, sua aplicação' ê
gente, não existindo sequer o sempre invocado prIncípio do
to adquirido.

Lei complementar regulamentará o presente dispo
sitivo, de modo a haver uma perfeita adequação entre as verbas d;

representação e as funções desempenhadas pela autoridade.

rr;; ''''''.:;j
pMDB-S)'

COMISsJlO DE SISTENATIZAÇJ\O

EMENDA ADITIVA

,-, "LI"Á.,o/tQWI~,io/suac;oa"s';;o----------....,

EMENDA CS03214-4
P: CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

r:-r--------------- 'ft.J.TOIJUITlfltaçio----------------.,

Inclua-se no Anteprojeto de Con~tituição. no Ti
tulo IV, Capitulá VIII;' Seção I, onde couber, o dispositivo se

guinte:

"Nenhum servidor, de qualquer categoria, da adm!:,
nistração direta ou indireta, poderá perceber vencl
mentos ou' salários superiores a 50 (cinquenta) sal~

rios mini~os, exceto no caso de acumulação permitida,
gratificações. verba de representação ou de quaisquer
outras vantagens legais.

Parágrafo único., Lei complementar regulamentará
o presente dispositivo, podendo conceder ao Preside~

te da República, Governadores, Prefeitos, MinLst r os •
de Estado, Secretários de Estado e Presidentes de ag
tarquias e empresas públicas. verbas de representação
proporcional ã relevância do orçamento da entidade re~

pectiva".
:!.!!~!.!f.!.,ÇA~~Q

Os altos salários de servidores da administração
pública direta e indireta. bem como de empresas estatais, têm c~

tituido um dos maiores escândalos do Fais. Os elevados vencIme~

tos dos cha~ados Marajás afrontam e escandalizam a opinião Públi
ca. As denúncias sucedem-se. A população, estarrecida e boqui~

berta, perde a confiabilidade nos adminIstradores da coisa públl
ca. g visível' uma crescente e corrosiva desmorali:açio da cla?se

política e, consequentemente. da própria admin~stração pública.

Por outro lado, nossa sugestão é r az cãve I conqua~

to até escandaliza os menos favórecidos. ~ma ve: que, aparenteme!!
te, 50 (cinquenta) sâlários-mínimos, em um País onde grande parc~

la dos assalariados não recebe sequer o salário-~ínimo estipulado
em lei, e o grande contingente de trabalhadores (cerca de 70~) •

ganha mensalmente o mInImo, um teto de 50 (cinquenta) salários
-mínimos pode parecer um contra-senso, contudo é uma realidade i~

contrastável e não se pode fugir ã constrangedora realidade naci~

nal. Caberá, porém, ã Léi regulamentadora estabelecer. através
do imposto sobre a renda, uma tabela progressiva de forma que os
~ncargos sociais desses privilegiados sejam taxados de forma dif~

rente da que ocorre na atualidade.

O que se pretende, também, com a presente suge!
tão é que o salário-mínimo seja efetivamente capa= de atender 36
necessidades básicas do trabalhador e possa permitir-lhe viver
dentro dos padrões de ~idade da pessoa humana, admitidos por

organimos internacionais e por países em elevado estágio de dese~

volvimento. Enfim, que o salário-mínimo sirva, de fato, para ·0

sustento decente e dIgno de uma família, isto é, para que a fam!
lia de um trabalhador possa viver e não apenas sobr~viver com o
ganho de seu trabalho, que, no caso brasileiro, corresponde, las
timavelmente, a viver em precárIas condições de VIda. para não ~
zer, sobreviver em las °máveis condições subhumanas.

ITI&d0
O Brasil. sabe-se. é um dos países onde mais se

acentuam, não somente no setor público mas também na iniciativa
privada. as diferenças salariais.

= 'ItJllO/JUSl'l"I:açio -,

Enquanto a grande maioria dos assalariados br~sl

leiros ganha salários irrisórios, insuficientes pata manter o tr~

balhador e seus familiares dentro dos padrões'mínimos admissíveis
do respeito ã dignIdade da pessoa humana. os denominados ~Iarajãs

e outras categorias de privilegiados - muitas ve ces até "dentro"
da lei, mas de forma imoral - percebem salários que não são pagos
em nenhum país do mundo.

O que ê também mais uma deplorável demonstração
do nosso subdesenvolvimento. ao permitir a existência dessa casta
de privilegiados e a gritante diferença salailal entre o que per

cebem os poucos apanIguados do Pode?'P~~+ico e os restritos favo
recIdos pela iniciativa privada e a esmaiadora soma de trabalhad~

res, aviltados pela péssima renumeração que percebem em troca de

seus trabalhos."

Não, somente na Iniciativa privada, mas, princi
palmente, no que concerne ã ad~inIstração pública, tal desnível
salarial - que se ~o~stitui em um verdadeiro vicio administratl
vo - tem que ser corrigido em nome da salvaguarda da moral públl

ca e em respeito ã Nação brasileira.

Por essa razão, estipulamos um teto que não deve
ser ultrapassado pelas administrações públicas, diretas e indlr~

tas, bem como pelas empresas estatais, respeitados, é óbvio, os
casos de acumulação permitidos ~m lei. como ê o caso dos profess~

res e magistrados, por exemplo.

I

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao texto constituc~onal, T~tulo IV, C~

pítulo I, ar.t •. 46, o item se~nte:,._

"111- A contratação de mão de obra através de empresa
de trabalho temporário, no âmb~to da admin~str!!:

ção dlreta ou indi:reta."

JUSTIFICAÇÃO

A ~dmin~stração pública em geral, seja direta ou

indireta, (esta ~ntegrada pelas a~tarQuias, empresas públicas e ~oci~

dades de econo~a mistà) vêm, de longa data, adot~~do o c~itério de
recrutar servidores através das empresas de trabalho te~porário para
execução de várias atividades.

Ocorre, e~tretanto, que entre o ,alor do salário
pago ao trabalhador temporário pela respectiva empresa e anuele cob~

do por esta das repartições para as quais o se~ço é prestado, ocor
rem variações de até duzentos por,cento.

Ora, nenhum sistema caracteriza melhor a explor~

ção do homem pelo homem do que este Que não deve, portrolto, de modo
algum, ser admitido, em prejuizo do trabalhador, princ~palocnte pela
administração pública por constitu~r, sobretudo, proccd~mcnto antt
ético e anti-social.
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DE SISTEMATIZAÇ!OCOM Issro

EMENDA CS03217-9e: DEPUTADO SAMIR ACHOA

PJ

Em face dessa dura realidade, entretanto, oue
ocorre, largamente, no se~ço pÚblico em geral, mas Que precisa ce~

sar pronta e defin~t~vamente, impõe-se proibí-la, de modo taxativo,
no próprio texto const~tue10nal, como o faz a presente emer.da.-

CONS!rITUINTE S.AMIR ACHOA
= 'rI:KTOI.fu"If'c:açi.D-----------------,

EMENI}A ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 216

Acrescente-se ao art. 216 do anteprojeto, os segui~

tes parãgrafos:

"§.- Compete â Justiça do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios. individuai~ ou coletivos, entre empregados e empregado
res e outras controvérsias ori~ndas das relacões de trabalho~

~''''''';jl?IDB=SP

. aUloa------- _

~A/.II R ACHOACONSTITUINTE
EMENDA CS03216-1
(!J

I':'T--------------- 1CnO/JUSTItICal;iD- -,

"§ - Os acidentes de trabalho serão orocessados e Julga
dos perante a justiça comum~

EME:'<DA MOD I FI CATIVA
JUS T F C " C li O

As alíneas lia" I "b" e "c", do at em IY I do art. ZB,
passam a ter a seguinte redação:

Dispositivo Emendado: Alíneas "a", "b" e "e", do item IV, do
art. 28.

c - Convicto o jui z de que a ação foi temer'; r i a
ou de manifesta má fé, o impugnante será co!).

denado ã pena de dois a quatro anos de reclusão."
~!(~IIElf~.!;~.Q

"a - O, mandato parlamentar poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de até dois

anos após a"diplomação, instruída a ação com provas conclusivas
de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. tr~

gressôes eleitoraIs essas puníveis com a perda do man
dato.

No art. 216, caput, foram incluídos os acidentes de
trabalho como competência da Justica Laboral. Não se vislumbra moti
vos para que seja alterada a sistemãtica atualmente em vigor que
estabelece ser esta materia da cO~Detência da justica ordinãria dos
Estados-membros, do Distrito Federal e dos Terrltórios. Sabemos to
dos que a Justiça do Trabalha enfrenta, atualmente, o assoberbamen
to de trabalhos, fruto de uma estrutura precãria de funcionamento,
o que vem provocando o prolongamento ind~vido das contendas judiêi
ais. Incluir em sua. competência os acidentes do trabalho é atitude
que ~evela_desc9nhec!ment~ do precãrio desempenho da mãquina admi
nistrativa que sustenta os serviços judiciãrios.

Impõe-se que o dissídio coletivo jâ é a própria a
ção judicial instaurada, não havendo, portanto, sent1do em se di
zer que havendo impasse, a Justiça do Trabalho serã o ãrb1tro. O
irbitro somente atua para soTu~~Qnar litígios não judicia1s. Nos'
dissídios coletivos~ ~ impróprio tecnicamente dizer-se que a Jus
tiça do Trabalho arbitrarâ pois ela, na verdade, Julqarâ, realiza~

do, assim, prestação jurisdicional pretendlda pelas partes. r 1m 
cumbência da Justiça do Trabalho justamente resolver impasses, se
falharem as fases conciliatórias prê-lltigiosas, oue tanto poderã
ser a negociação coletiva promovida pelas partes ou a conciliação'
administrativa, resultante de convocacão da Deleoacia Regional do
Trabalho.

prova
mandato

- Salvo decisão liminar do juiz ante a
dos autos, a ação de Impugnação de

em segredo' de j us t r ça ,

b

tramita

No curso 4p~discussão, no pl~nário da Subcomissão,
do Anteprojeto elaborado B~lo nobre Deputado LYSANEAS ~~CIEL; co!).
cluimos que as vozes que se fizeram ouvir contra a propost-a do VOTO
DESTITUINTE ~ão eram, em verdade, contra o novo instituto, mas sim
contra a forma em que fora apresentado. Afinal, não temos dúvida
de que nenhum parlamentar poderia sentir-se em posição confortável
na convivência inevit~vel com colegas espuriamente eleitos. Com as
emendas acima, espe~amos contribuir para a aprovação desse disp.osi
tivo, que honra esta Subcomissão como um destacado marco de seu
trabalho, e que amanhã será lembrado como uma das mais signific~

tivas contribuiçôes da Assemblêia Nacional Constituinte para a â~

fesa do prestígio e da credibilidade do Poder Legislativo.

Par último, vale recordar que o VOTO DESTITUINTE,
uma novidade recebida com cautela entre nós, ê um Instituto secu
lar, que remonta ã Grécia AntIga, pres~nte hoje nas democracias eu
ropéias ocidentais e na Constituição soviética. Em nosso Hemlsfé
rio, o direito de destituir mandatário que traem a confiança do
eleitorado está enraizado nos Estados que se uniram na Confedera
ção norte-americana, desde a proclamação da IndependênCIa das Esta
dos Unidos da América.

CONSTITU N E S~rIR ACHOA

Peca tambem o disposltivo ao dizer que as dec1sões
serão definitivas e irrecorríveis, esvaziando o papel do Tribunal
Superior do Trabalho como órgão recursal e orientador do pensamen
to pretoriano na interpretação das leis.

Por fim, ao declarar que a decisão não poderâ aco
lher solução que seja menos favorãvel ã proposta patronal rejeita
da, o dispositivo do anteprojeto chega a ser inoênuo, ret1rando t~

do e qualquer sentido de n~ociação entre os litigiantes. O seu r!
sultado, longe de coincidir com suas intenções, serã estimular a ~
titude dos empregadores de não apresentarem prooosta alguma ou, se
o fizerem, em bases desestimulantes que irio inv,abil,zar todo e
qualquer tipo de transação.

O art. 216, caput, do anteprojeto apresenta um equI
voco ao estabelecer que compete ã Justi~a do Trabalho "conciliar e
julgar os dissídios individuais entre emoregados e emoregadores",'
sem se referir aos dissídios de natureza coletiva. Esta emenda pr~

cura suprir esta falh~.

Acolno~ por considerar extremamente-judiciosos, os
argumentos que embasam esta emenda e que me foram enviados oela F!
deração do Comercio do Estado de São Paulo, entidade que tem reali
zado substanciais estudos relativamente aos temas mais lmoortan
tes que cabe â Constituinte examinar.

CDNSTITUINTE SAMIR ACHOA
I I
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A representação classista guarda um sent~do s2
cial e ~ol!tico de magna relevância noroue acrescenta à sabedor~a ore
toriana a vivência das orôprias partes interessadas no trato das a~e;
tões sociais e trabalhalistas. Nesta matéria, a regidez do pensament~

jurídico ê temperada pela eq~dade daqueles que conhecem a real~dade'

Esta fórmula demonstrou ser uma experiência v~

toriosa em nosso País, adotada também em outros, como na Alemanha e

na Suécia. ~ uma forte trad~cão nos oaíses lat~no-amer~canos, corno AE
gentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Venezuela,Gua
temála, México, N1carágua, Panamâ e Peru. -

aí a conceoção política que lhe conferiu uma representação class~sta

omposta de representantes de empregados e empregadores.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Redijam-se os §§19 e 29 do Anteproje~o na segu~nte

forma e acrescentem-se ainda, os seguintes § 39, § 49.§S9 e § 69:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 216

,-,,.- f'Lt ...alo/cOwl;,io/SUICOIllISS,ÍO-------------,

""' 7L.TC/,Jus'u'c.-cio-----------------..,

EMÉNDA CS03218·7 '"'0.-------
l? CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

Are-; 32- \ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" § 19 - O Tribunal Superior do Trabalho com_
"Oor-se-á de Q=zessete juízes com a denominação de M~n~s_

t:tos, sendo:

a) onze togados e vitalícios, nomeados oelo '
Presidente da ReoUblica, deoois de aprovada a escolha oe_
lo Senado Federal; sete entre mag~strados da Just~ça do
Trabalho; dois entre advogados no efetivo exercício da
orofissão; e dois entre membros do M1n~stério Públ~co da
Justiça do Trabalho, que satisfaçam os requ~sitos da id~

de superior a trinta e cinco anos, notável saber juríd~co

e reputação ilibada; e

b) seis classistas e temporários, em represe~

tacão oaritária dos empregadores e dos trabalhadores, n~

me~dos-oelo Presidente da Renública, de conform~dade com
que a lei dispuser e vedada a recondução por ma~s de do~s

tledodos.

§ 29 - Os Tribunais'Regionais do Trabalho serão
compostos de deis terços de juízes togados e v~talícios

e um terço de j~zes classistas temporários, assegurada,
entre os juízes togados, a participação de advogados e
membros do Ministério Público da Justiça do Trabalho
nas proporçÕés estabelecidas na alínea "a" do parágrafo
anterior.

§ 39 - Poderão ser cr~ados, por le~, outros ór
gãos da Justiça do Trabalho.

§ ~9 - A lei fixará o número de Tribunais R~

gionais ~o Trabalho e resoectivas sedes e instituirá as
Juntas de Conciliacão e Julg~ento, podendo, nas comar
cas onde não forem instituídas, atr~bu~r sua Jur~s

dição aos juízes de direito.

§ 59 - A lei, observado o d~sposto no § 19, d~~

po~â sobre a constituição, investidura; jurisd~ção, com
~etência, garanti~s e condiçõ~s de exercício dos órgãos
da Justiça d~ Trabalho,.assegurad~·apar~dade de repre_

sentação de empregadores. e trabalhadores.

§ 69 - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento h~

verã uma fase meramente concil~atór~a em aue as partes'

comparecerão apenas oeran~~ os reoresenta~te; classi~
tas; não havendo acordo, ao a~tos sub~rão ao Juiz-Pres!
dente que, ao sanear o processo, design~rã a data para

a audiência fle,\instrução e Julgamento.

das questões que envolvem a convivência diuturna entre os detendores
do capital e os que partic~pam com o trabalho no processo de real~z~

ção da atividade econômica.

Vale lembrar, ainda, que essa sistemática é a que

tem sido adotada em nível internacional. A Constituição da Organ~za_

çao Internacional do Trabalho (entidade fundade em 1919) prescreveu'
que, ao lado dos representantes governamentais, part~c~pem das deci_
sões ali tomadas os representantes de empregados e 7mpregadores. Ba~

tar{a este fato para demonstrar que, na grande maioria dos países,
sedimentou-se o concei~o de oue.a· solução dos conflitos trabalhistas
não presc~nde da interferência das oartes interessadas e da sua pa~

ticipação no processo de julgamento.

Vale fazer especial ~enção ao § 49 do art. 32 do a~

teprojeto que desmereée profundamente as entidades classistas corno •
se relevante fosse o cargo e não as funções exerc~das por seus repr~

sentantes, esta sim, merecedora de proteção constituc~onal. Não se
pretende que exista "conselheiros class~stas" com a missão menor de
apenas opinar nos pleitos. Emoregados e empregadores não oodem se

tr~sfomar em meros órgãos consultivos de sua prôpira Justiça. Eles

hão de deter o poder jurisd~cional, exercendo tarefas que, em última
análise, representam um elevado napel oolítico que lhes reserva o E~

tado na manutenção da paz .soc.ia:!,.
Cumpre, ainda, dar destinação relevante ao vocalato

~a ~rimeira instância, com a instalação de Orgãos exclus~vamente de
conciliação, composto apenas~ representantes de emoregados e emor~

gadores. Tendo em vista a natural vocação dos juízes classistas parà
administrar conflitos oriundos da relação de trabalho, esta proposta
será altamente proveitosa para a Justiça Laboral ?o~s est~mula ~s

transações e reduz os litÍgios, aliviando os órgãos judiciários da
volumosa carga de orocessos que ingressa diariamente. Se hão houver'

êxito na conciliação, não haverá necessidade de nova audiência pera~

te o juiz togado. Este receBeria a defesa do Reclamado, que lhe se
ria encaminhada pelos vogais, resolveria acerca das provas a serem'
deferidas, mediante despacho, saneador, como ocorre no processo c1
vil, e desi~nar~a a seguir a audiência final de instrução e Julg~

mento._

Creio que esta emenda será acolhida pelos nobres p~

ra, mercê de sua pertinência política e de seus corretos fundamentos.

CONSTITU~NTE SAMIR ACHOA

JUSTIFICAÇÃO

A Federação do Comércio do Estado de são paE
lo ~~aborou substancial trabalho a respe~~o do anteprojeto formulado'
pelo nobre Relàtor da Subc~missão do Poder Judic~ário e dp Min~stério

Público. Desse trabalho recolhi inúmeros subsIdios ?ara o oferecimen_
to desta emenda.

EMENDA CS03219-S

..., "I'cnO/.,lustl'leAc:4o---------------

A principal inovação desta emenda é restaurar
a representação classista na Justiça Laboral. Não há de se oerder dq
vista que a Just~ça do Trabalho é uma justiça esoecializada, nascendo

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ATti~o 310



Acrescente-se ao art. 310 do anteprojeto ,
o seguinte § 39 :

~ ~'§ 39 - A lei dis ciplinarã a exportação de
produtos alimentícios' bãsicos".

-o di~?ositivo visa eV1tar a exportação in
discriminada de Gêneros alimentici~s básicos de forma a garantir
o abastecimento interno em épocas de escassez.

EMENDA CS03220·9
f9DEPUTADO SAMIR ACHOA

I.!..l
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14

Acrescente-se ao art. 14, do anteprojeto, o se
guinte item XXX:

"XXX - O CONGRESSO :\ACIO~AL, DENTRO DO PRA:O '
DE UM A.~O, A CO~TAR DA DATA DA PRQ)1ULG~

çÃO DA PRESE~TE COXSTITUIÇÃO, ELABORARÃ
UM CODIGO DE DEFESA DO CO"/SUMIDOR".

Um Cõdigo, com ampla discussão com os setores'
interessados ( e todos o são) da nação brasileira, me:hor refletirá'
os anseios de nossa população e poderá ser muito ma1S am~10 c durado~

ro.

o Consumidor Brasileiro merece um Cõdlgo c não
uma 'simples lei. Aliás existem vãrias leIS a respeIto, sem cumprimen
to efetivo, e devem ser as mesmas. juntamente com outros nrincípios .
ser codificadas.

í\

EMENDA SUPRESSIVA
..

DISPOSITIVO EMENDAJJO: Art. 13

Comissão de Sistematização e 771

Não acredItamos qüe tal dispOS1tIVO eXI~

ta sequer em países socialistas, onde o Estado é o senhor absoluto
de quase -tudo.

Na URSS eXiste a proprIedade prí,ada c,
não acredItamos que seJa tão draconiana a EXPROPRIAÇÃO rUe S0 pre
tende.

t, em nossa opInIão, dISPOSItivo rue não
atende aos interesses do povo braSIleIro.

CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

!\

pr-;"''''';jPMDB-SP

~,...~'02; 07;87'
,~---------------'JI..'fD/.,JUS'l'lcac:;.o- ..,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: . art. 13, XV

Acrescente-se, como letra "z" ao item XV, do ~!

tigo 13, do anteprojeto:

z) Será realizado em todo o território nacional,
dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias

contados da promulg&ção da presente Constituição, um
plebisc~to de âmbito nac10nal para que a população ·se
defina sobre a adoçáo ou não da pena de morte. nas h!
póteses de reincidência de atos delituosos com requi~

tes de perversidade ou contra menores de 14 (quatroze).
anos de idade, em que o agente já tenha sido condenado,
com sentença transitada em Julgado.

(A mesma constante do documento anexo)

Para certos crimes hediondos, como o descr i tos, I

deve o povo brasileiro manifestar-se sobre a aplicação ou não da
pena de morte. em consulta democrátiva e plebiscitária, tal como
preconizamos.

cons~uinte Samir Achôa

r-"U10.-- ..:..._~ _

CONSTITUINTE SA/.IIR ACflOA

, :J,T----------------7'zTo/"lIn"Ic...çio- ~

j'

EMENDA ADITIVA

"Parágrafo único. A lei disciplinará o sistema
de abastecimento de forma a ga

rantir a par t í câpaçâo..direta QOS agentes econêarcos r>rl
vados".

SuprIma-se o disposto na letra~, item XIII, do Art. 13,

do Anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

A redação dada ao referido dISpOS1tIVO é
absolutamente imprópria e. em nossa opIn1ão, tota:ment& inaplIcá,~l

na prática.
Pretender-se que o ~stado se _~ROPRIE de

bens particulares senrgualQuer Indenização é ato aosolutamente ant~

democrático e foge totalmente aos costumes braSIleIros, v10lentando
o dIreito de proprIedade e a lIvre inICIativa.

Dis~ositivo Emendado: Art. 306

Acrescente-se ao art. 306 do anteprojeto. o
guinte Parágrafo único:

So!!.
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A norma busca garantir a par t í c Ipaçâo das cmpr~

sas privadas, especialmente as ~lcro e pequenas, na distribuição
de gêneros alimentícios, oriundos de -prcg ramas insti t uc l ona is de

abastecimento.

I
EMENDA CS03226·8
f!J CONSTITUINTE SAMIR ACHOA

.......- -' .. LI .. ã.IO/C.OYISsio/SU.COIlIUig,------------,

COMISSÃO D3 SISTEMATIZA ÃO
_~ 'rLATDlofuSTlPlc..çio------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

CONSTITUINTE SA/olIR ACUOA DIs:POSITIVO EMENDADO: Art. 13

JUSTIFICAÇÃO

A alínea "E" do J.tem 111 do Art. 13 passa a

ter a seguinte redação:

e) o homem e a ~her são iguais e~ direJ.

tos e obrigações.

I
1

,!

.....,---------------

Inclua-se no artigo 14, do Ante~rojeto·d~

Comissão de Sistematiaacão, UM inciso com a seguinte redacão:

""...---------------- TuTo/"un ....c...ão---------- -,

EMENDA CS03224-1
fi Oc: D?~UTADO SAMIR ACH A

1'":'1...-.....,-----~---- PL.I.UIO/COIIlJalO/."'.COIII ••io -----------,.....

• COMISSXO DE.S!STEMAT!ZACtO

"O direito de ootar oor oré-a~osentadoria,

que con~iste em meia jornada de trabalho ,

por quatro horas de trabalho ou tres dias

por s~ana, co~ renuneracão equivalente a

sessenta (~O) oor cento da jornada inte-

gral. A Instituição Previdenciaria oaqará

apenas sessenta (GO)' !,or cento dos direi-

tos do anosentado·.

JUSTIFICACÃO

o que pretendemos é que o emnregado que
DEPUTADO SAMIR ACHOA

opte, tenha o direito de continuar trabalhando em sistema excepcio

nal de horário e de salários para qae não seja obri~ado a interrom

per abruptamente seu trabalho. Por outro lado, poderá o mesmo dar

com sua experiência orientação adequada aos demais em!,regados e pre~

tar serViços ã empresa com horário menor.

Em se tratando de condicão ontativa nenhum

~juizo advirã ao trabalhador ou ã empresa que ganhará com a exoe-

EMENDA CS03227·6
tJ DEPUTADO SAMIR ACHOA

~_~ ..Lf ......o/cow.'SÃO/SU.COll'ls,io,-- _

eu ~bMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.....~ 'fu:'tO'JUS'I":,Içic ,

r:iencia adquirida aposentado. EMENDA ADITIVA

.,,,",,

EMENDA CS03225-0..
f:DEPUTADO SAlIIR ACHOA

...- -"< PL1U"lo/eOWluÃo/IVIC.OIlI.,1o--- ..----

f?COMISSXO DE SISTEI1ATIZACXO

1":"1- TIITO/olUSTI"CIoÇÃO-----------------t

Inclua-se no artigo 14, do anteorojeto da

comissão de Sistematização, um inciso co~ a seguinte redacão:

"Meia jornada de trabalho, de ~uatro horas,

com remuneração equivalente a GO% (sessenta~

Di~positivo Emendado: ALt. 379 •

Acrescente-se ao art. 379 do Anteprojeto, o seguinte item \111:

" VIII - " O Poder Públlco darã aos estudantes
do enS1no médio ou supeT10r, na imDossibllidade de serem os mesmos ma

triculados na escola pública. bolsas de estudos pelo custo Integral 7
nas escolas particulares:onde estejam os mesmos matriculados, d~sde •

que o estudante comprove; por meio de prova idôneo a imoossibilidade
de custear, Dor si ou por seus pais ou responsáveis, o ~urso que fre
quenta".

por cento da jornada integral".
JUS T 1 F I C A ç À O

JUSTIFICAr'.ÃO

A criacão da mei jornada de trabalho com a

r~uneração corresoondente abrirá largo campo de trabalho nara inu

meras pessoas que d1s~õem de menor temoo do que o usual. Por outro

lado, tal instituto beneficiará ta~êm às e~nresas que resolvere~

Quando da impossibilidade de matricula de estu
dantes de nível médio ou superior em estabelecimento de ensino núbli~

cos,.deve O Estado asse~urar-lhes bolsas de estudo integraIS em Insti

tuições educacionais particulares. desde, evidentemente, que os estu~
dantes comp r ovem imnossibilidade de arcar com as despesas decorren
teso

~dotã-Io pois muitas vezes não necessita~ do tempo 1nteqral de deter-

minados trabalhadores para determinados serviços.
Talo Dropôsito desta emenda que, esperamos

há de merecer acolhimento.



EMENDA CS03228-4
f= CONSTITUINTE CARLOS Moscd~;'

r:T---------- 'LENAIl'O/CD&lISSÂO/SUB:OMI5SÃO --,

COMISS~O DE SIST[MATIZAÇ~O

Corníssão de Sistematização e 773

JUS T I F I C A T I V A

o texto visa compatibilizar este artigo com o
parágrafos 22 do art. 344.

=--------------TEXTO/olUSTI'ICAÇio-- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 343, CAPUT

o Caput do Artigo 343 ~o anteprojeto, passa a ter
a seguin~e redação:

Art. 343, caput - As contribuições SOClalS a que se
refere o art. 341 e os recursos provenientes do orçamento da União,

comporão o Fundo Na~iõõãl'cte Seguridade Social, na forma da lei.

JUS T I F I C A'T I V-A

Correção que visa tornar claro o texto.

EMENDA CS03229-2
l:J CONSTITUINTE CARLOS MDSC~~;' J r:r;:~;~

(!1"-C-O-I-f-I-S-S-Il-0-0-E-S-IS-T-E-~~~~·i;~;~'o""'c ..,..,.,--------=:J ~;iMJ

r:"I-------------- 'rEXTO!oIUSTlftcl.'ÃO'-- -,

EMENDA MDDIFIC~TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 344, PARAGRAFO 22

O Parágrafo 22 do Artigo 344 do Anteprojeto, passa a
ter a seguinte redação:

Art. 344

Parágrafo ?2._ O Fundo Nacional de Seguridade Social
destinará ao Fundo Nacional de Sàúde, no mínimo, o equivalente a
trinta por cento de s~a receita, excluídas as do Fundo de Garantia
de Seguro Desemprego e do Fundo de Garantia do Patrimônio Individu
.al

J ~ S T I F I C A T I V A

Todas as propostas da·área de Saúde, apresen
tadas à Subcomissão de saúde, Seguridade e Meio Ambiente e à Comissão
~ Ordem Social, pregaram a autonomia administrativa e financeira do
Setor, com a criação de um Fundo próprio.

A medida assegura a plena integração de todos
os componentes da Saúde, especialmente os setores preventivos e cur~

tivos, eliminando assim a prejudicial dicotomia exJstente hoje.

AUTO"

CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI

COMISSIIO DE SISÜ:MAtiZ~cÇA(t"u ..o..."o----------I·tJÕ~-;Qi/~JJ
.". nnO/JUSTI"CA;;'''

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 352

O Artigo 352 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte
rédação:

Art. 352 - O Sistema de Saúde será financiado pelo
Fundo Nacional de Saúde, composto por 30% da receita do Fundo de
Seguridade Social e recursos de Receitas da União, das Estados,dos
Municípios e outras fontes.

PLIUflllo/cOUI5SÃOf5U.CO.. IUÃo- _

COMISS~O' DE SISTEMATIZAÇ~O
= <UUC(,lU5.1IftCl.Çi:O .........

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 495

O Artigo- 495 do Anteprojeto passa a ter a seguinte re-
dação:

Artigo 495 - Os programas sociais não vinculados à
Seguridade Social e atualmente custeados por contribuições sosiais,
d~verão ter revistas as suas fontes de rinanciamenta, adequando-se
ao disposto no parág~afo único do Art. 342, preservádos as direitos
dos seus servidores, que serão incorporados ao Serviço Público Fed~

ral.

JUS T I F I C A T I V A

A Emenda pretende proteger os funcionários de en
tidades que possam sofrer modificações em sua estrutura funcional,
assegurando a, seu trabalho.

EMENDA CS03240-3
t? CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI ) tJY~~~":J

PlEN:AAIO/CClollS$ÃO/SUllCO\lI'SÃo---------l ~'-D'\õ~--=-:I

t:J COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O Cot/Q'U®

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 360 E PARAGRAFO 12

O Artigo 360 e seu parágrafo lº do Anteprojeto, passam
a ter a seguinte redação:

"Art. 360 ~ E permitida a doação de órgãos e tecidos
de doadores vivos, maiores e capazes, e de doadores mortos, não ha
vendo disposição contrária do "de cujus" em vida e nem manifestação
contrária da família.

Parágrafo 12 - E vedada qualquer tipo de comerciali
zação de órgãos e tecidos humanos.

Nas disposições transitórias acrescentar o seguinte
artigo,:

Art .... - A remoção de órgãos e tecidos de cadáveres
se dará após constatação ela morte, observados' as critérios estabele
cidos pelo Conselho Federal de Medicina.
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DEPUTADO CARLOS MOSCONI

EMENDA CS03241-1
t: CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI

PLE.. A'I'O/COl,llSSÃo/s ....e-:OlolI5sÃO--- --,t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r.:-r----------------TEX..O/JUS,IFICAl;ÃO------------- -'-]

EMENDA MO~IFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 343, PARAGRAFO ONICO

O Parágrafo único do Artigo 343 do anteprojeto, pas
sa a ter a seguinte redação:

Art. 343 - '"

Parágrafo único - Toda contribuição social inst~tuí

da pela União destina-se,exclusiva e obrigatoriamente, ao Fundo a

que se refere este artigo,ressalvado o salário educação.

JUS T I F I C A T I V A

A nova redação visa a compatibilização com O tex
to da Educação (art.384), além de preservar este recurso essencial

para o desenvolvime~to da política educacional no País.

EMENDA CS03242-0

~
~ "LE'l~~ Ci/COUISSÁO/SUil!:O/,USSÃO------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

= TEXTOIJUSTIF1CAÇio-----------·-----"',

o setor- de servacos , hoje, constrtuí, ir.çcrtante segr;r=:-rto de mercado de
trabaL~o, e abarca, por exempâo , desde as ativiàades ti;>lcas dos prof íssioraas
Laberaas coro edvogedos , médicos, dentistas, ·etc; atÉ outras formas nas quais
a a"t1.vidade-fim de uma empresa depende de diver-sas at~v:'daàes-rreJ.os. Sâo ror
mas de trabal!l:> dissociadas dos o»:;etivos áa em;>rysa, ou instituição, seja p;
blica ou privada, mas sem as quais não se lograra â"tingir objeto da eJI9resa
ou da ins-::ituição e nem IDeS;JO o C'..ii:9Y'.imento ca 18J.. ~

Ora é u..n Hospital, cuja f malidade é relac~onada COl'!' a- saúde e a proteção
à vida, que contrata uma. empresa especializada àe serváçcs de lir.l;;>eza, asseio
e conservação. Ou uma instituição financeira, que contrata serviços de vigi
lãncia e segurança, ou uma universidade, que contrata serviços de restaurante
para seus professores, alunos e funcionários; ou ainda uma empresa de aviação
canarcial, que contrata, às vezes em cada aeroporto, uma empresa para a l~
za de suas aeronaves.

J:: óbvio que tais serviços não podem ser confundidos com a atividade-=im,
em nenhum dos casos apontados. hão seria justo e daria rrargem à fraudes e abu
SOS se fosse facultado a uma. me:talúrgica, por exemplo, a locação de outra em
presa '1ue lhe fornecesse operários metalÚl.:gicos. Has cãero está, desde logo,
que nuutas vezes, ou '.luase sempre não será de' interesse, quer social, quer e
conômico, que a metalurgica mantenha um restaurante próprio, ou um departanen
to médico, ou uma equipe de funcionários só para tratarem da limpeza de sues
instalaçÕes. Todas essas atividades, sejam temporárias ou permmentes, podem,
perfeit~te ser.corrtrertadas CC?'" terceiros e ~a is~o :x~stem, em todos o~
ranos, inumel'as f1Im3.S especial~zadas, sem que 1.5S0 s~gnif~que bu!'la aos d,!
reitos dos trabaJhadores.

As prestadoras de servâcos , pois, são verdadeiras empresas, atividade co!:
riqlleira e crescente no JnUndo de hoje, que não podem ser vistas curo simples
intermediárias de mão-de-obra, visto que:

a) Admitem, assalariam e dirigein a prestação pessoal ou coletiva de servi
cos , dando treinamento profdss.íonaas a seus empregados; -

b) assumem os riscos da atividade econânica;
c) Utilizam náquinas, métodos e equipammtos, produtos e técnicas, adequ~

das a cada espécie de servãco contratado;
d) Respondem integralmente pelos salários, encargos e tributos.
Restringir estas atividades proibindo a locação de serviços, sejam perna

nentes ou tem;x>rários, significaria um retrocesso econômico-social, cujas
maiores e mais danosas consequências recaardam sobre a classe tral:alhadora que
ficarld pruvade de um novo noderno e eficaz meio de absorção de não-de-obra.

A nova Cons'ti tuiçâo, deve ser um reflexo da real~dade socía; do Pais e .
uma forms lle convavêncãa entre o Esrado e a Nação oue o cons::iti..:.. OBrasil cie
hoj e , assojaóo por- gravfssmos problemas econâ:-.icoS:, não pcce correr- o r-asco
de aumentar- dr-ezat-acer-errte a taxa de dese:n;>rego, Í-T1viabiliza::-do :.=a a'tividade
econômica fundamsrrtaâ de carac"teríst~ca de qualquer- país mxíerno e. civiliza:b.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 342

O artigo 342 passa a ter a seguinte redação:

lEMEPiDA CS03244-6
[J CONSTITUINTE SOTERO CUNHA
~ 'l..lIU"10/CQW1SSio/au.cowHISÃO-------------,

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

Art. 342 - A folha de salários é base exclusiva de

Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro
tributo ou contribu~ção,-ressalvado O salário educação.

..,.,- TIX10/JUS11'ICAÇio -,

EMENDA AO ART. 13 VIII, a)

Arrt. 13, VIII, a) (Dê-se ao art 13, a seguinte redação):

JUS T I F I C A T I V A

A nova redação visa a compatib~l~zação com

o texto da Educação (art.384), além de preservar este recurso es

sencial para o desenvolvimento da política educacional no Pais.

EMENDA CS03243·8
tJ CONSTTTUHHE C~.r.lOS WJSCO'j;

r: -,-- - - - - - - - - PLENAAIO/cOhllssio/SUBCOMlssio------------,p r.nl1;';S~'l nr S'STFI1~..r-7nr:l\O

re-r TEXTO!"USTlFICAÇÃO ,

Art. 13

VIII
a) - ~ assegurado aos brrasileiros que se sentirem prejudi

cados requerer, mediante fundamentação e de conformidade com a lei

O acesso às referências e informações que a cada um digam respeito,

registradas por entidades particulares ou públicas, podendo exigir

a correção e atualização dos dados, através de processo administrat!

vo sigiloso ou judicial.

Justificativa

JUS'NF-lCATIVA

Dê-se ao Art. 2, ítem XXIV do substãtutdvo da Conussão da Ordem Social, a
seguinte redação:

t: pennitida a celebração de a:mtrato de servãcos , ainda que permanentes ou
temporár.ios com pessoas físicas ou jurídicas, desde que) quanto a estas, o co.!!,
trato não se confunda com a respectiva atividade-fim.

A atividade econÔlnl.ca realiza-se atravês da producâo de bens e da presta
ção de serviços. Quanto mais desenvolnda a sociedade J(lris se tem acentuado,
no nundo contemporãneo, o setor de servacos , O texto constitucional, no que
daz respeito à orgarozação do trabaJho deve buscar assegur-ar- aos t::abaThado
res, alêr.-. d,?s_chrei~os já consavaaos, nova~ ::cnquisLas que vi~e.T. a Ir"'!l:',?r~
da sua condâçao social. Quanto a ordem econcmca e sccaal UITa. cas f~~:'Gao=

de Estado, que deve merecer expresso amparo constituc.ícned , é a expansã.o das
o;>ortU!'2c:.ades de err;>rego.

D1ENIlA M:JDIFICATIVA N'? Deputado A excessiva liberalidade para obtenção de dados, disponíveis

em órgãos do Estado, levaria à vulnerabilidade as atividades sigilo

sas de interesse na Nação. A redação proposta, exigindo-se a fundame~

tação, visa stender ao novo preceito constitucional e, inclsuvie,
evitar que, por simplescuriosldade, o cidadão 'comum requeira, indis

crimidamente, o acesso aos conhecimentos mantidos em órgãos ou ent!

dades governamentais.
Ademais, por pressuposto, a norma estabelecida colide com

O estatuído no Art 13, VII g), quando indiretàmente, admite que o

Estado mantenha registros pessoais (públicos e privados) dos seus

cidadãos.
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JUSTIFICATIVA
E de todo descabida o que esta proposto nas alíneas acima

citadas e indicadãs para supressão. A ressalva de que o requerimen
to de informações não será indeferido sob alegação de sigilo de Es
tado "salvo nas questões que digam respeito às relações diPlomáti~as
ou militares com outros Estados, e, nas questões econômicas e finan
ceiras, pelo tempo necessário á preparação das medidas, quando o
prévio conhecimento ilícito", deixa não uma fresta, mas uma grande
passagem por onde poderão atuar até interesses não brasileiros (As
sociações em Geral) com objetivo muito mais voltado para as multi
nacionais na sanha de obtet dados e informações que deveriam ficàr
restritos e à disposição, apenas da sociedade brasileira. Abrir
essa possibilidade é estranhamente vantajosa para interesses incon
fessáveis. -

SISTEMATIZAÇAODECOMISS/lO

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

Art 35
I - Para assegurar o conhecimento das informações pessoais

pelo cidadão que se sentir prejudicado por ato de autoridade pQ
blica ou particular, no forma da Lei.

EMENDA AO Art 35, I ("Habeas-Data")

Dê-se ao inciso I, do Art 35, a seguinte redação:

r:-r---------------'I'EITO/JUSTIFIC..çio---------------.....

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS03248-9
~ .1
l CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
______ ..LlNA"IO/Co"wuioJsu.CO..I!,lsio----------~

I.

A amplitude dada, pela Comissão, ao instrumento jurídico
não se coaduna com o Regime Democrático, nem com o estado de Di
reito, onde os interesses da Sociedade, como um todo, se sobre
põem aos interesses individuais

Por oportuno, sugere-se a exclusão desse dispositivo em
sua redação original, para na modificação apresentada, adequá-lo
ao momento político que vai se transformando numa democracia.

________~--_n:lITo/JUSTlI"ICAÇÃO----------------,

'u Art. ~Q7, ap~s a expressa0: "Congresso Naclonal-
u

•

:-UJW rm t r: "ouv I do o Canse 1ho Nac lona I de Comun I cação" .

~uJ"'lmlr o Par~9rafo ~nlco do Art. 407.

\.1."., I·\.",.l'~\\: i\rt'. 4Ci - Compete ao Poder Execut Iv o , "ed r o fC'rC'n

dum" do Congresso NaCional, outorgar ~O~

c~ssoc~, p('rml~R~c5, autorl:Dç~0~ Jr ~~~

viços de radlodlfu~ão sonora ou clt:" ~on$

e imagens.

l~l'rA ~UPRESSIVA

r:
CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

VIII
b) - Suprima-se

EMENDA - ART 13, VIII, b)

Art 13

d ..tllTO/JUSTlFICAÇÃO ......

r.o--------- Pl..tIIilAA10/CONI5sio/suecONI5sio----------~

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03246~2 ",tJ AUTOIt--------------

JUSTIFICATIVA

O texto proposto pela Comissão, ao que se entende, não
retrata matéria de nível constitucional. Por outro lado, por ex
clusão, permite o registro "não informático", o que, em verdade,
não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento científico
tecnológico do Pais.

A~sim, o aqui disposto pode ser considerado dispensável,
e, portanto, deverá ser excluído do texto constitucional, posto
que a redação proposta pelo Relator da Comissão colide com as no~

mas constantes do Art 13, VII, a) e 13, VIII, a). Enseja, ainda,
se poder afirmar qu~ um texto Constitucional deve ser, anee de t~

do claro, e nele observado o princípiO de sintese. A redundância
e coiidência de sentido substantivo deve ser escoimado do texto a
que se destina qual seja ser antes princípio.

lu::rlflCATlVA

I~ V,,~tc no M.nist;rio das Comunlcaç~c~ um ~on~clho funCionando

no .. m.~ Ide " precon i zadós pe Io Art. 407 e .. ncarr"9duo do op i nar ..obre

"~dIU~,rU~;o de sons e imagens. Sua inclus~o n~ COI'~tiruIÇ~o se re

,rld, portanto, menor e repetitiva.

COSNTITUINTE SOTERO CUNHA

= Tf:'-TO/.lu$TlfICAÇÃO --,

EMENDA AO ART 40

Art 40 - Suprima-se o Artigo 40

..,--------------- Tl!X1'o/JUSTI'"ICAÇio-----~------ _.

"';T--------- "t.tN....1I0/cOIllISS.iO/su.COIllISSio----------

EMENDA AO ART. 18, inciso VI, b) e

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

c)

Justi ficati va
Suprimir o artigo 40, do presente texto de Projeto, jus

tifica-se perfeitamente, na medida em que a preservação dos assun
tos que estejam encobertos como sigilo bancário e os relativos à
declaração de rendas, além de alguns necessários ao Estado, Ainda
mais, justifica-se a supressão do citado artigo pelo fato de nao
ser matéria constitucional e, sim, mais propriamente de lei ordiná
ria. -

Art. 18
.................................................................

VI
b) - suprima-se a alínea b)
ci - suprima-se a alínea c)
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&UTOR

j
m-=pDC'&JltTIDO~

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA "~ J
EMENDA CS03252-7eCONSTITUINTE SOTERo CUNHA

=--------------_Tr.XTO/JUSTlPICAÇio- -,

VII, c) e g)

c) e g) do inciso VII, do artigo

SISTEMATIZAÇAOOE

redação às letas

CDMISSAO

EMENOA AO ART 13,
De-se a seguisnte

13:

fMENDA AO ART. 18, VI, g)

Art. 18

r;o--------------- ·r;'lTO/JUST.',C ..ção------------------,

VI
g) - suprimi~a-se-a letra g).

Justificativa

Art 13

VII
c) do sigilo da correspondência e d~s comunicações em geral,

salvo nos casos previstos em lei

Ao Estado deve ser preservado o direito de manter sigilo
sob~e .assuntos .q~é possam provocar abalos em suas relações inter
nacionais, por qualquer tempo, sobretudo num mundo em acelerado
processos de mutações decorrentes da multiplicação da ciência e
a cristalização dos meios de comunicações.

Não há, pois, em consequência, nenhuma dúvida da neces
sidade de ser excluida a letra g) do inciso VI do artigo 18, até
porque acontecimentos recentes relativamente à co~strução de
obras em fronteiras, como é o caso da hidrelétrica de Itaipu, qu!
çá, poderia trazer celeuma a um país amigo aInda, não de todo,
consciente das razões técnico-científicas daquela construção des
tinada a fins pacíficos.

g) ao Estado compete operar atividades de informações que se
refiram exclusivamente à segurança e à proteção da socieda
de, resguardada a vida íntima e familiar dos brasileiros.

JUSTIFICATIVA
Além desta proposta ser de caráter adequativo, relativa-se

no primeiro caso, alínea c) a estabelecer a nova Constitucional,sem
esquecer a necessidade - imperiosa - da lei ordinária disciplicar a
possibilidade da quebra de sigilo de caráter específico e consubs
tanciada em lei ordinária de maneira clara e específica.

No seg~nRo caso, alinea g) há que se entender não ser pos
sível abolir ou incidir uma ativ~dade que envolva ou não preserve
a privacidade do cidadão brasileiro e sua família, sem colocá-la,ao
mesmo tempo, igualmente sob riscos desnecessários. Uma vez que ao
Estado moderno e à sociedade em seu estágio at~a1 de desenvovimento
não é factível supor-se dispersar atividqdes seja manual ou por pro
cessamento e1etrõni~0 de informações que visem de forma avan~ada sua
segurança como respaudo de seu bem-estar.

.u;.O"'----------------,J r;r--PD"C"TIDO~
CONSTITUINTE SOTERO CUNHA " ~ _ ____J

EMENDA CS03253-5
tJf:"""OO=:J

PCSO'I:EIlO CUNllACONSTITlllbI'I:E

EMENDA CS03251-9

1:
= '!.I:NU1o/coausdo/SUIC.OWI:sSÃO----------

= t'lTotJUSTI'IC&ÇÃO -,

= "...r......~/c:DWISSio/su.eolllllssio----------
SISTEMATIZAÇAODECDMISSAD

=--------------- 'l'tllTO'.,lUST'FICAÇio----------------,

SISTEMATIZAÇAODECDMISSAO

EMENDA AO ART 18, VI, a)
EMENDA AO ART 13, VII, 9)

Art. 18

.............................. ';1~ ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • •

VI
a) Suprima-se a letra a)

Art. 13

VII
g) - Suprima-se a letra g) do art. 13, inciso VII.

JUSTIFICA TIVA

JUSTIFICATIVA

D Direito de acesso a conhecimentos, de forma indiscri
minada, gera instabilidade política, e previsíveis prejuízos à
marcha da administração pública., além do que seria diminuir as
normas e preceitos jurídicos que'permitem ser usadas através do
Poder Judiciários para este mister. Seria portando um privilegi!
mento - descabido - dotar sindicados e associações da faculdade
de requer, indiscrimidamente informações do Estado que implicaria
em concede~, a cada uma das milhares de entidades existentes, um
poder de pressão equivalente, sem atentar para a representativi
dade da classe ou do setor que cada uma representa. Além disto, o
poder de pressão, embutido nessa faculdade, será fator determinan
te de falta de firmeza do Estado, cujos objetivos flutuariam ao sa
bor dos interesses de grupos mais atuantes, naquele momertto. Não
há razão plausível, portanto, para a manutenção de tal dispositivo
no texto Constitucional, considerando-se, ademais, que à coletivi
dade, na norma ordinária, Já é facultada -.além do direito de re
quer imento - a Ação Popular, é instrumento jurIdico competente. Há ainda a
se afirmar ser totalmemte destituiélo de Constitucionalidade este receito. J

A delinqUência e as atividades que visam subverter, pela
violência, os fundamentos Constitucionais da Nação não são os ún!
cos impedimentos que ameaçam a sociedade e o Estado, como pretende
limitar o dispositivo do Anteprojeto da Constituição em tela. De
modo muito sucinto, poder-se-ia acrescer pressões de diferentes
origens endógenas e exógenas, que podem refletir-se no campo econ2
mico, (como seja a desnacionalização de empresas, espionagem indus
trial, monopólio de tecnologia de ponta e de insumos~stratégicos,

entre outros) no campo sociológico (controle dos meios de formação
da opinião publica, interferência .indesável no processo cultural
brasileiro, estímulo ao aguçamento de contradições internas). 'Ade
mais é da boa técnica legislativa que haja um entendimento e respe!
to à hierarquia das leis. Como entender que assunto de ordem mais
administrativa se inferi-se no texto Constitucional como se fora,e!
te mesmo texto, a lei ordinária.
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EMENDA CS03254.3
~ CONSTITUINTE BONIFl\ClO DE ANDRADA

..
trFPARTIOO:=J

PDS/MG

JUSTIFICATIVA

Una das formas indiretas de dar amparo ao patrimônio cultu

ral é justamente aquele de suspender a cobrança de impostos ou tributos de qual

quer natureza, visto que num Pais da dimensão do Brasil será dificil em muitos I

casos oferecer diretamente assistência administrativa às áreas patrimoniais

oficialmente tombadas.

~-----------_--II.
Os artigos 406 até 412, onde se lê a exoressão "radiofusão"

leia-se "radiodifusão de som e imagem".

JUSTIFICATIVA

Embora os setores técnicos definam a radiodi fusão como abran
gendo a televisão, para que fique bem claro a matéria será bom uniformizar oesta'
forma a expressão. Nos artigos acima há dubiedade de conceituação, o que deve ser
uniForll'izedo para evitar confusões na Interoretacão.

No Art. 407, por exemplo, fala-se em "radiodifusão sonora ou
de sons de imagens", e no Art. 406 como também no Art. 412 fala-se apenas em
"radiodi fusão". Dai o objetivo da emenda.

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 387

Acrescente-se o seguinte Parágrafo llnico ao Art. 387:

EMENDA CS03257·8
tJ CONSTITUINTE BONIFAclO DE ANlmiDA l LPDS/MQ

PlENA"IO/CO"U~5iO/SUBCO"15SiO ~~.IO:?~1t: COMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO ~ l.....QQI.: v.:li..K.:J;J

=----------------nxTO/JuSTIFICAÇÃO------------ --,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 403 § 3º

Acrescente-se o seguinte § 3º ao Art. 403:

§ 3º - Os inventos tecnológicos gozarão de amparo do Poder Público

e poderão ser utilizados livremente pelo autor e comercializados na forma da Lei.

JUSTIFICATIVA

A burocracia e a centralização governamental em Brasflia tem

dificultado os inventos do Pais e assim o próprio desenvolvimento tecnológico.
Dai a necessidade de se dar ao inventor plenas garantias para utilização do seu

Invento e sua comercialização, visto que tem havido vários casos de ação repressiv

contra autores de inventos para beneficiar os grandes grupos econômicos e sobretu

do as multinacionais. Exemplo os':ensivo ocorreu na área da fabricação do álcool em

que até hoje os inventos neste setor são repressivamente regulados por leis autori

tárias.

Parágrafo llnico - Cada Estado organizará seu Plano Esta

dual de Educação, procurando articulá-lo com as linhas gerais do Plano Nacio 

nal de Educação, meneionado neste artigo, dando ênfase às peculiaridades edu

cacionais e cu1bJrais Iccaís ,

EMENDA CS03258-Stt AUTO"
a r CONSTITUINTE BONIFl\ClO DE ANDRADA

"LE.U"'tO(CI)WtssiO(SUtlCO..tSSio--------~

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO _J
"

LPAPlTtoo~• PDS/MG

JUSTIFICATIVA

A descentralização é um imperativo da realidade brasileira

e a necessidat'1e dos Estados Federados promoverem os seus respectivos planos se

impile de toda forma, pois que as condições eoucacionais e cul tura.ls ~;;;o multo .

diferentes do Piaui ao Rio Grande do Sul. A centralização em matéria educacio 

nal é um dos grandes males que atormenta o Pais, dai a necessidade de se fazer I

menção aos planos estaduais para se fugir a burocracia da máquina federal, agi.!l
do sobre 06 Estados e sufocando as suas manifestações peculiares neste importa.!l

te campo da administração.

=---------------n::xTo/JuSTlFlC.l,ÇÃO--------- --,

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 394, Parágrafo llnico

Acrescente-se no Parágrafo llnico o seguinte Item lII.

Item lU - Beneficios de isenção fiscal.

Comissão VIII-Família, da Educação, Cultura e Esportes da

Ciência, Tecnologia e Educação.
Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 382, Parágrafo llnico.

Art. 382, Parágrafo llnico: Onde não se puder instituir a Uni

versidade, desde' que haja algumas das condições, mencionadas neste artigo, serão
organizados os Centros Universitários à semelhança daquelas, para em certo tempo I

adquirir a sua estrutura.

JUSTIFICATIVA

Se a Universidade deve ter requisitos, de certa exigência,
como consta no texto do Antéprojeto, há, por outro lado, a necessidade de se con

ceituar a "Universidade Menqr" que seria os Centros Universitários, representan

ciJ assim um estágio anterIor, mas necessário para se chegar a estrutura da Univer

sidade.
Toda vez que houver um conjunto de Faculdades isoladas que I

se disponham a funcionar de uma forma integrada é conveniente que se permita um I

tipo de organização de uma Pré-Universidade.

Como está disposto no Anteprojeto, a tendência tecnocrática I

e burocrática, em certos setores da administração educacional criará tais empec!

lhos ao reconhecimento da Universidade, que na prática significará. o fortalecimeD,

to dos cursos isolados e o enfraquecimento dos projetos de estruturação dela.
Os centros universitários seriam assim uma etapa mais acessi

vel de entrosamento universitário, ou em outras palavras, a Universidade Menor,
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como existe em várias partes do nuodo , dando ensejo que, em etapa posterior, seja
estruturada a plena organização universitãria.

=--------------.....TtXTO/olU~}!'IC"çio---------------..,
Emenda Aditiva e Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 383, § 12, 22 e 42

o § 12 do Art. 383 passa a ter a seguinte redação:

§ 18- Compete preferencialmente a lXIião organizar e oferecer en
sino superior oficial, dando a respectiva unidade universitária plena autonomia
para o seu funcionamento.

§ 28 - Compete aos .Estados, através de lei complementar
estadual, e ao IllJnicípio, organizar e oferecer o ensino básico e médio.

§ 48 - Suprima-se.

JUSTIFICATIVA

o artigo regulameeta:a expansão através de órgãos estatais
da federação.

No § 18 o que se pretende é caracterizar que a União orga
nize e ofereça o ensino superior "oficial", pois do contrário poderá haver con
fusão, fj ('ando o ensino particular subordinado a "organização da União~ o que I

significa a burocratização e de certa forma a "morte" do ensino orãvaoo. Por

outro lado, é preciso dar autonomia não só a Universidade como de '.e..:-.:a fr rma '
e faculdade isolada, cujos dirigentes, Professores Universitári::>s, tem a neces
sária capacidade de dirigir, sem tutelas da burocracia,a respectiva unidade es
colar.

o ensino hoje no Brasil em todos os Graus é um.emaranhac' ,

burocrático, de tal forma, que impede as manifestações criativas e o próprio de

senvolvimento da escola. Oai a necessidade da emenda.
No § 22 o que se quer é respeitar a "autonomia" do IllJnicípio,

visto que a redação do dispositivo submete o lIlJnicípio a lei complementar estad~al

Quanto ao § 42 impõe-se a sua supressão porque é LIIl atentado
a autonomia munic~p~l1 e revela assim uma certa tendência de centralização autorit~

ria contra as prerrogativas do rrunicipio, o que não deve ficar rama Gonstituição.

Basta já o § 18 e o § 28, desse mesmo Artigo: a nosso ver existe'
forte insinuação contra as prerrogativas do mmãcfpão e mesmo contra a flexibilid!.

de da armíní.stração educacíonal nLIIl Pais de dimensões continentais e de realidade'

complexa como a nossa.

=---------------tuTO/.lUSTlfll:l,çio ..,

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Art. 386, Parágrafo iJnico

o Parágra fo iJnico do Art. 386 passa a ser o seguinte:

" O ensino é livre à iniciativa privada, que o ministrará sem
ingerência do Poder Público, salvo para fins exclusivos de autorização e super
visão de qualidade.

JUSTIFICATIVA

o grande mal da educação no Pais é a tecnocracia e ~ burocra
tização, que deturpam o funcionamento da escola e da lXIiversidade, impondo nor
mas de funcionamento, que na realidade sufocame ooesquinhan a educação, impe

dindo a criatividade, a livre manifestação e o próprio desenvolvimento da uni
dade educacional.

No Brasil este fenômeno negativo se transformou não s6 numa
enfermidade na rede oficial do ensino, mas airos extrapolou esta, recaindo so
bre a escola particular ao ponto de existir ~anentação, através das céle

bres " resoluções" sobre o funcionamento de secretarias dos educandários, e
xigências que digam respeito a construção dos prédios e dentro destes até mes
mo no tocante as salas e acomoàações desta ou dacplla dimensão.

O espirito lusitano do Século XVII!, dos tempos do f:larques de

Pombal, infelizmente está presente até hoje na alll8.da administração educacional
dó País.

A mais urgente necessidade é o cootJate a esse fenômeno des
gastante e negativo de nossa estrutura educacional.

O texto do dispositivo acima é incoerente, porque se é li 
vre o ensino e não haverá ingerência do Poder Público não há que se falar em

reconhecimento e credenciamento de cursos, o que dará margem a manutenção de to
da essa legislação buror:ratizante e intervencionista existente nesta área.

Já as palavras "autorizações e supervisão" por si s6 vão '
significar ingerência e formas deturpaooras da escola particular o que se espe
ra impedir na legislação complementar e ordinária.

Dai a necessidade da aprovação da emenda, que retira do.te~

to as palavras "reconhecimento e credenciamento de cursos" expressões estas que
permitiram LIIl8 série de prqvidências burocráticas se não forem extirpadas do An
te-Projeto.

CONSTITUINTE BONIFACIO DE AtOlADA

=--------- I'L.UUIO/COIUSllo/'utCOlllllllio------------,

ClJ.IISSIlO DE SISTEMATIZAÇAO
=---------------TlllTO/"lUlTlfICAÇio-- --,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 382

Ao Art. 382 acrescenta-se o Item !I!.

lI! - Atividades educacionais ou cientificas que abranjam

todas as áreas do conhecimento.

JUSTIFICATIVA

o sentido de Universidade há de ser. global, rniversal, como
o nome indica. Dai a necessidade de se exigir lJ118 preocupação bem geral, univer

sal, p.ara não cairmos nos erros de se fazer Universidades setoriais, como por
exemplo lkliversidades agrícolas, onlvers.ídades Pedagógicas etc, o q~,,= é uma ne

gação da sua própria essência.

EMENDA CS03262-4
W CONSTITUINTE BONIFACIO DE ~;~A I rr;~'~";]l,. I

fi I'Lf.:•• "IO/COUudo/luaco..'ssiO------------,J ~.(oo;:~-:::l/

ê COolISSAO DE SISTEMATIZAÇJlO . CO;:V", 'f~K+J
..".., TlItTO/.lUSTl'IClÇÃO -,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 384, § 212

O § 22 do Art. 384 passa a ter a seguinte radação:
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A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no
atendimento das necessidades do ensínc obrigatório, nos termos do Plano Nacio

nal de Educação e dos Planos Estaduais e Municipais respectivos.
:toNSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

•COMISSAO DE SISTEMATIZAÇllO

JUSTIFICATIVA
Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Artigo 379, Item I

o princípio federativo estruturado pela Constituição exige q...c

sempre se faça referência oos Estados Federados e r-unicípios, para que não se

permita una interpretação centralista e autoritária ~inculada a tecnocracia de
Brasília.

Por outro lado, a norma constante do Artigo deve ser uma Obri
gação para o Estado e Município, e não apenas para a união.

o Item I, do Art. 379 passa a ter a seguinte redação:

Art. 379, Item I - Ensino fundamental em uma ou duas eta

pas, obrigatório 'e gratuito, com duração mínima de oito anos, a partir dos se
te anos de idade, permitida a matrícula a partir dos seis anos, extensivos

aos que a este não tiverem acesso na idade própria.

EMENDA CS03263-2
(!J CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA ) tJfl;';'t;J
tJ COMISS~O DE SISTEMAT~'~~~;~eo."s1o/"'eo.""o-----------) r:w;W1J
r::-r TuTotJUSTlf"ICAÇÃO ,

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 379, § 22

o § 22 do Art. 379 passa a ter a seguinte redação:

" O chefe do Executivo ccmcetente pode ser responsabilizado

por omissão mediante ação civil pública, se não diligenciar dentro das possi
bilidades administrativas existentes, para que todas as crianças em idade es
colar residentes no âmbito territorial de sua competência, tenham direito ao

ensino obrigatório fundamental e gratuito."

JUSTIFICATIVA

A emenda inclui as palavras "em una ou duas etapas", visa~

do com isto dar maior flexibilidade a organização escolar e permitindo que em I

lugares mais afastados e carentes possa se colocar uma unidade de. ensino coro os

primeiros ooatro anos escolares, ao lado de outra localidade, com condições me

lhores, onde se possa estruturar una outra unidade com os últimos quatro anos ~"

escolares do ensino fundamental.
A verdade é que a tradição brasileira era do antigo ensino

primário e do antigo ginásio, cada um com quatro anos, e aquele às vezes com cin

co, o que no caso pode representar um antecedente de eficiência para a melhor '

prosperidade do ensino fundamental.
Na realidade a rigidez em matéria educacional é altamente I

nociva e desde que seja obrigatório e gratuíto o ensino fundamental não há ris
cos em que o mesmo se distribua em duas etapas distintas, quando for necessá
rio.

JUSTIFICATIVA

r.r---------------- UlnOI.fU$TlfIC ...Ç;,O------------ ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMBNDADO: Artigo 423 e seus parágrafos.

AUTO~------ ]

THIAGO

EMENDA CS03266-7
(J CONSTITUINTE'MOEMA SlIOA emenda acrescenta após a palavra " diligenciar " as expres

sões " dentro das possibilidades administrativas ", visando com isto tirar o

caráter impositivo numa área governamental, em que as providências do governan

tedependem dos recursos do erário público e da eficiência da máquina govername~

tal respectiva. O dispositivo com está vai dar margem a uma série de _ioiciati~

vas demagógicas que prejudicarão as próprias, soluções administrativas nesta á
rea governamental.

o artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte

r::-r---------------- n:XTo/~uSTI'IC"çio----------------,

EMENDA CS03264-1 A.'O.--------,
(!J CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
..,., "LrtrlAI'IlO/COIllI"io/.U.CO..IUio------~---_,

COMISSllO DE SISTEMATIZA 110

por;; 'Ali TIDO;--J
POS / MG

redação:

Art. 423 - a família, constituida pelo casamento ou por
un~ão estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem di

reito à especial proteção sociál, econõmica e jurídica do Estado e

demais instituições.

S lÇ - o casamento religioso terá efeito civil, nos ter-

Emenda Modificativa
Dispositivo emendado: Art. 378, Item VI

o Item VI, do Art. 378 passa a ter a seguini!e redação:

VI -" Superação das desigualdades e discriminações regionais, so

ciais e culturais."

mos da lei.

S 2Q - será gratuito o processo de habilitação e a cele
bração do casamento.

S 3Q - estende-se a proteção do Estado e demais institui

cões à entldade familiar formada por qualquer um dos pais ou respog

sável legal e seus dependentes, consanguineos ou não.

S 4Q - a leg~slação ordinária regula~entará a dissolução
do casamento.

JUST I F I CAT I VA 'JUSTIFICAÇ1iO

o texto do Anteorojeto fala em 11 Suoeração das desigualdades P.

discriminações regionais, sociais, étnicas e religiosas ", Estamos substituindo
as palavras u étnicas e religiosas " pela palavra" cul.turaás n que abrange es

ses dois'>conceitos, visto que desigualdades e díscrãmínações I religiosas" nos

parece difícil de ser identi ficad3s. Além disso as palavras I clesigualdades reli
giosas " não se articulam bem e cão ao texto certa falta de lógica.

A constituição da família foi matéria contemplada no art.

13 - Capitulo I do presente Jlnteprojeto, razão pela qual optamos,com
a f~nalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente
redação.

o mesma motivo nos leva a suprimir e alterar os demais
parágrafos.
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EMENDA CS03267-S
tJ--~ONS:r-TUíNTE MOEMA S/l.~ .~~;;;;;;-------_.-

~- Pl[tI,UIlO/eoNI,'lio/sUIlCCN.5SÃO- _

~~src DE SISTEMATIZAÇAo •

=-----------------'TEXTO'olUSTlf"AÇÃO------------------,
r:-I--------------'----- fEJ:to/.luSfl'IC&C;i.o-------- -,

EMENnA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ~MENDADO: ARTIGO 159 , § 10

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: Artigo 425.

o parágrafo lO do artigo 359 do Anteprojeto ,passa

a ter a seguinte redação:

Suprimam-se do Anteprojeto:
a) artigo 425

JUSTIFICAÇAo

o tema do presente artigo, inserido no capítulo da

Familia, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente a

bordado no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinseca

mente ligado a programas integrais de saúde.

f!J EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO III

..,c----------------TtltTo/olunlF.C&çio------- -,

EMENDA CS03270-Se: CONSTITUINTE. MOfMA S/l.O THIAGO

Art. 359••.••••••••••••.••••••••.•••.•••••.•••••...
§ lo - O Estado assegura acesso à educação, ã infor

mação, e aos métodos científicos de regulação da fertilidade que

não atentem contra a saúde , respeitado o direito de opção individ~

aI.

A fertilidade é uma pré-dispás1ção ã fecundação e es

ta uma faculdade de produção.

Nossa proposta de modificação do termo "fecundidade"

para "fertilidade", implica na maior abranÇJênc1a que o último ter

mo contempla.

A regulação da fecundidade se. restringe a própria fe
cundação, enquanto que, a regulação da fert1lidade, além de abran
ger a fecundação , estará amparando as pessoas não fe;teis I dando- íJ

lhes portanto oportunidades ã informaçóes e métodos cientificos para

atingirem a t.ravés da fertilidade, a fecundação.

JUSTIFICAÇÃO

Altera o inciso ~I1 do artigo 379', do capítulo 111 da Educaçâo e
da Cultura, que passará a ter a.seguinte r~dação:

111 - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as cria~

ças até seis anos de idade.
,..,., Ttk'O'JU$'I'I:I.;io ., :

JUSTIFICAÇ1\O
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: art. 383, § 49

Inclua-se no §.49 art. 383, a educação pré-escolar, pa~

sando a ter a'seguinte redação:

"Art. 383 ••••••••••••••••.••••••••••••••••..•••.••..••

§ 49- Os Municípios só passarão ~ atuar em outros níveis

de ensino quando as necessidades do ensino fundamenLal
e da educação pré-escolar e~tiverem plenamente atendi 

dos. u

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência

com os outros itens desse artigo, referentes ao ensino fundamenta~

à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e super
dotados e e~condição para efetivar-se tal ~ireito. Quanto ao arti
go "as" crianças sua razão é óbvia. Sem ele o atendimento de lO ou

mil crianças já atenderia o disposto.

coMIssão DE SISTEHATIZÁÇXO

AUTOft----------------

JMOEMA S/l.O THIAGO "CONSTITUINTE

IV - Garantia de tratamento e oportunidades iguais

no disposto, independente de sexo, etnia, cor,i

dade e deficiências ffsicas.

Acre.cente-.e no a~t 397 do Anteprojeto de Conctitui

ção. o seguinte ite~:

Art. 397•••

i!J EMENDA ADITlVÁ

DISPOSITIVO EMENDÀDO: art 397

r:'! TUTO/olUITI'ttAÇlo -:-__"--,

EMÉNDA CS03271-3
~

JUS T r.F I C 11 c li o

A educação pré-escolar deve ser oferecida pr~

ferentemente pelos Municípios, da mesma forma que o ensino bãs1 

co.

o Município é a instância administrativa mai&
próxima que tem conhecimento mais pronto das necessidades das cr~

anças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda

da população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natu 
ral dessa demand~·expressar-se junto à administração municipal.

Mas é importante que se estabeleça a prioridade da educação pré

-e5colar imediatamente após a do ensino básico, para lhe àar ga 

ra~tia de que não seja preterida por outros níveis que não são,
pela própria natureza de seus objetivos a conteúdos, como o méõ~o

e o superior, tão próprios para os Mun:cípios.
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Art 378 item VI
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSI~IVO EMENDADO:

EMENDA CS03274-8 AUM--_tJ CONSTITUINT~ MOEMA SAO THIAGO---.:~..::...- ~J tJ-~"~"CJ
P'LUAflIlO/COt.lISaiO/lu.eOl.llUiO----..-------j ~ElATA~1:__c.OMISf.~(j DE SISTEMATIZAÇlío 0 7ffiJ

JOSTIFICÂçl0

Entendemos que neste princípioCon.tituci~l também d~

ve eatar explícito a eliminação de toda. a. formas de discriminA

çio, as qusis permanecendo continu&ão a dificultar B convivência

aocial e pos.ibilidades organizativas da população. são mudanças

que, sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior'de polí~ic8

de ação e suas grandes diretrizes.

..,...----------------lEXTO/olUSTI'ICAÇio------ ;-_. -,

_Ei.WSNDA St:JP'~SÍVP;

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359

discriminações

, etárias e d~

Art. 378 •••

Item VI - Superação das desig~aldade5 e

regionais, sociais, étnicas, religiosas, sexuà í s

mais formas de discriminação.

Acres,ente-se ao art 378 item VI do Antepro~eto de Cons

tituição. o seguinte:

n DAr
..-----,

• .2 / 1/ ti}SISTEMATIZACl\.o

--------- 'LUU10/coUI'S;,o/JUICOIltIIlSÃO--- 4_

EMEriQA CS03272-1
t= CONSTITUINTE MOEMA SAO THIAGO

Suprimam-se,do anteprojeto: JUSTIFICAÇÃO

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e diR

criminação na nossa sociedade, a. questão sexual. como a dos cid-ª.

dãos ou cidadãs marginalizados- por questão de idade, não podem

deixar de ser explicitados em qualquer definição de princípios ou

normas que iinham o prop6sito de conduzir os setores que comp3em

nossa organização social, principalmente em um' daqueles considerA

dos básicos como é o caso da educação.

aI § 20 do artigo 359.

JUSTIFICAÇ1iO

O controle à pesquisa já está contido no item VIII,

do artigo 353; o planejamento familiar deve ser um dos obJetos da

assistência integral ã sàúde ind~vidual e coletiva, contemplado no

inciso 11 do artigo citado e,finalmente, a próibição da exploração

direta ou indireta por parte de empresas e capitais de procedência

estrangeira já se encontra no § 40 do artigo 355.

Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistem~

tizaçào da matéria.
EMENDA CS03275-6
fi ALlrg"

[- CONSTITUINTE MOEMA SAO THIAGO
~l'''''rlgo-,

~L-J

_________________ TrITo/olunlrttA;lo- -,

-------Tt.llTO'olUSTl'IC"Ç;.O----- ~

EMENDA ADITIVA

DlSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

.------------ ..L1NÂIUI)/c:~;S5,io/IUIc:O .. lesÃO-- _

~ COMISS1i~ DE 3ISTEMATIZAÇ1iOauTo--.-----------==oJ

WJ
TH!AGO

~ - ~ll.i"IO/co ..J".io/.uJ:OIIIIJJJÃO--.,.__--__--_...,

(!J conrsszo .P'E ,S!STEMIIT!ZAÇIlO

EMENDA CS03273-0
~ST:TU~NTE ~OEMA SAO

EMEI'DA MODIFICAUVA

DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 379, 111 do Anteprojeto' de Constituição
Inclua-se no Artigo 15 do Anteprojeto , os seguintes

itens: lI, 111, VII, XV, XIX, e XXIX.

Altero-se o itelTl''';;'V do art. 379 para a seguinte redaçã,,:

"lI! - atendin?ento gratuito e especializado em creches

pré-escolas para as crianças até seis anos de
deu.

e

id~ JUSTIFICAÇÂ~

JUSTIPICAClio
A categoria dos empregados domésticos deve ser trata

das comO as demais categorias de trabalhadores, muito embora o ca
ráter diferenciado do empregador.

Acrescenta-se a palavra gratuito, porque a gra
tuidade do atendimento à c+!ança menor de 7 a~os é tão necessária

quanto nos outros níveis, senão mais, considerando a clientela q~e

demand~ tais serviços. Com isso se estabelece coerência com os itens
I, 11 e IV desse artigo, que explicitam a gratuidade para o ens~no

fundamental ~ médio e para os deficientes e superdotados em todos
os ní.veis.

A caracterização do atendimento como especial~7.a

do é necessãrJa porque se trata 'de serviços de educação e ass~stên

cia específicos, de acordo com as 'características da faixa etária
da criança.

Não se Justifica portanto tratamento dife~e~

ciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro desemprego,

licença remunerada ã gestante e seguro contra acidente do trabalho
e d1re1tos trabalh~sta5 como Fundo de Garant~a do Patrirnôn~o In

dividual e jornada de trabalho.

A inclusão dos itens referidos acima vem compatibili

zar o corpo do projeto.

Acrescenta-se o artigo "as" crianças do contrá
rio o texto ficaria tão inóc~o que bastaria o atendimento de duas

crianças para que a obrigação do Esta90 neSsa área ficasse CLmpr~ _
da.
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'1.L ..ÁIIIs-/COilll.io/.UDCOIl""t...- _

COMISSJ\.O DE SISTEKlITIZACJ\.O

O poder p'úblico estabelecerá como de caráter prioritário,as

Ações de Assistência Integral à Saúde da Criança e 90 Ado 
lescente, garantindo a continuidade e execução dos Progra 

mas Materno-Infantis, pela Rede Básicà de Saúde.

....---------------TUTO/oIUlTlFltAÇAO----------------,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PARÂGRAFO 20.

Modifique-se o parágrafõ2ó, do artigo 383 do capítulo da Educação

e Cultura do_anteprojeto de Constituição que passará a ter asegui~

te redação:

art. 383

520 - Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a

6 anos, o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICAC1iO

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos

378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que deve

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins

que a complementam, consideramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

[!J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

Altera o inciso VII do artigo 379, uo capítulo 111 da Educação e
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

JUSTIFICACli:O

A prática tem demonstrado que a área Mater 

no-Infantil, embora-conhecida como prioritária sob o ãngulo soc!

aI, não tem s1do na definição e na implementação de políticas e

Programas de Saúde. As altas taxas de Morb1-Morta11dade, demons

tram claramente a situação da infãncia brasi~eira.

,..,...---------- 'LU""IO/COW1"Ãol.lI.eOMJ'..io _

COMISS1iO.PE SISTEMATIZACJ\.O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E}:ZNDADO: alínea "d". do inciso XV do art.13.

Inclua-se na alínea "d",do inciso XV,do ar

tigo 13 do Anteprojeto,a seguinte expressão:

d) não haverá prisão ç~vil,~alvo o caso de
devedor inadimplente de obrigação alimentar.

JUSTIFICAC1iO

No nosso entender, a supressão da prisão civil por

inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, uma vez que o direito do alimenta

do,já ameaçado no quadro atual por estratagemás usados pelo alimen

tante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de do

micílios - estaria desla forma constitucionalmente desamparado.

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de

até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de

gramas de material didático-escolar, transpórte, alimentação,

tência médico-odontológica, farmacêut1ca e psicológica.

EMENDA CS03280-2

tJ
IlVfOlt

) 5"~"~~zero CmJ~TITU!NTE t10E~1t:! S/lO TH!AGO
pro-

,.Llll .....tOltC.Wl'llolsV50CCW',·.i::
~.m~assis tJ' COt1!35r.O D::: 57 STE~1P.T'"ZJ.:;AO ) '-?tI?

JUSTIFICAC1iO

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é in
d1spensável para a garantia da qualidade do atendimento à criançade

zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasilei

ro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive preve~

do a continuidade de sua inserção no processo educacional.

"VTO~------------

CONST:TU!NTE MOEMA sro THI~A~C~O _

COMT5S~O DE S!STEMAT!ZAÇAQ.
~---------------lf.XlO/.JIJ~ll'lt ..çie----

EM,ENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: Seção I Capo 11 do Título IX

Art.

EHENDA l'.DITIVA

DISPOSITIVO EMENrrAD9: art. 383 § 29

Inclua-se no § 29 do art. 383 ã educação da criança menor de
7 anos, passa~do a ter a seguinte redação.

"Art. 383 ..

§ 29 - Compete aos Estados e Mun1cípios, atrav~s de leJ co~

plementar estadual, organizar e oferecer a educação pre-es

colar e o ens~no bás~co e rnéd1o. 1f

JUS T I F I C A ç li: O

h educação da criança menor de 7 anos se cons

titui na primeira fase da educação, seguida do ensino básico e es

te, do médio. Se compete, preferencial~ente, à União organizar e

oferecer o ens~no superior (art. 383 § 19) e aos Estados e Municí

pios os demais níve1s, náo pode ser omitido o pré-escolar, do con
trário ele ficar1a sem organização e oferta. Observe-se que o art.

379, 1tem IV, estabalece como dever do estado o atendimento em cre
ches e pré-escolas para as crianças de até 6 anos de idade.
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EMENDA CS03281-1
tJ DEPUTADO JOS~ FERNANDES

f:J COMISSAD DE SIST~~~A;I~/;~~;~su.eolflssio

=--------------- T[XTO/~u'Tlflt..çio---------------__,

EMENDA ADITIVA

Não é demais lembrar que na manutenção da
previdência complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões
de trabalhadores e dependentes associados, não é equitativo limi
tá-Ia apenas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Se:
tor Público. O Estado e suas empresas possuem a mesma necessida
de de retenção de mão-de-obra e;pecializada que o Setor Privado,
o que justiflca a flexibilidade na concessão de beneficios. Cabe
rá a legislação ordinária a regulamentação da matéria. -

4u10
1ll- - - - - - - - - - - - - -1 rr~puD'T'oo-----,

DEPUTAPD JOS~ FERNANDES . ~ J

EMENDA CS03283-7
l!J

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 377

T!TULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

Acrescer ao Art. 377, como Parágrafo Segu~

r:;r--------- I'LEN""'O!COloUss.\O!SUaColflssÃO-----------

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
do, o seguinte:

"I 2º - A familia tem o direito de educar
os filhos, de acordo com seus valores e principios de vida, e de
escolher a instituição educacional de sua preferência".

~--------------_TtxTO/JUSTlfICAÇÃO'-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

JUS T I F I C A ç A O

Constitui direito natural da familia edu
car os filhos segundo suas convicções, crenças, principios e an
seios, utilizando-se da escol~ que melhor atender a esses objeti
vos. Ao Estado compete a responsabilidade de proporcionar-lhe o~
meios e condições para isso.

DISPOSITIVO EMENDDAoo: Art. 386
T!TULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO 1II

DA EDUCAÇAO E CULTURA

Transformar o Parágrafo único do Artigo 386
em Artigo.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS03282-9
tJ DEPUTADO JOS~ FERNANDES
r:-r I'L~H ..."'o/CON1SSÃo/SUflCO"'ISSÃQ-----------_,

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

O Artigo 386 trata de aplicação de verbas
públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está des
colocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.

= TElITO/JUST1'ICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 366
T!TULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAP!TULo II

DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇAO II

DA PREVIDfNCIA SOCIAL

Suprima-se o Artigo 366 e seu Parágrafo úni
co da Seção 11, Capitulo 11, do Anteprojeto da Constituição.

EMENDA CS03284-S
tJ DEPUTADO JOS~ FERNANDES'"''

C COMISSAD DE SIST~~:;r~/~~~~~,ueco"lssÂo
..,-,--- TEXTo/..tusnFlcAçÃO---- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 38B
TtTULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO III

DA EDUCAÇAO E CULTURA

JUS T I F I C A ç A O O Artigo 388 do Anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:

O dispositivo cuja supressão é proposta,fi
xa limite de participação dos órgãos e empresas estatais nQ cu~

teio dos planos de previdência' das entidades fechadas, por eles
patrocinadas, estabelecendo a paridade na c~ntrlbuição de empre
gados e empregadores, estendendo a regra à previdência,parlamen
tar.

"Art. 388 - As empresas comerciais, indus
triais e agricolas são responsáveis pelo ensino fundamental e
pré-escolar gratuito de seus empregados e dos respectivos depe~

dentes, a partir dos três anos de idade, mediante a manutenção
de escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou contri
buição com o salário ~ducação, na forma da lei".

Além de constituir matéria cujo tratamento
extrapola aos principios que devem informar o texto constitucio
nal , já se encontra ela disciplinada tanto pela Lei de 20.01.78,
quanto pelo Decreto nQ 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alte-
rado por iniciativa do próprio Poder Executivo visando a aperfei
çoar os dispositivos nele criados.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como
foi redigido, o texto atinge instituição de indiscutiveis propó

~sitos sociais, que integralizam beneficios securitários, contem
pIam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem fre~

tes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico e social.

JUS T I F I C A ç A O

~ preciso não duplicar para a obtenção
dos mesmos fins, aproveitando-se a rede fisica existente, para
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de
estudo constitui medida descentraIizadora, capaz de atingir esse
objetivo.
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EMENDA ADITIVA

= TUTO/JUSTlFICAÇ;,O .,

Acrescer no Art. 377, do Anteprojeto, a
expressão: "respeitado o direito de opção da família."

EMENDA SUBSTITUTIVA

TtrULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EDUCAÇ~O E CULTURA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 382

...-r---'-----------T""Nu'nr.""O----------l

EMENDA CS03287-O
tJ DEPUTADO JOS~ FERNANDES ) L;~';°:J

t:..--.---C-O-M-I-S-S-~-O-D-E-S-I-S-T;~;~~;o;.~';~'u.".''''O-----.-----~) tQ:!'~JEJ

DISPDSITIVD EMENDADO: Art. 377
TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EDUCAÇ~O E CULTURA

'---="'-"-'-'==---..::c=--'-".:..::..:.:..=""-- ---'l r=;~T;O~

) rrv'~PJ

EMENDA CS03285-3
tJ DEPUTADO JOS~ FERNANDES

C COMISS~O DE~~~;;~;o;~~~,",,,.""o

O artigo 382 do Anteprojeto passa a ter

JUS T I F I C A ç ~ O

O Estado democrático deve respeitar as
crenças, convicções e filosofia educacionais da família, não
lhe impondo uma instrução em choque com seus princípios, pois
constitui direito natural dos pais a escolha da educação Que
pretende para seus filhos.

a seguinte redação:

"Art. 382 - As instituições de ensino
superior gozam nos termos da le~, da autonom~a didático-cientí
fica, administrativa, econômica e financeira, obedecidos os se
guintes princípios."

JUS T I F I C A ç ~ O

Como redigido no Anteprojeto, o artigo
se choca com O previsto no Parágrafo Onico do Art. 386.

Por outro lado, o ensino superior não
está todo organizado em universidades, predominando o número
de instituições e faculdades isoladas.

EMENDA CS03286-1
f:J DEPUTADO JOS~ FERNANDES'UTO' I L~'~T;OO~

Iilr----..------ PLlNAfll0/COIlISSÃO/SUICOMlssio------------] tJ' 1/"'}'---:o:il/.
r= COMISS~O DE SISTEMATIZACAO ._~

DEPUTADO JOS~ FERNANDES

CDMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

r=;--------------- TEXTO/JUSllfICAÇio-----------------,
,.,,------------ Tlll.TO!.IUSTlfICAÇio -.,

EMENDA ADITIVA EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386
TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386
TtTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

Inclua-se no Artigo 386 do Anteprojeto os
seguintes parágrafos 22 e 32:

Art. 386
"§ 22 - O sistema de bolsas de estudo não

caracteriza repasse de verbas públicas para entidades privadas
de ensino."

"I 3Q - O valor das bolsas terá, como pa
râmetro, o custo de ensino de igual nível de Qualidade oferecido
em estabelecimentos estatal congênere."

Substituir o Parágrafo Onico do Art. 386 p~

lo seguinte Artigo:

"Art. '" - O ensino é livre à iniciativa
privada Que o ministrará, sem ingerência do Poder Público, salvo
para fim de autorização, reconhecimento, credenciamento de cur
sos e fiscalização do cumprimento da legislação do ensino".

JUS T I F I C A ç ~ O

JUS r I F I C A ç ~ O

A bolsa de estudo constitui ajuda ao alu

no carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o siste
ma de bolsas discrimina o estudante pobre Que só fica com opção
da escola' pública ou sem alternativa onde esta não existir.

O valor da bolsa deve corresponder ao cus
to equivalente no ensino público, para evitar privilégio.

O ParágFafo está deslocado no Artigo 386
que trata de aplicação de verbas.

Supervisão de Qualidade significa ingerên
cia na organização d~dático-administrativa, sendo Que deve compe
tir à própria comunidade e ao usuário. -
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DEPUTADO JOS~ FERNANDES

CDMISSAO DE SISTEMATIZA AO
,..---------- PLU""10/CO/llISSÃO/IUIlCOlol.SSiO- • ] m=/o";':"--;;-;;--}/D~e: COMISSAO DE SISTEMATIZACAO " ~ ~~!~J

õ.T--------------- TUTO!.lUST1'ICAÇÃO----------------,

EMENDA CS03291·8 J ~'P"DTT"o~e: DEPUTADO JDS~ FERNANDES "~ ---l
AUTOft---- ...,

=---------------TtnO/olUSTlfICAI;;.O --,

EMENDA CS03289·6
tJ
r.;--------- ~1.fHA.10/CO.. ISSÃO/SU.CO"'lssio---- ___,

EMENDA ADITIVA EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 389

TITULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO III
DA EDUCAÇAD E CULTURA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378

TtTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

Art. 389

"Parágrafo I.1nico - O produto da contribui
ção com o salário educação será administrado, em cada unidade fe
derada, por instituição criada pelas empresas optantes, para a
tender a suas finalidades.

fo.l.1qico:
Acrescer ao Artigo 389 o seguinte Parágr~ Substituir o Inciso I do Art. 378 pelo se

guinte:

Art. 378 ....

" I - Democratização do acesso e permanê~

cia em todos os níveis de ensino."

JUS T I F I C A ç A O
JUS T I F I C A ç A O

~ preciso não duplicar meios para obten
ção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplica
ção dos recursos, para racionalização de gastos e otimização de
resultados, permitindo ainda que os recursos permaneçam na mesma
região onde são gerados.

~ preciso garantir o acesso e permanência
do aluno em qualquer grau de epsino. A gestão é de natureza téc
nica, com provimento regulamentado em legislação própria, confo~

me a natureza jurídica de entidade mantenedora da escola.

EMENDA CS03290·0 AUTO.-------] m=--p'DA'T""~
~ DEPUTADO JDS~ FERNANDES "~ ~

,...---------------TJ:XTotolusTlfICAliÃO-------- --,

EMENDA CS03292·6 1 ~P'AD"T"o~
tJ DEPUTADO JOSE FERNANDES " ~ _ ____J

l'L.r:HAIlIO/CO",ISSiD/IUIlCOIolIU}O-----"-----J ~/D";~/(J".e: COMISSAO DE SISTEMATIZACAO _ ~ t"~H J

EMENDA SUPRESSIVA
r:"1:---------------- TtxTO/olunt,rCAçÃo

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAÓO: Art. 379

TITULO IX
DÀ ORDEM SOCIAL

CAP!TULO III
DA EDUCAÇAO E CULTURA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386

TITULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO Il I
DA EOUCAÇAO E CULTURA

Retirar do Art. 379 (caput) a palavra "pd
blico", redigindo-o assim:

"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino
efetivar-se-á mediante a garantia de: ••.. "

JUS T I F I C A ç A O

O Artigo 386 do Anteprojeto pa:sa a ter a
seguinte redação:

Art. 386 - As verbas pdblicas serão destl
nadas às escolas pdblicas, à concessão de bolsas de estudo, à
ampliação de atendimento e à qualificação das atividades de en
sino e pesquisa, em todos os níveis.

O dever do Estado é o de ministrar ensino,
de acordo com os meios disponíveis, mais convenientes e possíve
is, com o menor gasto e a obtenção dos melhores resultados, Por
isso, não se deve restringir sua atuação de modo a não tolher,em
cada momento e em cada local, a forma possível e mais convenien
te.

A obrigação do Estado é com todo o ensino
e não restritiva a discriminatoriamente com o ensino pdblico ap~

nas.

JUS h I F I C A ç A O

A bolsa de estudo, além de descentralizar,

constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca

rente nos locais onde não houver escola pdblica.

Os incisos I e 11 do AnteprOJeto criam dis

criminações, reserva qe mercado e proteção do Estado às escolas
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confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições

religiosas, sem ampliar as coneições de acesso e a melhoria de

qualidaue, sem t~dos os níveis de modo generalizado.

sa a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho, de

onde devem emanar as normas regulamentares de proteção e segurança ao trabalhador,

é óbvio que a manutenção desse serviço deve permanecer nesse Ministériõ. '

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EMENDA CS03293-4
tJ

AUTQIt--------------

Outrossim, essa é a tradição do direito do trabalhador, O!!
quistada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acide~

tes. O artigo que se pretende suprimir não atende ao interesse nacional, nem se

ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capital/trabalho

são , universalmente, pertinentes ao Ministério do Trabalho.

'Lr.MA:IO/COlolISSÃO'IUICOMIUio-------------.

j
~flAT4~

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇAO t02-IOJ!pJ
= TEllTololUSTI'ICAÇÁO --,

E! a Organização Internacional do Trabalho - OlT, o fórllTl

dessa matéria e não a Organização t-\.Jndial da saúde.

El-ENOA SlPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 353 - Inciso VII

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

constituinte ANTONIO CARLOS KD/IlJER REIS
&UTOIt--------------

= TUTO!olUllTlFIC&ÇAO -,

= 'LU...,UO/COIlISsio/IUICOMIS.i.o----.-------,

EMENDA CS03295·1
[!J

JUSTIFICAÇIlO

sação I, "Da saúde".

Suprima-se, integralmente, o Inciso VII do Artigo 353 da

O Inciso VII que diz "controlar a qualidade do meio ambi

ente, inclusive o do trabalho" é redundante. O Artigo 14, Inciso XXI já prescr~

ve o "controle tecnológico visando ~ eliminação do risco", na área do trabalho.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO aeDADO: Artigo 14

Constituinte ANTONIO CARLOS KO/llJER REIS

Com referência à lª parte, referente ao meio ambiente, o

Inciso VI do Artigo 414, já estabelece a mesma norma, além de outras, que asseg.!!.

rem ao trabalhador e comunidades a segurança e controle do meio antliente.

EMENDA CS03294-2
[!J

Acrescente-se ao Artigo 14 o seguinte item:

"XXXI - instituição da ação comunitária, através .dos Conse

lhos Comunitários que, na forma da lei, operarão

mecanismos destinados à elevação da capacidade das

pessoas e comunidades de prever para prover."

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
r---------- 'LlNAIUO/cOlolIUÁO/IVICOilJUÃO----------

~
JUSTIFICAÇÃO

r:T---------------TuTot.rUIlI'ICAÇio-----------------,

El-ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EtellADO: Artigo 356

A emenda abre espaço para a ação comunitária, mecanismo ga

rantidor do direito dos trabalhadores.

Suprima-se, integralmente, o Artigo 356 do Anteprojeto, da

Seção I, "Da saúde".

JUSTIFICAÇl\O

AUTOIt---------------,j L;~oo~

..Ll....III~CO.. I"io/.u.cO..11110---------_ ~D.r.T&-----.

) êouo)/p-JmUSSl1CíDE SISTEMATIZAÇAD

Constituinte ANTONIO CARLOS KCN:JER REIS

.
=---------------TUTO/~ulTl,.C.r.;io------=------ --,

EMENDA CS03296·9
[!JEssa matéria já está inserida e contemplada no Artigo 14

do Capitulo lI, "Dos Direitos Sociais". 1::, pois, redundante. No nosso entendimento,

este assunto não é para ser tratado na Carta Magna e, sim, em lei ordinária, além

do que a jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria no 'setor do

"Trabalho", e não no "De Saúde".

O direito do trabalho não pode ficar dividido entre dois Mi
nístéríos.

EMENDA SLffiESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 75, 76, 77 e 78

Convém observar que as condições de trabalho são as qu~ de

terminam a presença, ou não, da. riscos à integridade física do trabalhador. O ór

gão que cuida dessa matéria, no Brasil, é o Ministério do Trabalho que, além de o.!!.

tras atribuições, zela pela Segurança e demais direitos do trabalhador.

SUprimam-se os Artigos 75, 76, 77 e 78 do Anteprojeto.

Como pode a Fiscalização Federal, na área do trabalho, fi

car dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao Ministério da saúde? E como

'ficariam as negociações coletivas na área da segurança do trabalhador?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja: pra

tica a medicina preventiva, mas nos processos produtivos e no sistema de trabalho,

cabe ao Ministério do Trabalho a ação normalizadora e fiscalizadora, em todos os

segmentos: Engenharia de Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias, salá

rio, identi ficação e duração do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

Os quatro artigos, cuja supressão é proposta, se constituem
em redundância. A disposição do artigo anterior, de r1Únero 74, engloba as normas

neles contempladas de forma suficiente.
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"!II - Instituir isenções ou quaisquer outros benefí
cios fiscais relativamente a tributos de compe

tências dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, sem conpensação correspondente."

Dê-se ao i tem IlI, do artigo 271 do Anteprojeto, a se-

guinte redação: .'I1TOIt--------------,

COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇAO

Constituinte ANTO/llIO CARLOS KO!'lJER REIS

EMENDA CS03297-7

f!J

r:'T----~----------Tr:xTol"unl'lcA;io---------------__,

(ijr---------- 'L.EH""IO/eON.lsdot.UICOlllI5Sio

ê

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14 JUSiIFICAÇI\O

Acrescente-se ao Artigo 14 o seguinte i tem:

"XXX - igualdade de direitos, quanto à participação em prE.

gramas -sociais e nos ?enefícios e vantagens deles

decorrentes, entre o trabalhador com vínculo empre

gatício permanente e trabalhador avulso."

JUSTIFICACilo

o dispositivo modificado ao compatibilizar a redação

do Anteprojeto da Comissão da Organização do Estado, constante do Artigo 5Q, prE.

íbe, pura e simplesmente, a União de conceder isenções de tributos estaduais e

municipais, quando o preceito original proíbe a concessão sem que haja a corres

pondente compensação.
Entendo que deve ser mantida a possibilidade da conces

são de benefícios dessa natureza, que podem ser ditados por imperativos de ordem

nacional, superiores aos interesses dos Estados e dos Municípios, desde que ocor

ra o indispensável ressarcimento, como previa o Anteprojeto da Comissão Temática,

A emenda visa completar o elenco dos direitos dos trabalh~

res,

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

A primeira proposta busca melhorar a situação dos trabalh~

dores avulsos, que no projeto é postergada.
Há tipos de atividade que recomendam seu exercício pelo

trabalhador avulso, como os serviços portuários.

EMENDA CS03300-1
f!J

COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇl10
r:'T TUTOIo1USTlrICAÇio -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITORIAS - Título X
&1110"-------------J r:r='APD'''SOO~

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS _ ~ _J

EMENDA CS03298-S

f!J

Inclua-se, onde couber, no Título X, D~sposições iransi

t6rias, o seguinte artigo:

ro-lISSI10 DE SIST~TIZAÇI10

b---------------nXTO/oIuIJTII"ICA;io---------------__,

(ijr--------- 'LENAItIO/cOIIIISlÃol'UICOMlasio

ê

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14 - Inciso XX

Substitui-se o termo "Saúde" do inciso XX do Artigo 14,
"Dos Direitos Sociais" e acrescente-se o termo "Higiene" adequendo,o texto para:

"Fica criado o Fundo de Descentralização, para atender

ao custeio da descentralização de encargos da União, conforme Plano a ser elabora

do pelo Poder Executivo Federal, ao qual caberá gerir o Fundo, ouvidos os Conse

lhos de Representantes dos Estados e Municípios:

Segurança e Higiene do Trabalho.
JUSTIFICAÇl10

O tema "Saúde" já está contemplado na Seção I, "Da Saúde"
artigo 349 que diz: "ASaúde ~ direito de todos ~ dever do Estado". Ora, se é di

reito de todos, inclui, obviamente, a classe trabalhadora, bem COOXJ as demais. AJr

tanto, é redundância. O,termo está .empregado Inadequadamente no artigo 14, Incis~
XX,

No 8Iltliente de trabalho é preciso muito mais que Saúde. A

segurança e higiene do trabalho, como está na Constituição em vigor, é muito mais

abrangente, completa, evoluída, dinâmica e assegura ao trabalhador a eliminação

dos riscos de acidentes e doenças do trabalho. Como está colocado no-Anteprojeto,

ora em debate, houve um retrocesso do direito do trabalhador.

§ lQ - O Fundo de Descentralização constituír-se-ã do

produto da arrecadação da _contribuição referioa

no Parágrafo iJnico, do Artigo 494, bem como de o.!:!.

tros recursos que lhe forem destinados pela Uni

ão.

§ 2Q - O Plano de que trata este artigo, executado me

diante acordo da União com os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, definirá os encargos a

transferir e, por tempo determinado, os recursos

do Fundo que lhes deverão corresponder."

JUSTIFICAÇl10

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

O texto proposto corresponde ao artigo 26, do Anteprojeto
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, que tem como objetivo via

bilizar a descentralização administrativa, através da transferência de encargos e

dos recursos correspondentes,

COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇl10

r;;--------------- TUTO!oIUSTll"tCAÇio---------------

Há, pois, necessidade de compatibilização, para que se

guarde fidelidade ao que foi aprovado na Comissão iemática.

EM::NDA IJOOIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 271
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CCnstitulnt:e ANTONIO CAALOS KOl«R REIS

EMENDA CS03301-9
t:

AUf'O'A'--------- _
JUSTIFICAÇÃO

COMISSAO OC SISTEMATIZACAQ

r.'l'---------------TU1"01.rvSTf'tC"~lo---------------_,

EleVA Sl.f'RESSIVA

DISPOSIilVO El-ENDAOO~ Artigo 65

O Estado democrático deve respeitar as crenças, convicçêíes

e filosofia educacionais da família, não lhe impondo una Instrução em choque com

seus princípios, pois constitui direito natural dos pais a escolha da educação

que pretende para seus filhos.

SUprima-se do anteprojeto o parágrafo 5e do artigo 65.

cnlISSAO OC SISTEMATIZAÇAO

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

= TUTO/olUSTlflC&çic --,

..UTO"--------------EMENDA CS03304-3

t:
_________ 'LIlilÂJuo/COUISSÃo/SUICOMllISio----------

l:J

JUSTIFICAÇ/tO

A disposição contida no dispositivo suprimido consta do

artigo 265. configurando redundância. Este último já estabelece cometêneía para

o Disflito reoeraí instituir os !rrpostos nunicipais.

El-ENDA HJOIFICATIVA

DISPOSITIVO El-ENDADO: Artigo 386 - Parágrafo Cnico

JUSTIFICAÇ1\O

Transformar o Parágrafo l3nico do Artigo 386 em artigo.

..U1011---- } ~'.FDSItTIDO~

Constituinte ANTONIO CAALOS KlHlER REIS . ~ ----.J
=--------- 'lr.IIlÁIUO/COMllllo/IUlCOIaI.lo _

EMENDA CS03302-7
(l

cnlISSAO OC SISTEMATIZAÇAQ

r;-r---------------TUTO/.lUITlflCaçio---- -,

EleVA ADITIVA

DISPOSITIVO El-Ei'lJADO: Artigo 494

(} Artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não

de autonomia aàninistrativa e didática. Está deslocado no alLlgo onde foi colo
cado como parágrafo.

Acrescente-se ao artigo 494 do Anteprojeto, o seguinte

&UTOIl--------------j ~'&PDOTSIOO~

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS . ~ _J

EMENDA CS0330S-1

tIArt. 494 - " .

Parágrafo Unico: .

"Parágrafo único - O disposto neste artigo não se apli

ca à contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), cuja receita

será destinada ao custeio da descentralização de serviços da União para os Esta

dos, o Distrito Federal e ~s Municípios. Com a efetiva e gradual transferência de

encargos, decorrente do processo de descentralização, a contribuição será reduzi

da a razão de lJ1l quinto por ano, extinguindo-se definitivamente ao término do
exercício de 1993."

COMISSAO DE SISTEMATlZACAO
= TUTC/.1USTlflCA,.io------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378 - Inciso I

JUSTIFICAÇAO
Substituir o. inciso I do Artigo 378 pelo seguinte:

O Anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamen

to e Finanças prevê a destinação dos recursos da contribuição para o Fundo de In

vestimento Social ao programa de descentralização administrativa. Cano a descentra

lização é lJ1l princípio que tem presidido a elaboração da nova Constituinte, jul;

imperioso manter o mencionado programa de descentralização, com a utilização dos
citados recursos. De outro lado, as atividades atualmente custeadas com o produto

da receita da referida contribuição serão gradualmente transferidas aos Estados e

Municípios, efetivando-se, assim, a desejada descentralização, de acordo com o ar

tido 25, do Anteprojeto aprovado pela Comissão competente. -

"I - democratização do acesso e permanência em todos os

níveis de ensino."

JUS T I F _I C A ç 1\ O

Eô preciso garantir o acesso e permanência do aluno em qual

quer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com provimento regulamentaDo

em legislação própria, conforme a natureza jurídica de entidade mantenedora da es

cola.

EMENDA CS03303-5

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

AtlfOIl--------------,
Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

r---------- "LlNÃIf'O/COlllU.iO/IU.CO'Il"do----------

~= rl:noIJuU",CAÇ;;O --,

EMENDA CS03306-0
PJ

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 377 - "Caput" .

/7T---------------nXTotoluSTII'IC.c:i o ....,

r;;-r--------- 'LIENAIllO/coaU3siO/IU-eO.. ISsio .....

COMISSAÓ DE SÍSTEMATIZAÇAO

Acrescer no Artigo 377, "caput", a expressão: "respeitado

o direito de opção da família."

El-ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379 - "caput"



Comissão de Sistematizáção • 789'

Retirar do Art. 379(caput) a palavra "público", redigindo-o
assim:

Por outro lado, o ensino superior não está todo organizado

em universidades, predominando o número de instituições e faculdades isoladas.

"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino efetivar-se-á me
diante a garantia de: ••• "

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS
JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS03309-4 o\UTOIt----------------,

O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os
meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o menor gasto e a obtenção

dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir sua atuação de-modo a ,

não tolher, em cada momento e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

,- 'LlNAIlIO/COlol.S'iO/suaCOIllIS4ÁO----------

j
~O ...T..~

l: COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lD to.vcA'~'
rrt TEXTO/olUSTIFICAÇio --,

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva
e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 388

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

-:0--------- 'LIlM""lo./cOIolISSlo/susCOMI.sio----------

SUbstitua-se o Art. 388 pelo seguinte:

"Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas
são responsáveis pelo ensino fundamental e pré

escolar gratuito de seus empregados e dos respectivos de-
pendentes, a partir dos três anos de idade, mediante a ma

nutenção de escolas próprias, concessão de j.Jolsas de estu

do ou contribuição com o salário-educação, na forma da lei.'

&UTOII--------------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 389

= TUTO/.luSTlfICAÇÃO --,

EMENDA CS03307-8
[J

JUSTIFICAÇAO
Acrescer ao Artigo 389 o seguinte Parágrafo nnico:

"Parágrafo nnico - O produto da contribuição com o salário

educação será administrado, em cada unidade federada, por
instituição criada pelas empresas optantes, para atender a

suas finalidades."

I: preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos firE,

aproveitando-se a repe física existente, para ,racionalização de gastos e otimiza 
ção de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizado:a, capaz de

atingir esse objetivo.

r.r---------------TUTO/..uSTlt'cAÇio------------ --,

único

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art 166, "caput" e seu Parágrafo

e Art 167, "caput " e seus parágrafos 19 e 29

Dê-se aos Caput dos artigos 166 e 167 do Anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

TEXTO PROPOSTO

DO CONSELHO DA REPOBLICA

_________ .LuÁm/eolusalo/4uaCOllluÃO---- _p: COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENDA CS033!0-8
f!J

JUSTIFICAÇAo

Constituinte ANTONIO CARLOS KDNDER REIS

CDMISS/lD DE SISTEMATIZAC/lO

I: preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins,

descentralizando a administração e aplicação dos recursos, para racionalização de

gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos permaneçam na
mesma região onde são gerados.

"U101l----------------,

=---------------TUTO/..usTI'.eaçio----------- --,

r:-r--------- I'lUlÁ'uo/cOlollSsio/luacolillss.\O- --,

EMENDA CS03308-6

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 382

Art. 166 - O Conselho da República ê o órgão de s t.í.nado ã as-

sessoria direta ao Presidente da República, nos assuntos relaciona

dos com a ordem política.

Substituir o Artigo 382 pelo seguinte:

"Art. 382 - As instituições de ensino superior gozam nos

termos da lei, da autonomia didático-cientí

fica, administrativa, econômica e financeira, obedeci
dos os seguintes princípios."

1 9 - Compõem o Conselho da República:

- o Presidente da República;

II - o Presidente da Câmara dos Deputa~s;

""
III - o Presidente do Senado Federal;

IV - o Primelro-Mlnistro;

V - os Líderes da malorla e da minoria da Câmara dos De-

JUSTIFICAÇÃO VI - os Líderes da maioria e da minoria do Senado' rederal;

Como redigido no Anteprojeto, o artigo se choca com o pre- I
vis-to no Parágrafo nnico do Art. 386.

VII - Seis cidadãos braslleiros natos, maiores de trlnta e

Clnco anos, sendo dois indicados pelo Presidente da República, dois

eleitos pelo Senado Federal, d01S eleitos pela Câmara dos Deputados.

todos com mandatos ú~ três anos, vedada ~ lccü~~ução.
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2 9 - Compete ao Conselho da República:

- dissolução da Cãmara dos Deputados;

II .-•.noneação e exoneração do Primeiro-Ministro;

111 - realização de referendo;

IV - intervenção federal nos Estados, em questões de ordem

político-administrativa;

V - manifestar-se sobre assuntos de natureza política,

4. Por fim, a emenda visa, principalmente, compatib212zar a
redação do anteprojeto produz~do pela Comissão de Sistematização
com o texto embrionário aprovado pela Comissão Temática, respons!
vel pelas normas pertinentes à Garantia das Instituições (Comissão
IV). Aliás, dentre as quais, merecem destaque os aspectos relaciona
dos com a criação de órgãos e mecan~srnos capazes de assegurar a D~

fesa do Estado.

39 - A lei regulará a sua organização, competência e funci~

namento e poderá admitir outros membros natos ou eventuais.

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

COMISS1\O DE SISTEMATIZAÇ1\O

Redigir assim o Artigo 386 (caput):

AUTOIl----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 386 - "caput'!

EMENDA CS03311-G

v - o Ministro da Justiça;

VI - os Ministros das Pastas Militares;

DA SEGURANÇA NACIONAL
Art. i67 - O Conselho de Segurança Nacional ê o órgão desti-

..ado ã assessoria direl:a ao Presidente da República. nos assuntos re
lacionados com a segurança nacional.

19 - Compõem o Conselho de Segurança Nacional:

- o Presidente da República;

11 - o Presidente da Câmara dos Deputados;

111 - o Presidente do Senado Federal;

IV - o Primeiro-Ministro;

"Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas às escolas
públicas, podendo, em casos excepcionais, ser

dirigidas à concessão de bolsas de estudo, pagas direta
mente aos alunos carentes ou seus responsáveis, ~ a esco
las confessionais, filantr6picas ou comunitárias, desde
que:"

VII - o Ministro das Relações Exteriores;

VIII - o Ministro do Interior; e

IX - o Ministro do Planejamento, no caráter de membros na

tos.

29 -.Compete ao Conselho de Segurança Nacional:

- opinar sobre a decretação dos estados de defesa e de
sitio; JUS T I F I C A ç Ã O

11 - opinar nas hipoteses de declaração de guerra ou de C!

lebração de paz;

111 - propor ós critérios e condições de utilização das
áreas indispensãve~s à segurança nacional;

IV - manifestar-se sobre os assuntos referentes à segura~

ça nac~onal.

§ 39 _ A lei regulará a sua organização, competência e fun

cionamento e poderá admitir outros membros natos ou eventuais.

A bolsa de estudo, na forma da emenda , constitui ajuda ao
aluno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se a bolsa de estudo, nesses te.!:
mos, é impedir a educação de aluno carente nos locais onde não houver'escola pú

blica ou onde ela ainda não atenda a toda a demanda.

JUSTIFICATIVA

Constitúinfé' ANTONIO CARLOS KONDER REIS

COMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlO

=---------------TlXTO'.lUSTlF'ICAÇlo-----=---------------,

&.UTOIt---------------,

Para acrescentar a palavra "religiosos" no texto do ar
tigo 13, Inciso III, letra "d" do Anteprojeto:

EMENDA ADITIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: Artigo 13 - Inciso UI

r:-r--------- .LtN"'"O/COI,U5Sio/.UICOIllISdo-----__-,-__-.,

EMENDA CS03312-4

f:J1. O Conselho da República (CR). conforme proposto pela Co
missão de Sistematização, destina-se a assessorar o Presidente da
República em assuntos de natureza predominantemente política e em
assuntos de Segurança Nacional; entretanto sua composição, embora
ccer ent,e e adequada para o a s s e s s or ame n t o po Lf t i co , não é a in.. I s

consentânea para o assessoramento em termos relacionados com a Seg~

rança Nacional, posto que dele não participam o Ministro das Rela
çôes Exteriores, o M~nistro do Interior e os Ministros M~litares,a~

toridades imprescindíve~s'Paratal.

2. A existência de dois Conselhos, um para os temas polít!
cos e outro para a Segurança Nacional, permitirá sem dúvida uma me
lhor adequação entre a finalidade de cada órgão, sua' compo;ição e
~ua competência e asseguraria maior eficácia e agilização no asse~

soramento do Presidente da Repúbl~ca nesses assuntos.

3. Cabe destacar que, dentre as atr~buições do Presidente da
República, várias delas relacionam-se com a Segura~ça Nacional, mo
tivo s~ficiente para que o mesmo disponha de órgão específico para
assessorá-lo a respeito.

Art. 13 - ..

III - A CIDADANIA

d) Alei punirá como crime inafiançável qualquer
discriminação atent6ria aos direitos e liberd~

des fundamentais, sendo formas de discrimina
ção, entre outras, subestimar, esteriotipar ou
degradar grupos étnicos, religiosos, raciais
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"U10~---------------

CDMISS!\O DE SISTEMATIZAÇAO

ou de cor ou pessoas a eles pertencentes, por

palavras, imagens ou representações, em qual

quer meio de comunicação.

JUSTIFICATIVA

Uma sociedade'nitidamente pluralista como a nossa deve

sempre fechar as portas para as discriminações em qualquer campo. A lembrança de~

sa tn=~:~ Cd'H v~ é oportuoa e ven no m"5mo sentido do pensamento dominante coro

se vê, aliás, logo adiante, na letra "f" do mesmo inciso.

EMENDA CS03313-2
l!Ic= Constituinte WALDECK'ORNELFos
~ ,Lt.It.l.ll.lo/cOlllS3io/s:U8COWI'sio .,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENPA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO DO CAPíTULO VI

Hodifique-se o título do Capítule, VI, adotando-se o

seguinte:

DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL

JUSTIFICACTIVA

Propõe-se novo título para o Capítulo VI. De fato,

este capítulo trata da organização regional em distintos níveis

macro e rnicrorregiona1s - e escalas distintas de formações urbanas
I

regloes mebol'Opolítanas e aglomerações urbanas - que melhor estariam

tituladas na maneira genérica da proposta.

O atual Anteprojeto de Constituição, no título rela

tivo à Organização do Estado, avançzu ao incluir entre a competên

cia dos Estados a de~e&t~b~l~~r diretrizes gerai~ de ordenação

de seu território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e

rural, aproveitar racionalmente os recursos naturõÀs e preservur ú

ambiente" (lnciso IIr do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos

Munlcípl0s:"promover adequado ordenamento territorial, medlante

planejamento e controle do Uso e ocupação do solo urbano e rural".

Para completar esSas disposições,relativas aos Esta
dos e Municípios e torná-las harmônicas em plano n~cional, é que se

propõe a presente emenda explicitando a competência da União para
di~por sobre a ordenação do território.

Em abono à emenda, deve-se citar que,em 1983, os m1
nistros responsáveis pela ordenação do território dos países eu

ropeus, em reunião re~lizaõa em Torremoli~os, na Espanha, aprova

ram a Carta.Européla de Ordenação do Território. Nos consideran

dos desta Carta eles reconhecem que "a ordenação do território

constitui instrumento importante na evolução da sociedade na Euro

pa( ... ) e que a cooperação neste campo necessita de uma análise

das concepções nacionais, regionais e locais em matéria de orde

nac;ão do território ,para chegar à adoção -de pranc í p í.o s comuns que

tenham por objetivo reduzir as õiferentE's lfW= rma,?SSJRl, d:ter um naJhx id5Jp

g'!rnl ce u1;l.lJ.zã;W e cE~<b B'[D;õ,da fu.~ d3s atividades, da prote
ção do meio ambiente e cE melhoria da qualidade de vida."

EMENDA CS03315-9
tJ CONSTITUINTE ALOYSIO CHAV~;'

,.- I'LlN,""0/CO .. IS'io/lulcOllllasio,- _

PJ
2. A formulação de um capítulo, destinado a ordenar o

estabelecimento de 1nstâncias administrativas reg1onais, mostra a

preocupação dos constituintes com a integração das ações setorlais

face aos objetivos territoripls do desenvolvlmento, Justificando

se assim a adoção de um titulo mais abrangente e compreensivo.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TíTULO VIII Da Ordem Econõmica e Financeira

CAP!TUW I - Dos Princípios Gerais', da Intervenção do Estado, do Regime

Propriedade do Sub-solo e da Atividade Econõmica
de

1"="---------------- 'tt... lo/"lJ"l"lfICl,çi.O- ~

EMENDA CS03314-1
tJ Constituinte WlILDECK ORNELAS

~--------- Pl.t:lol.(".tOltQ",.,slo/luacowl"lo _

t? CQMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO -

EMENDA MODIFICATIVA

DÍSPOSITIVO El'!END!\D(): Artigo 49, inciso IX

Dê-se ao inciso IX do Art.49 a seguinte

tJ-'''"TlllO~
PEr,

redação:

Modificar o Art. 312 do Capítulo I do Título VIII pela supre~

são da expressão "e os potenciais de energia hidrãulica".

JUSTIFICATIVA

Essa expressão no Art. 312 se incompatibiliza com o Art. 48 i~

ci50 11 do Capítulo 11 do Titulo IV, que estabelece, por exclusão, que as CO!

rentes de água com nascente e foz no Territõr1.o Estadual e que não constituam

limites com outros pa:lses, pertencem aos Estados, enquanto o Art. 312 define c,2,

mo pertencentes ã União todos os potenciais de energla h~dráulica,

11 IX - estabelecer lPI:íticas. gerais e setoriais bem

como elaborar e execut.ar s pjanos nacionais e

regionais de ordenação do terrítól.j.o e de de

senvolvirtlenta econômico e social."

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por objetivo introduzir, entre as com
petências da União,a de elaborar e executar planos nacionais de or

denação do território, As Constitulções brasileiras, até hOJe, pa

dece~am de Uma aguda carência de disposições relativas ao espaço

territorial e às condições concretas de organização da vida na-.

cional a distr1bu1ção da população e suas atividades no terri-

tório, a q.tilizaçào de recursos naturais e equipamentos produt.a>

vos do país.

EMENDA CS03316-7
fJ CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
,------- '..1.UAll.l0fCO"'ISsiof.u.eo ..I".io__-:. ~

tJ COMISsl\O DE SISTEMATIZACI\O
.",----------------Tt::XTofJUSTI,.'e...çÃo--- ~ ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TITULO VII - Da Tributação e do prçamento

CAPtTUlO II - Das Finanças Públicas - Parágrafo ()nico do Art. 289

Substitua-se .e redação do parágrafo único do Art. 289, sem altero,!

ção de seu conteúdo, de forma a torná-lo mais inteligível, conforme texto que s!

gue:
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Art. 289 - •••••••••• JUSTIFICATIVA

Parãgrafo Onico - As disponibilidades de caixa da União serão d~

positadas no Banco Central do Brasil. As dos ór

-----gãos ou entidades do Poder Público Federal. dos Estados. dos Muni~ípios. bem co

mo das empresas por eles controladas serão depositadas em instituições finance!

ras oficiais respectivas às suas áreas geográfl.cas, ressalvados" em ambos 05 c!.

505 .. os impedimentos de natureza operacional ou geográfica, previstos em lei.

O Art. 292 mencionado no Art. 468 não explic,ta a forma progre~

sãva, Nessas condições. sem alteração do conteúdo do texto, é explicitada no

Art. 468. conforme sugestão. a forma progressiva tratada .. por equívoco. coma

previamente definida no texto original.

JUSTIFICATIVA

Melhor ordenamento do texto de forma a torná-lo mais inteligível e

eficiente. EMENDA CS03319-1
e= CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
,..,,- I'l.lUlllO/coWI55iO/SIJICOWI'sio-----------

tJ COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇI\O

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

r---------- ~Ll'U'UDleo.. J"il)/.u.JCD.J"io, _

(l COMISslIo DE SISTEMATIZAÇIlo

EMENDA CS03317-S
(:J

AUTOJI'---------- _

EMENDA SUPRESSIVA

OISPDSITIVDS EMENDADOS:

TITULO IV Da Organização do Estado

CAPITULO II - Da União - Artigo 49. inciso XIX. ,alínea "v"

EMENDA SUPRESSIVA/AOITIVAlMOOIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TíTULO X - Disposições Transitórias

TíTULO VIII - Da Ordem Económica e Financeira

CAPíTULO III - 00 Sistema Financeiro Nacional

Suprimir a alínea "v" do inciso XIX do Art. 49. por incompatibil!,

dade com o Art. 415.

JUSTIFICATIVA

1) Suprimir o parágrafo 1 9 do Art. 471. do Título X - Das OispE.

sições Transitórias,

2) Incluir. no Título VIII. Capítulo 111 - Da Ordem Econõmica e

F:inanceira, Sistema Financeiro Nacional .. artigo a ser numerado com a redação mE
dificada do parãgrafo 1 9 do Art. 471. como segue:

Enquanto o Art. 415 define como competência da União. Estados e

Municípios legislar sobre proteção ambJ.ental e defesa dos recursos naturais a

alínea "v" do inciso XIX do Art. 49 define como competência. apenas da União le

gislar sobre florestas. caça. pesca e conservação da natureza.

"a aplicação dos recursos destinados a operações de créditos de

fomento será efetuado através das instituições financeiras oficia,s".

JUSTIFICATIVA

o texto emendado constituí norma permanente do funcionamento do,
Sistema Financeiro Necdcne L, não cabendo.. portanto. sua inclusão nas Disposiç.§.

es Transitórias. Por outro lado. é dispensável para o texto constitucional a e~

pacificação da um dos componentes de um conjunto. como no caso do Banco do

Brasil em relação ao Sistema Financeiro Oficial. No texto sugerido. apesar da

não explicitação daquele Banco. L' mesmo continua contemplado por ser u.ma

instituições oficiais do País.

das

EMENDA CS03320-S
e: CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
,..,,- Pl.lu"lo/cOlfISSÃo/IUICOlllllssio-- _

tJ CDMISsIID DE SISTEMATIZAÇ!\D

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TíTULO VIII - Da Ordem Econõmica e Financeira

CAPíTUlD III - 00 Sistema Financeiro Nacional

ARTIGO 336 - Inciso ~V

Ad1ta ao inciso IV do Art. 336_B seguinte expressão:

"e demais instituições financeiras oficiais"

r::"I,......__~_-_- -_-_TlXTO/"U5TIPIC&ÇÃO-__- - __----_J

,.- -'-_ ~l.lJC..IUo/ÇO"'ISSio/slJ.COIIlSSio-----------

(!l COMISSJ\O DE SISTEMATIZAÇI\O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:
JUSTIFICATIVA

Nova redação - Art. 336

I

II

III

IV - Requisitos para designação de membros da Dir~

toria do Banco Central do Brasil. e demais instituições financeiras ofic1.ais

bem corno seus impedimentos após o exercício do cargo.

Disposições TransitóriasTíTULO X

EMENDA CS03318-3
tJ CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

ARTIGO 468

Altera disposição do texto do Art. 468. sem prejuízo de seu con

teúdo. conforme redação que segue:

Art. 468 - G- cumprimento do disposto ':0 S 3 9 do Art. 292 será

feito de lorma progressiva. no prazo de dez anos. com base no crescimento real

da despesa de custeio e de investimentos. distribuindo-se entre as regiões ma

cro-econõmicas de forma proporcional à população. a partir da sa tueçào verif>c~

da no bienio de 1886 a 1887.

Sem alterar o conteúdo do texto. a emenda explicita os demais

componentes de que trata o Capítulo. pois não apenas o Banco Central do Brasil

mas todas as demais instituições financeiras oficiais precisam ser protegidas

de administradores desqualificados para a função.
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CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
...- .LU'''IO/cc...uio/IUICOlflllio, _

tJ COMIssAo OE SISTEMATIZAÇAO

EMENOA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENOAOOS:
T!TULO X - Oisposições Transitórias

JUSTIFICATIVA

D item "c" do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destinar uma
parcela dos recursos originários da arrecadação da União às Regiões Norte e No!.
desta. através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo

"financeiras" de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto resta~

te. especificamente Quanto aos artigos do Capítulo In Que trata do Sistema F!
nanceiro oficial.

AU,TOIl- _EMENDA CS03321-3
(!J

ARTIGO 500

Acre'scentar a expressão "de conservação da natureza e dos recu.!.

sos naturais" para compatibllizá-Io com o restante do texto. conforme redação
que segue:

-Art. 500 - Oentro de 12[dozel meses. a contar da data de promu~

gaçào desta C~~stitUiçào. o Congresso Nacional aprovarã Leis Que fixem as Oir~
trizes das políticas agrícola. agrária. tecnológica. industrial. urbana. de
transporte. do comércio interno e externo. de conservação da natureza e dos r~'"

cursos naturais.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS03324-S

e: CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES
.- 'LallAlIIIO/cOIl.,tio/.U.COIlIUio----- _

f9 CoMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA ~I~RESSIVA/ADITIVA

Dispositivos emendados
Título X - Disposições Transit6rias - Art. 474 - nisp.suprimIdo
Título VIII - Capítulo 111 - Da Ordem Econômica FInanceira -

Sistema Financeiro Nacional - Novo dIspositivo

Assim como as demais políticas mencionadas no texto. a Questão
da conservação da natureza e dos recursos naturais são remetidos para futuras
leis. no Art.' 414.

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

EMENDA CS03322·1
[!J

auTO.- ~_-_-_

~,..IlTIDO~

DEL

, - SURtimir o art. 474, do Título X, das Disposições Trans!
t6rias.

2 - incluir, no Título VIII, Capítulo 111, da Ordem EconômIca
Financeira, Sistema Financeiro Nacional, artIgo a ser nu
merado, com a mesma redação do art. 471+, 'retro mencionado.

JUS T I F I C A T I V A

...- "UNAIUc:/c:OUlssiotIU.cOIUlldo--- _

eu COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA SUPRESSIVA/AoITIVA

o testo do art. 474 constitui norma permanente do
funcionamento do "Sistema Financeiro Nacional", não cabendo, porta~

to, sua inclusão nas "Disposições Transitórias" e sim no Capitulo
111, do Título VIII, que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

DISPOSITIVOS EMENDADOS,

EMENDA MODIFICATIVA

= 'LCN....IO/cOlllllStio/.u.COllfISSio----------_f: COMISsAo DE SISlEMATIZAÇAo

TITULO X - Oisposições Transitórias - Art. 475
TITULO VIII - Capo 111 - Da Ordem Econõmica e Financeira - Sistema

Financeiro Nacional - Novo Dispositivo

1. Suprimir o Art. 475 do Título X. das Oisposições Transitórias.
2. Incluir. no Título VIII. Capo 111 da Ordem Econõmica e Finance!

ra. artigo a ser numerado. com a mesma redação do Art. 475. re
tro mencionado..

EMENDA CS03325-6

f: CONSTITUINTE DEPUTADO ALO;~~o CHAVES

JUSTIFICATIVA
Dispositivo emendado: Art. 277 § 6Q

O texto do Art. 475 constitui norma permanente do fU~

c:1onamento do ·Sistema Fin'anceiro Nacional". não cabendo, portanto

sua inclusão nas "Disposições Transitórias e sim no Capítulo III
do Título VIII Que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

Modifique-se a redação para:
Art. 277 ••••••••••••••••••••.•••••..•••..•••.••.••••••••••••

.. § 6Q - Em relação ao imposto de que trata o ite~'/

111, resolução do Senado Fedral estabel~

cerá:

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES terços

JUS T I F I C A T I V A

1 - ~ eliminada a expressão ""L por dois
de seus membros ••.• "

2 - Estabelecer Quorum qualificado pêra decisão

do Senado Fedral é inadequado Em Ante-Projeto que, em todos os dis
positivos de mesma natureza, inclusive o § 42 do mesmo artigo 277,
discIplina delIberações do Senado, em matérIa tributária, com .mai~

ria sImples.
3 - Além de inadequado aos critérios-adotados, na

redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum qualificado. I

do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federatl
vos desnatura a Federação.

.UTOO---------------

COMISsAo DE SISTEMATIZA Ao

EMENOA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENOAOOS,
T!TULO VII - Da Tributação e do Orçamento

CAPITULO I - 00 Sistema Tributário Nacional
SEçAo VI - Oa repartição das receitas tributárias

ARTIGO 282

..,., 'Laulllo/cOIlI'.io/.u.COMI.tio------------,

r:"I---------------- TUTO/olUITI'IC&çio-----------------,

EMENDA CS03323:0

EI

Incluir o termo "financeiras" na aHnea "e" do inciso 1.
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Pl.ENA'Uo/COIotISsÃo/suI>COIolI',io--------------,

EMENDA CS03326-4

tJ SENADOR ALFRErO CAMPOS

l!Jc= CQM[SSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescente-se ao texto do parágrafo primeiro do art. 481

a expressão "qerido sob adrnin1stração tripartite e paritária do Pod~ Público,

dos empregadores e dos trabalhadores".

Art. 481 - ..

=- Tt:llTO/JU!>TIFltAÇão------------------,

EMENDA SUBSTITlJI'IVA

DISPOSITIVO !lMENDAOO: Art. 309, § 39

§ priJneiro - As atuais contrJ.buições para o Fwrlo de ~

rantia do Tem1Xl de serviço passam a constituir contribuição do atg?regador para

o Fundo de Garantia do Patr:im3nio IndIvidual, gerido sco administração triparl:i

te e pantãria do Poder Público, dos anpregadores e dos trabalhadores.

JUSTIFlCACÃO
Dê-se a seguinte redação ao § 39 do artigo 309 do antepr9.

jeto:

Art. 309' - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - A lei disporá sobre a concessão de benefícios, pri

vilégios OU subvenções às empresas pj!olicas, sociedades de eeonania mista e ~

dações públicas.

É indispensável que a adrr" .istração de um fundo que pr~

tenda ser a garantia do patrimônio indivldual do trabalhador não tenha a sua

própria representação, paritariamente can o Poder Público e o empregador. Dei,

a prcposaçâo da e.-coe.-ila, c;pe visa =.pletar o conceito do fundo e de seus objetl;

vos.

r.l----------------TEXTO/.tUSTlfICAÇÃO- -,

f!J _ "L[NAJtlO/cOIII$SAO/IUBCOIIISSÃO

OJMISSAQ DE SISTEMl\TIZI\Ç?iQ

JUSTIFICAÇÃO

o § 39 substituído não estabelece a necessãna distinção
de tratamento entre as empresas, socredades e fW1dações estatais e a aruca.atdva

privada.

EMENDA CS03329-9
tJ SENAOOR AU'RErO CI\M]:QS

AUTOIl---- _

Há estiatars que, efetlVarnente, não concorrem can a em;.>re

sa privada, por não visarem nem pronovcren o Iucro.

casos especiflcos são encontrados, por exemplC; na E!'lBRAPA

ou na EM.J3RA~'BR, prestadoras de excepcaonal, aarvfçc r.iíbhco, e que não podem

sofrer com as restrições imposte "elo dí.sçosãt.ivo original. Seria seu des3=~

cimento.

... l:l ':,rescnt.e E:õiG:nda rG.."'ilei:C pare a lei os casos e.'1I oue tais
privlleg10s p:xk·rão ocorrer. .

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENllADJ - Art. 414, inciso VII

Acrescente-se no ancãso VII do art. 414 a expressão "ou

proibir", can o que a sua redação ficará aSS1Jn:

"VII - controlar ou proibir a produção, canercialização

e emprego de técrucas, métodos e subst.âncaas que comportem risco para o meio

anb~ente e a qualidade de vida:"

JUSTIFICACÃO

=- T[XTO/.JuSTIFlCAÇ;.O --,

ADITIVA

DISPOSITIVO EMENI:l1lro: Art. 122, inciso II

Se, efetivamente, o objetivo principal é preservar O

meio ambiente e garantlI condaçôes mírurnas para a qualidade de vada, é indi!!,

pensãvel que, além de controlar, o Poder Público tenha a autoridade constitu

cio.nal para proibir tanto a produção o:rno a cooercialização e o emprego de t~

ruoas , métodos e substânc~as que possam representar riscos para a vida e o
meio ambiente. Dal, a emenda proposta.

AUTOIl---------------
EMENDA CS03327-2
tJSENADOR ALFREDO CAMPOS

Dê-se a seglllIlte redação ao ancrso 11 do artigo 122 do an~

projeto:

f.=J - 'LENA"10/COloltUÃo/cUICOlIlssio

CJMlSSI\O DE SIS'J'EM.ln'IZAÇiíD·

Art. 122 - , .

II - nos projetos sobre qrgamzação dos serviços adrninistrj!

tivas da câmara dos Deputados, do senado Federal, dos Tribunais Federais e do ~

ru.stêrão Púbhoo.

EMENDA CS03330-2
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

&UTOIt--- -,

JUSTIFICAÇÃO

A presente J:roenda objetiva conferir ao Ministério Público

o poder deca.sôrao acerca da orga;uzação de seus servaços administrativos.

A relevânCia de suas atrtbuíções e a ccrnplexidaqe de sua or

garuzação justiflCam atribul;--lhe essa canpetência.

r.I----------------TEuo/olU5TIFIC.llfio--- -,

EMENJ:ll\ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 96

Inclua-se o sequmte artigo 96 ao anteprojeto, renumerando-

-se os demais:

Art. 96 - cada legislatura terá a duração de quatro anos,

salvo dIssolução da câmara dos Deputados, hipótese em que, com a posse dos Depu~

dos apÕs as eleições .extraordinánas, será iniciado novo período quadriena1.

r.l---------------- TtllTololUSTlFlCAÇio---- _

JUSTIFICAÇÃO

Origina1Jnente § 19 do artigo 96, o ~go proposto, por sua

dImensão genênca, não se refere apenas ã Câmara dos Deputados, mas tant>êrn ao Sene

do Federal. Não pode se oonstitmr, par isso, em parágrafo de artigo especffaeo da

câmara dos Deputaãos.

AlJTOIl---- ] pr;;0:J

J
r---------- ..LUfilllIO{COIl ISSÃOt S UI COllu ll5i o - - - - - - ----,

t: CJMlSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃQ

EMENDA CS03328-1
.f:J SENAOOR ALFREI:ú CAMPOS

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E!'1ENDADO - Art. 481, § 19
Por essa razão, caba também suprimir o atual § 19 fo artigo
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..,---------------- TEXTO/JUSTlFtCAÇio----------------~

EMENDA CS0333l-l
[lSENAOOR ALFREDO CI\MPC6

[Jro-rrSSÃO DE SISTEW\TI~"o/"."'io"",,o.,,"o rr;:O'T'm:;j"ou 07/87

t forçoso reconhecer que, no nanento atual, não deveriam mais

recarr sobre os conbnbuintes assalariados ou pessoas juridicas novos encargos,

sobcraando-Jhes parcela considerável de seus rendimentos, já defasados e corroídos

pela rnflação, e cujo giro na economia mostra-se de fundamental, .ilTlportãnc~a para

evitar a recessão•

EMENDA SUBSTITlJI'IVA

DISPOSITIVO EMENnl\DO: Capitulo I do Titulo II

o capitulo I do Titulo II do anteprojeto passa a ter a se

Einbora se considere a extrema necessadade de serem aperta

das novas fontes de xecursos para os Estados, não podemos concordar que sua arr~

dação seja melhorada através da l.Ilp:lsição de triliuto afucional, sendo essas as r2;

zões que nos :utpelem à apresentação da presente emenda.

gw.nte redação:

CAP1'IUIO I
EMENDA CS03334-S
~ENADOR,ALFREDO CAMPOS

rr~AJlTlDD~• PMDB

~----_- PLIn'AIUO/COUlssio/cu.COllllssio _

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
OOS DlREI'IDS DAS PESSQ1\S

JUSTIFICAÇÃO

A redação oferecida pela oam.ssâo de S~stematização, reefu

tando redações anteriores, Lmuta aos andaviduos a extensão dos tenros do capitE.

lo, que, efetrvanerrte, é rnea.s amplo.

A pres~te Emenda visa a conferir a verdadena dnrensáo aos

dispos.í.tnvos encimados pelo capitulo, que tratam não apenas das pessoas fís1Cas,

mas também das jurífucas.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 394

Dê-se ao item 11 do Parágrafo único do art.

394 do Anteprojeto de Const~tu~ção a seguinte redação:

"Art. 394 -

Parágrafo íiria co ..

EMENDA CS03332-9
tkENl\OOR ALFREDO CI\MPC6

~ _ PL~,."o"o.".io"u"o.,,,io ,
ro-rrSSAO DE SISTEMATIZI<ÇAD

11 - criação, manutenção e apo~o ao funcio

namento de bibl~otecas, arqu~vos, museus,

espaços cên1cos, cinematográf1cos, audiogr!

ficos, videográf~cos e musicais e outros e~

paços destl.nados a atJ.vidades cultural.s."

r-"T----------------TE:XTO/JUSTIFICAÇit"----------------~

EMEND/\ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 98, anci.so XI JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se a expressão "ressalvado o dispesto nos Arts. 106,

a.tem V, e 107, item VII", do inciso XI do Art. 98 do anteprojeto.

va s a ,: a presente, a aprimorar a redação do

texto const~tuc~onal. que trata da questão cultural:

JUSTIFICAÇÃO

Além de seu evidente engano, ao referir-se ao ancí.so VII, ao

invés de IX, a ressalva que o dispositivo prop3e =nete ã Câmara dos Deputados e

ao Senado Federal o poder supremo de decidir acerca de seu quadro funcional, ~

.ante Projeto de Resolução que crae, transforme ou extinga cargos e fD<e sua respe.c:.

ti~a remuneração.

EMENDA CS0333S-3
flSENADOR ALFREDO CAMPOS

~ _ 'I.:NAIlIO/CCUUSSãO/SUDCDIUUiO

OJMISSAO DE SIS'l'EMP.TIZACAO '

1":"1r----------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio,-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 57

Trata-se de privilégio face aos demais Poderes da República,

que carecem de apresentação de ProJeto de Lea para ating~resse objetlvo,
Supnma-se o art. 57 do AnteproJeto de COnstituição.

[lro-rrSSÃO DE SISTE."lATI~"o/co."'io/su"".'''io

r:-r---------------- T[XTO/Ju:loTII'"IC.çio----------------~

EMENDA CS03333-7
l:sENAOOR ALFREOO CI\MPC6

AUTOJl'---------------
JUSTIFICAÇÃO

Objetiva-se a supressão desse artlgo per estar ele errôn~

mente colocado no texto constc.tucronal , haJa vasea que a maténa per ele regul~

tada di.z rasparto ao Capítulo IV, "Dos MUD1cípios".

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAlX), art. 277, § 19

Suprima-se do anteprojeto o § 19, do art. 277.

JUSTIFlCA@

EMENDA CS03336-1
~JVU,FREDO CI\MPC6

[JccMi:ssÃO DE SIS'IEMATlZA;;1II10/COIIISSiO'SU.COIIISSiO

1":"1---------------- TE:XTO/~USTl'leAçio----- ~

A mtrodução de dispcsitivo estabelecendo a pessibilidade da

~ição, ao arbítrio de outro ente público, de adacaonal, sobre triliuto da ~

tência da Uniro, é inopcrtuna e contrána as diretrizes até então adotadas em ~

sas oorrnas triliutárias.

SUBSTITlJI'IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 44

Dé-se ao § 39 do art. 44 do anteprojeto de Constitui~

segmnte redação:
a
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" Art. 44 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dê-se ao art. 49 do Anteprojeto de Constituição a seguinte

§ 39 - Lei Complerrentar dísporâ sobre a crfaçêo de Estados

-Jrembros, nediante a arucí.acíva de doas terços das Câmaras dos MunicípJ.OS intere~

sados e aprovação das respectivas Assembléias Legislativas e das pcpulaçães, fOr

plebi.scí.to, "

redação:

"Art. 49 - Os órgãos Legislati\TO, Executivo e JudicJ.árl.o

exercem O poder , de forna harm3nica e mterdependente".

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇ/iD

o texto ora alterado padece da falta de previsão de J.niciaq

va para a criação de novos Estados-Jrembros;·~isandoa oorrigir esse grave erro,

ofezecerms nova redação ao § 39 do art. 44 do anteprojeto de constrtuiçâo,

Visanos, com a apresentação desta Enenda, ao aperfei~

to da redação do artigo 49 do Anteprojeto de Constitmção e, ao ensejo, substi _

tuir a expressão "independentes" por interdependentes", por força do sistena de

fzeaos e contra-pesos que onenta o funcionamento dos órgãos do Estado.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

rorrsS1iO DE SISTEMATIZAç1D
~OAT';;;J

O / O /

AUTOIt-------"'--------

"l,.EHUIO/coWlssio/sUIlCOlrussio-----------

E?COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS03340-0·
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

AUTDlt--- _EMENDA CS03337-0
tJ

r;-r---------------- TtxTo/~uSTlrlc.ç;.o----------------____.

EMENDA MJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 380

~ • TEllO/JuSTlrlcAçic------ _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62

Dê--se ao art. 380 do AnteproJeto de constatuacão a segum-

te redação:

"Art. 380 - O ensmo, em qualquer nivel, será ministrado

no idicua nacional, assegurado aos Indaos o enprego de suas línguas e processos

de aprendizagem."

Inclua-se no fJ.nal do item I do art. 62 do A~

teprojeto ~e Constl.tuição a seguinte expressão: "respeitadas a ~ei

federal e a leJ. estadual".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Esta Emenda visa a conpatibilizar o texto const.i.tucronal ,

uruformí.zando a terminologia do dí.sposatuvo ora alterado com a constante no Ca

pítulo VIII - "Do índ1.o" do Título IX, que da.spôe sobre tiA Ordem socaaj,",

EMENDA CS03338-8
tJSENADOR ALFREDO CAMPOS

[Ja:MISSÃO DE SISTEMATlZA~,.,lo/coWISS.iOI"UBCO ...lssÃo

õ."l---------------- TEXTO/JUSTIFIClÇÃO-----------------,

Reiteramos o mesmo raciocinJ.o expendido qua~

do oferecemos emenda ao item I do art. 53.

EMENDA CS03341-8
êlSENADOR ALFREro CAMFC6

~;------_-_- __-- TtlTO/JU5TlrlcAçio -,

DlENDA ADITIVA

DISPOOITIVO EMENDAlXJ: Art: 59

EMENDP. M:lDIFICATIVA

DISPOOITIVO EMENDADO: Art. 56 Inclua-se após o artJ.go 59 do anteprojeto de Constitw.çãom~

posa tJ.vos com a sequant.e r.edação:

Dê-se ao art. 56 do Anteprojeto de const.í.tuiçâo a seguinter~

dação:

" Art. 56 - O Governador de Estado será eleito até cem mas

antes do térnuno do mandato de seu antecessor, na forma do art. 157 e seus parágr~

fos desta Constitmção, para ll\3Ildato de quatro anos, e torre.rá posse no ma 19 de

janei.ro do ano subseqllente."

"Art. - O PrefeJ.to será eãea.to até noventa mas antes do

término do I1BI1dato do seu antecessor, aplicadas as regras Co art. 157 e seus par§:

grafos desta Constituição.

Parágrafo íiruco - ConsJ.derar-se-á eleito o candrdato a VJ.ce

?refeJ.to em deoorrência da e1eJ.ção do candidato a PrefeJ.to OOm ele registrado."

JUSUFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

Pretenderros oompat:tbJ.lizar o texto constatmcaona'l , retirando

a remissão errada constante na redação atual do da.sposa.tavo que alterarros.

A presente E:rrenda deoorre de Erenda antenor que tive.-rcs

oportunJ.dade de apresentar sq)rJ.IT~ndo do texto constJ.tucJ.onal o art. 57 cujo co~

teúdo pretenàe~s seJa 1ncluído após o art. 59.

O cbjecavc , portanto, desta Ernende , e o de co"'T1p3t1.bJ..11zar o

texto àa fut.ura Const.ltillção brasa.Ieira,

Tt),TO/JUSTlflc:.f.ÇÃO _

l
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSTIVO EMENDADO: Art. 20

EMENDA CS03342-6
t:SENADOR ALFREDO CAMPOS

r.cr---------- PI..EH,..:,'1l0!I;ONISsio/6UOCOWl'sio --,

l

SENADOR ALFREDO CAMPOS

rorrsS.lD DE SISTul~TIZAÇÃO

EMENDA CS03339·6
tJ
[i]r---------- "1.(H.f.'1I0/cOWIS:l.i.o/sUlIcOWISS.i.o

(-

r
:~~A SUBSTIror---::- ----- lllTO/JU5TlrlcAç.i.o

DISrosITIVO EMENDADO: ART. 49
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JUSTIFICAÇÃO

SENADOR ALFREDO CI\MPOS

OJMISs1\o DE SISTEM'lTIZAç:iíD

AUTOIt--------- _

Em razão de Emenda que oferecemos ao art 49 e
visando a dar coerênc~a aO texto constitucional, oferecemos a pr~

sente Emenda cujo escopo ê caracterizar os órgãos exercentes do po

j der como interdependentes, nO exercício de suas funções.

r.-r---------- PLEHAII,lO/ccUISSÃo/I:UICOMlssio----- _

EMENDA CS03345-1
tJ

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

nê-se ao art. 20 do Anteprojeto de Constitui
ção a seguinte redação:

"Art. 20 - São brasileiros:

I - Natos:

JUSTIFICAÇÃO

11 - Naturalizados: os que, na forma da lei
adquirirem a nacionalidade brasileira, exigi

das, aos originários dos paises de lingua pOE
tuguesa, sob condição de reciprocidade, ape

nas residência por um ano ~ninterrupto e íd2
neidade moral."

A alteração ora ploposta visa a aperfeiçoar a
redação do texto Constitucional e exigir dos paises de lingua pOE

tugucsa a reciproc~dade de tratamento Dara os brasileiros.

=--- TEXTO/Ju:5TIFlc,lçio ..,

EMENDA ADITIIlA/MJDIFICAT;rvA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

Inclua-se no final do ~tem I do art. 53 a expressão "res

peitada a lei federal".

EMENDA CS03343-4
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

~--------- PI.I:NÂIUD/COlllssÃo/aulcIlMIS,lo-----------

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. 51

JUSTIFICAç1iO

lnadmissivel é a interpretação da "mens legis" do ~tem

I do art. 53 no sentido de ser a competência supletiva do Estado concorrente can

a competência da União.
porém, atentar para lT'áxiffia juridica de "quod aburrlat non

nocet", julgamos ser ieearendável deixar expresso, no texto constitucional, que

a lei federal terá que ser observada pela lei estadual.

SEN1\OOR ALFREDO CAMPOS

OJMIssJID DE SISTEM'lTlZAç1iO

Dê-se ao § 19 do art. 51 do Anteprojeto de
Constituição a seguinte redação:

"Art. 51 -

§ 19 - Os órgãos do Estado, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário exercem o poder de
forma harmônica e interdependente.

EMENDA CS03346-9
f:J

,----------PLENAAIO/COMIS,;.O/SUICOMlssio-----------

tJ
r.;----------------- TUTO/.lUSTlfltAÇÃO--------- -,

JUSTIFICAÇÃO EMENDA SUPRESSIIlA
DISPOSITIVO EMEND1\OO: ART. 44

Em razão de Emendas anteriores, que oferec~

mOs aos arts. 49 e 47 e visan~ a dar coerência ao texto Constit~

cional, oferecemos a prcsent~ Emenda cujo escopo é caracterizar

os órgãos exercentes do poder como interdependentes, no exercicio

de suas funções.

Supr~-se a expressão "federal" constante apÕs "lei COITpl~

mentar" no § 59 do art. 44 do AnteproJeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

Busca-se aperfe~çoar o texto constatucaonaL, elldindo os

erros de técnica legislativa.

=----------------Tf:IlTO/.,luSTI'Ic...çio-------- ._....,

- I'LEH,hIO/COIolISSÃO/sulleOlollssÃo _

T[XTO/JUSTlfIC.çio 1
Suprima-se a al.Inea "o" do item XIX do art. 49 do Antepro-

SENlIOOR ALFREDO CA'noos

EMENDA SUPRF.sSIVA
DISPOSITIVO E1>lÉNDADO: ART. 49

jeto de const.rtuícão,

CXJMISs1\o DE SISTl'MZ\TIZAÇ!\Q

EMENDA CS03347-7
t:

J

47 a segulnte redação

órgãos da união, o Legislativo, o
o poder de forma harmônica e in-

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOTIVO EMENDADO: Art. 47

Dê-se ao art.

"Art. 47 - Os
Execut1vo e o Judiciário, exercem
terdependente" •

EMENDA CS03344-2
tJ SENADOR ALFREDO CAMpOS
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JUSTIFICllç!\O

A plena autoncmia confezdda pelo Anteprojeto de COnsti~

cão ao D~st:úl:o F8dera1 (art. 6S e segs.) torna incoerente a previsão norroatava

que ora se pretende supri.nu.r.

Entende;ros, pod.s , em fade do objetnvo naacz- - o de enxugar

o texto constu.tucaonaL - que o artlgo 39 é dí.spensâve'l., em razão do que propomos
a sua supressão.

TtxTO/~USTlfIC"Cio----------------__,

I;NENDI, SU!lS'l'ITUI'IVA

DISPOSITIW EMENDl\CO: art., 38

~F'.kTlOO-__,

~.l!?1L...-J

EMENDA CS03351-5
t"lSENl\J:QB..bT.d"'ru:;OO (~:;c"'-G:~_-_-::_-_·_"_"_"_-===_·_· -'
m- PLC~IoRlo/eouls~i.o/suacOloll'sio

LcmJ;rB-'i!\.O nE_SIS'l'I;:Ml,Tc.Jt"'7."'A"'Q,,'i"'O'-- ..J

71""---------- I"LEHA"'O/COIlI$SÃO/SUBCOIlISSÃO-----------

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r----------------TEllTD/~USTlfICAÇiD----------------_,

EMENDA CS03348-5
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 67

Dê-se ao parágrafo único do art. 38 do anteprojeto de consti

tuição a seguinte redação:

"Art., 38 - •••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suprima-se a expressão IIfederal fl após "lei

complementar", no paráqrafo ún~co do art. 67 do Anteorojeto de
Constitu~ção.

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo ÚnlOO - Na ação popular é vedada a cobrança de? CU§.

tas judrcãars e honorâraos advocatícJ.os. II

JUSTIl'ICl·.QQ

SENAOOR ALFREOO Cl\MPOS

OJMIssiíD DE SISTEMATIZAç!\O

° autor da ação popular age em razão de um dever cívico, qual
seja o de proteção do patr.lIi'Ôm.o públiCO em seu sentido maas amplo. Não age ele em

causa prôpra.a mas sim em n011e de to:la a socaedade,

Penahzá-10 com custas jufucials e princípio de suCtlITlbência
é anjustio, Por outro lado, dispeI"'sâ-lo desses encargos, lX'ré."i1 ::azendo exceção ao

Jitig'3ntc de rrá. ré, é tl-ansferJ.r para a autoridade julgadora (JU1.z) ou para a Jea

a careccerazeção do que seja uIJ.t1sõnte de m3. fé" loque nos parece urra tar~fa ~

posafvel. e U;-:r3. hipôtcsc não vaâval, de concratazeçâo,

Por coarêncãa Jó:JJ.co-juríchca 5U'J...:rlIT0s a previsão genorl.ca

da iscnç5:'J de cobrança àe quaí.squer ônus f í.nancea ros na ação popular , sem exce-ção,

codprccndcntl0, anclusrve , essa iscn~i3of o 'CSlAdo, na h1r-ótcsc em que este seja ve!!.

cfdo,

"UTOIt---------------

Entendemos ser disoensáve1 a adjetivação

de "federal" empregada à 1e~ complementar prevista no oarágrafo
ún~co do art. 67, por estar mu~to claro, no contexto do dispas!

tivo,que a norma ~nfraconstituciona1 é da competência da Un~ão.

Para isso, basta interpretar o d~snos~tivo Ora alterado de for
ma slstematizada COm o art. 69.

EMENDA CS03349-3
[:J

r.r----------------1EXTO/JUSTlfll:4Çio------- __,

0-=-= .----.---- PLr.N:.qIOlccIolISsÃol!>uaCOIolI~sÃD

~IISSÃO DI; STSTCMATJZAÇÃO

ENENDA SUPRESSIVA

DISPOSITruJ E11ENDAlX): llF(E. 13

Suprilra-se a a1inea "c" do item IH do art. 13 do Antepro-

jeto de COnstitUJ.çáo.

EMENDA CS03352-3
~;~;~~:'~eoo CAMPOS

AUTDR :J tJ-;:;~~---]

~ [lo27~;;-g;J
________ TE.XTO!JU.:sTlF)C,l,ÇÃO

EHENDA MODIFICATIVA

DTSPOSITIVO EXENDADO: Art. 21
JUSTIFICllç!iD

A supressão que proparos decorre do fato de o conteúdo da

alínea "c", do a.tem IV do Anteprojeto de Constitu~çáo, encontrar-se regularnen~

do, de fOrJTB maas apropraeda, nas alineas lia" e "x" do i tem XV do rnesrro d~spas.!

t.avo ,

Dê-se ao art. 21 do Anteprojeto de Const~tu~

ção a segu~nte redação:

"Art. 21 - A lei não poderá estabelecer dis

tlnção entre brasi1e~ros natos e natura1~zados, salvo os casos pr~

V1StOS nesta Constituição. 11

A norma contada no artigo 39 do ~llnteproJBto de Constit..u1Ç-5o

zl.Enn.s repete, com outras palavras, o c.onteúdo dos art1.gos anter.iorcs , que de[lJ"i~!h

o Brasil (.(..,:TQ uma. Repúbll.cjl DGIl'ocrática, ~b o regJlre repl:c.sen1.:..-=ttlvo. 1

t?---';:~; --]

tj;~~;~;J

A presente r::menda Vlsa a comllatibl1izar a rª
daçdo do artlgO 21 com as exceções previstas no texto constltuc~O

naL

JUS'l'IFICAÇÃO

~"..- ------ ------ l"l.U.Aõll0!COl.llSsÃolsuaCOl.llssÃO __

L_9.=!!!.ssJ.~n~SIS1L.'l1;TIUoÇ'Ji.o'- --'

EMENDA CS03353-1
pT~~~;B i\T.l~;:9 CJ---;.-"'jl?QS",',,,-,,--_~~==_'_"'_'_"-_--- ...J

f

7J-
M
------------.---- TEXTO/JUSTifiCAÇÃO

1~·lO:;:-;D" J.):J::>IFICII'I'IVA

DISPOS1'1'lVO l1'lElcrJADO: Art. 46

1
I

L'\1f1'JDA SL/1,>ru:"c;SlVA

DTSPOSI'l'lVO iJ'.lENOr-.OO: AR'f. 39

supr íma-se o art. 39 do A'1teprojelo de Constutxrlçâo ,

.------------------<i15 lEXTOIJUSTJtICAÇÃO---------_.

---------] t:;-~~"DD~~_J

Er------------ foLE"A,uO/eOI.lIS~i.o/suBeo'·2""'''''''''''' ------,_-' tJ-O-2-I':º-"7-..-~=.,.:',~~
L OJ:-HSSf-o_i2E S!!'ITf1'll\'l'J:Zi\@ _J "LJ

EMENDA CS03350-7!J-----------------.AU101l-----L:____ SENJlJX1H ALFREIXJ Ci~·lroS
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DG-se ao iteu IH do art. 46 do Anteprojeto a seguinte
redação:

"Art. 46 - ..•...•.•.........•.•..........•...........
.......... .- .
lI! - "auforl.zar ou reallzar empreen::1ir.lentos ou desen

volver atuvadadas que representem rlSCO à vada huma-ia,

ao equa.Hbrao eeológiro ou ao rneao anoí.ente , OU que

:i.mp:>rte eu a] teração no pat.rarrôruo m stôraco e na Pai

saçcm, sem prêvi.a aprovação do Pcrler Leqislatl.vo Çcm~

tente. 11

EMENDA CS03356-6!J'----- ------------- A.TOR

l- SEKl~l~R ALFREDO CA~WOS

lf:.XTO/.JuSnrlCAçÃo-------------------

I:HENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 49

Suprimam-se os ~tens XII e XIII do art. 49
do AnteprOJeto de Const~tuição.

JUSTIFICj\ÇÃO
JUSTIFICA1;ÃO

r.:nt.cndcnos que, o Poder- I.egj slativo, OJítO órgão repr~

eent.auavo do povo, é o comp:=tente pura avaliar e ê,T)íOVar ct1prccrdin::;ntos ou

ativ1daclr;s que sejam potenc:tonaitr.entc p:=rigosas ao e::c.'OSSJstE:i3. 0'.1 que J.JTIpor

tom em aItr.'l ação na paí,rJ.1i'Ôn1.o hí.atôrico e na paí.saçsm.

A a ncLus âo desses ítens na ..cons t a t.u í.çáo

consls~lrá em incoerêncla g~ave no texto, haja vlsta ~ue ío~ CO~

ferida auLonomla plena ao D~st~ito Federal, não se JUstJ.ficando
que o seu Poder Judlc~árJ.o, Mi~istério Público, DefensorJ.a Públ~

ca, Polícla rederal, Milltar c Corpode Bombeiro contJ.Duem a ser

rnantldos pela Unlão.

EMENDA CS03354-0
--~- -- ----------.--- AUTOR-------------~

~~~~~~ ALFR-=E-=D-=O-=C.:.:A:...H_P.~O-=s:...- .________ _.--1

---- Tl':XTO/JUSTlFlCAÇli,O

EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 70

EMENDA CS03357-4 ] tJ-- ;;;~~ ]
pJ~;;'.z:~I2º~ AI,~!3;;;-;;~pos"-__'"_'_o. _

___ TEJ(TO/J\l.ST\rle~..i.o----------

Sup.r i.ma-es e o art. 70 do Anteprojeto de Cons

t~tuinte.
BHENDA SUPRESSIVA/HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 28

JUSTIFICAÇÃO Dê-se a0 ~tem- III do art. 28 do Anteprojeto

de ConstJtu~ção as segu~nte redação:

A eX~stência deste artigo, em sequênc~a ao
d~sposto nOs arts. 67 a 69 conf~gura grave ~ncoerênc~a, haja vis

ta o mesmo assunto estar sendo tratado, de forma exoressa, nO art.

69 que, inclusive, utilizou terminolog~a d~versa.

Sugerimos, po~s, a sua supressão.

"Art. 28 - ......•.•...•...•.....•........•

rII - A CANDIDATURA, exí.qa d es para os car-
gos prov~dos por ele~ção a elea~bJl~dade e

a escolha em convenção partidária.

JUSTIl'ICAÇÃO

EMENDA CS03355-8
bIN_"D~;~~r'RI:DO Ç:l·'kP:10!.õS'-__'"_"_· _

!"r---+-- PLENJ.lUO/CO...ISSÃD/~U!l.CO.Il~~iO------ l
~.Dlli..ssÃO.._DE __SIS!lXNl\'l'_];ZAÇ..ÃO------------------

A presenteI:ienda v~sa a subtralr do dJspo
s i.t avo ora e l t err do a fé'lculr1arte de elG')'ih']1.c1a("1e de brc.'311el1.0S

naturallzados para todo e qua1suer carqo íGdcral.

~-.'''''"o-_ -l
L Pjlf)~

EMENDA CS03358-2
lJ~~~~~~R AT~~~~~~-- 4UTOQ--__·_ -----:---------------]

Suprima-se a expressão IIfederalll após 1I1e i 

complementar" no § 39 do art. 68 do Antenrojeto de Const,tuição.

ENENDA SllPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 68

-----------------""o/'"""'''''o------------------l

I

JUSTIFIC-",ÇÃO

Quando nao se explícita que a le~ comp18~c~

tar é de competêncJ.a do Estado (ex: art. 69) subentende-se aue s~

rá de competêncJ.a da Un~ão. AssJ.m, é dlspensãvel a classlficação

de leJ. complementar federal, além de ser, esta, uma J.mproprJ.edade

t.écnica.

l lil';DA HJD;~~\T~ --._---, mo,""",,""O ----------------- ..-----J
DlSroSITIVO J~nIDADO: anca.so V do artigo 192

DG-se a seguinte redação ao inciso V do artlgo 192 do ""lepr~
Jato:

:~.Él:",~u~~~~~~' ~. ~;;~~~~~~~~~~: ..:~~';~~~l;~~~'~~~,:~~;.~~:
por anval rdez , ou aos seLenta anos, e f'acul.tzrtrvayeos t.ranta MIOS oe serviço, e'lp03
canco anos de excr-cfca.o efctJ.vo na jud~catura.

JUS'l'Il'ICAçilO

A ConstJ.tu~ção se Eundament.e sobre os pra ncfpaos da :roralJ.à!-;
ele, ela Leqa'Lr dede e sobretudo da l.S0110'lua de àlreJ.tos e deveres.

Ao tratar âo caof tulo "D}~ CIDADI'.!UA" em seu art.aço 13, :nC1.EOI
1J1, alínea ar conceí tua que "todos s~o aquaí.s parantc a CO'1sti.tuição, a le~ c o I:~
1.,1"1':)", ITdS r c., verdade , não a respeita r,!l-bndo 1rlIne ao \:J.glSt rado de carreara, 2:1'i='
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J.:1·IENDA NODIFICATIVA

DISPOSI'l'IVO ENENDAOO~ Art. 68

subs t a t.u i a-cs e a expressão "os orçamentos p§.
b1icos", constante no § 29 do art. 68 do AnteprOJeto de Constitu1

ção, por lias o:tçamentos da Un~ão e dos Estados-membro ll
•

J tJ~;7~~~-;J

----------''''''''''''''''''---------------1

~ -__ PLCII_tuO/cCIJ15Sl,o/sLI'lC9"'IS'Jio

t::~OIHSSÃO DE SISTJ:NA1'1 Z;>_CÃO

113 que entrou para o JUfuC~ãrl0 pela larga V1.a do coacurso p..lb1.1CO de pro-vas e tat~
los, que assume as comarcas do anterf.or, que acumula funCÕ8S de JU1Z EJe1.toral, de
Paz, e, em substltmção, aos de JuJ.Z do Trabalho e Federál, urna F~.,alldadef uma di.s
crãmineção odiosa, -

Essa penalidade de condacionar a aposentadoria facultab.vap:>r
trinta anos de servaço 11 ••• apôs dez anos de exercfcao efetivo na Judicatura.•• 11 co
IfI3tc à'3S1gualdadc, vaofa o prancfpao da J sononua e , [.XJr conseçumte, as p:róprlBs
nm:1Jl.3S Constn.tucfonaí s , era.ando da.scr ímmaçâo,

, 1~ propôsato , prelecaona PCXTSS DE: ~UR:;:-lí)A ao tratar do prJ~
Cl1JlO fund3!ir3ntal da l.gualt:€',de que

IJ. •• se afll17'.s..iOS que "t.odoa são 19ua.J.S perante a 181" r nenr-u
Ira lei que lni"rl.Ja esse prece.ito, é const.i.tucronaj ;" (Cfr , D:-oc.c.Jc~a, Ll1.....::n:1a::e e
19ua1d'lda - (Os Três Canunhoa) - Ed , Jo<;é 01ynp1O, 1945, pág. 334).

Assim, para que a nova or'~G..'il socie'l , r-oral. e 19uall.tária CI2S
ta C0I13tl I:Ulnlc não conoço ~iolenta'1do o sou pri ncíp1.0 run'"."!~--:~"ita] de que 'fOroS 8;\6
IGC]\.IS Pf..,·HA\fl'C A cossrrrurç-o, A lEI E O eSTAm, é i:13 S8 aprove.r a (~~a'cn:ia prcposta ,
t.ratando a Lodos lSOJ10'TI1.ca-.:mle.

.rus-r iFICAÇÃO

..
EMENDA C803359-1
J:fT--- ----- '"'"'-----------)
~!?UJ:OR ~~~~\EI:O Cl~·ll~~

Julgamos ser J..nd~sDensáveJ a àiscrt~~na~do

das Pessoas PolítJ..cas cUJos planos de dcsenvolvlmento e orqamentcs

davt:rão observar as RegJões de Desenvolv::"Tlc:nto Ecol.ômica.

-- - ------ - PLUI.I,'IlQ/cOlJlS$IoO/CUDCONI$SÃO--- ------- 0"1"

, O:l\lISSÃO De SISTDtl\'l'IZAÇ'-!í0 ~ rr021 o;1-~
TEXTO/JUST.fICt.Çi.O------------- _

E:'li:.'NDA I-íODIFICATIVA

DISPOS1.'1'1\'O DlENDl\lXl: Art. 57

_________________ TE),10/JUS1IFICl,çio------------------

Suprira-se do ilem VI do art. 48 da Co:1Sl1tuiçào Fcà..;ral

a exprcssão "e pat.rJ..Iron~al".

Dê-se ao "caput;" do art. 57 do AnteproJeto de Con<;htu1çiio a

seguinte redação:

11 Art. 57 - O Prere~to será elel.to até noventa àias antcs do

ténm.oo do mandato do seu antecessor, aplicadas as regras oonstantes no art. 157 e

parágrafos da constitwção.

parágrafo único -

:c!1E!\l])A SUPRCSSIVA

DISPOS1'nVO E1llliD.l\IXl: AR1'. 48 •

o objetivo dessa Ejronda é o de a:>"T!:.oatibil1zar o texto oonsti

t1,lcion.~l, sub"=,,titu~n:1o a remissão o:mstante na redação atual do dasposa.t ívo ora u}_

t.crado par estar errado.

JurJ..dJ.ca:t"~H:e anoxasce o rrar pat.rironi.al. Dcstart.c, colo

cá-lo no tcxtn consí.i.tucaoneâ afigura-sc-nos iii~rocedente.

PropD;-Us, portanto r a sua sÜ:Jrcss30.

EMENDA C803360-4
rD;'-. ::'-n~--;..rRE~-J--C-"~·;-OS----- '""'---- J
u.!.!.~ .. _':.J~_~!_._-_1;.~ _

____________• ll:AfOIJIJ:>llflt:.IIçio

[!J .- - -_._- ------- PL(NLJllO/Ci:l,l s5io/sU8COIiIS!l~D- ~ 0---
0
-
2/

"'
O
'7-1'-ª-?,

\....Q~·:;~~:';Q.~J;:.Jg.§:!''-:;ó\TIZACÃO _ . . ~J C ~

EMENDA SUPRESBIVA

DISPOSI'rIVO r.llENDADO: Ar':. 434

.JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o § 19 do art. 434 do Anteoroj~

to de Cúnstjtuição, a expressdo 1I .... das nopulações indígenas e!l

'volvidas e da aprovação do ..• "

-- -~------------- TEXTD/Ju$1Ifl':t.o;io-----W do anteprojeto de ]

supcír-a-se do capítulo V do título

tl.t.UIÇJ'O aic"-prcssão 11••• c: dos 'I....~rrltór~OSn.

mSI'O~L'l'i\lO Fl-n::NDAllO: capítulo 1V

Visanns a corrpatnba.Lí.zar o texto, ret.rrando do capítulo rc':~

roncc eo OlsLrJ.to FC'Cl(>.ral a prcvf sâo ãos TerrlLórics, poí s são r'.3.tén.as dlst:! .. tU$

e que C':.Ill ra~5o d1.SS0 d~vc\"ão 52r" reguli1ITY..::nta-:fas em capItulos dJ st.mtos , o que Já
fr)~ par Hás sugerido em Dn:mca a:1tcriol'7'lUnte apresentada.

o Poder maJ.s exprcssJ.vo da soberania popu

lar ê o Congresso Nacional, entcnd~'mos, p01S, que submeter à ~

prov&ção do Congrcsso Kac10nal tuào aqUIlo que dlga respe~to à
ut11.lzação dilS terras Jndígenas é, T).ão só saluLar, mas l na nossa

con.p r eons âo , o sufi ciente.

Crlar a íJ.gura Jurí~J.ca da autorização àas

populações Indígenas é ac1mitlr a cx i s t.ônc i a de um .oder 19'Jal ou

superior ao do Congr<:sso tca c aonn L, nuar.do nonl-um out.ro scg:"".cnto

da populaçiio b r e s Ll.e i r a é corrtempLcdo com tal poder. Isso pod~

ria ser ue~~gregador.
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El't'lENDA CS03364-7
[~~:;;;~-;;;,I-~ro CA'~----- '"'0'- ------------------]

l~.r------------ I'L~,.AlllO/CCI.l15SÃO/St..9C0I41S'ÃO

Cl,X·lISSAO I:!~ STSTEMlITIZAÇAO

, ------------------ TEXTO/JUS1IFICAÇÃO------

-r:·n-::'ID.l\. ADT'1'IVA

DISPOSI'l'IVO U."ENDADO: lu:t. 48

Art. 13 - ..

I - ..

c - os orçamentos p3J1icos consignarão a dotação nocessá

ria e sufacaente ao cumpramento dos deveres prevas'tos na alínea anterior;

JUSTIFIC.l\.çlio

" Art. 48 - .

Dê-se ao itelll V do art. 48 do Anteprojeto de COnstituição a

v - os recursos naturais, renovâvers e não renovâvois,

Plantafonna COnb.nental e da Zona Econônuca ExcLus.rvaj

J1.JS'1'IFICACÃO

da

A obrlgação criada pela alínea "b" a qual, se refere o tex

to ora aJlcrado, SOO"iEte não só a União, Iras, i:aJnb.i1l 1 os Estados-merrbros, D1S

tIJ_Lo rederal e HunlCíplOS. Assi.TJl, parece-nos que a alínea "C" do r tem I do art.

13, ao prever, apenas, o orçerrento da Unlãc comete grC!.ve equfvcco , que esta E:7~

<la pretende corr.iqtr ,

03 Atos Internacionais e a malhor dout.rana dÍJ rmsm que os

Esi:ados dctê.rn, não a sobararua , mas dlreitos soberanos sobre os recursos renová
--;.

vez.s e não renOVáV81.S da Plantaforma ContJ.nental e da Zon::!. r:conênnca r:;;..cluslva.

A ZOna Econô:m.ca Exclusiva, regL"'1e novo I f 01 CGnsa·~rr::àJ. r~

la convenção de Jamd1Ca assa.nada palo Brasa.L em 1982. Eií'l:ora a citcda CO:l\'~nçl:o

não esteJa em vJ.gor o nÚPiero exprcssavo de Estados que adotam o nosso reglJl8 de

Zona ECOnC1l1 ca F.xclusJva é suíacaonto para torn5.-la U'T'a norma aní.ernacaonal, ol.>J~

tiva.

Serla lômantável que a ConstitUlção não consaqrasse os a no

tável conqursta.'

l1'lE:o.'OA 1'J)I'l'lVA

D1S1'OSl'1'IVO U1i:..""'IDADO: ART. 72

T[J.TO/JUSTlfIC"çio----------- --l

_6 T[XTO/JUSTlfll:";ÃO--------------------

E}~NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 394

Suprima-se do art. 394, "caput" a exprcssão
11 ••• respaldado por conselhos rel:>rescntatlvos da soc i edade cdv a L

JUSTIFICACÃO

A criação de Conselhos é matérla de leqlsl~

ção infraconstltuclonall.

Dê-se ao art. 32, "c aput " , do lmteproJ0to de constií.tui.ção

a se::...,..unte redação:

"Art. 32 - Os dlIel.tos/1J.berdades e prexroqat.avas pn~.vls

tos nesta constl.tul.çáo não excluem outros ll1Cre.i'1tes aos prancfpaos funôemanta.í.s

. da Nação ou constancos de DeclaraçÕes InternaclD:JalS asaanadas e Alos Interna

caonec.s rat~lfl.cados psJ.o Podex ExecutJ..vo."

TUM., a presente C:i1:;'''1c1-J. 1 por esccpo , a anc.lusâo Ci:.lS /-:.tos

IllLcrnaclonais corro Inst.ruremtos jurídlcos vállC:OS para a confaquraçâo ela uJrc.!.

i.ns/ Lrb....rd-;.1(~s, prcrrCVjativas, no plano LrrLm..rno , dCV1C'0 a 5":3. rat1.fJC:Io;So,pro

ITlulguç5:o c pulal.aceçâo.

pressão supra.

Por esse motlvo, propomos a supressão da ex

---------- ----------- - TBTO/JlISlIftCI.ÇÃO--- ---.------ ------ ---.

Dê-se à alínea "c" do itém I do art. 13 do ;\.l)tcproj(~to eb

. Corrstn t.ur.çâo a scquanbe redação:

EMENDA CS03366-3
(:
. --------- -- ---------- ._- '"'o'-----------.--------.=J----

Slon'lDOR rü J'RL'JX) cr,:ros
---------------------

T, i'';ND,l\ T'Oo[FICA'l'TVA

D15l'OSITlVO l:::ll':ND'I!Xl: lIR:f. 13

~
• -"'''00- J

n\j[)B---------

rir" -- -- -- --- ---- PL.E"~ ::/c=-v.ssÃo/SUaCO/ilssÃO-~.-------------] r-o/ -_,'0'_7'__-/"'-8-.?-J
L CDMISS!9))]> 2.Jj;1nWr~~;y,,:<o _ _ "

']:'~;Õ)h l-DD1FIC;'~'::--IIRT-'1-4 -----T[;Il.TOIJI.:>llFIC"ÇÃO----- ------------ - ---'--1
DIS!'OSJ'j'IVü B\ll:\lYill:

Dê-se no a í.em IV do art. 14 do l'1flb.?:;>rojcto de ConstJílllÇ'dO .J.I
sojumce redação:

"lIrt. 14 - •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. __• _••

IV - <~~!lár~o IIlÍJ1~r;;:J f rxado em 1~~/nClcJo:"3)~.-sJ:'e unr f"i ....'ldo,

c..;l; ':: co;.' dlpnàcr ~<, s-rrs ncc..(·sq~c..:l.des vi.ta i s Lâs icas e às de 5'JA. Íl":.lllJ la l t o n r.o

r.:4<:'<.1, [111.1. 'nL·'~ci·), (0lJcaçâo l saúde , lazer I vesí.uârao , lng1C~:1C, t.ransporre a .r:"9'.:!.

rlt~:"':~ ! ocaeLr
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o objetivo da presenteI::"'~~à3. é o de cO:T"?3ti.~J.llzal~ a tcriItJ.

nolO'":lia e.'{lrcgac1a pelo lo.ntoproJcto, optnndo , no caso, pela constante na al.Jnea "b"

do item I do art. 13.

Inclua-se no art. 53 do Antenro]eto de Con~

titu~ção o seguinte parãgrafo único:

"Art. 53 ..

Parãgrafo único - t cons~dcrada matéria de

competênc~a dos Estados a leq~slação requl~

rnentadora da loterl.a es-r:.adual. 1I

JUSTIFICAÇÃO

----------- 'tEXTo/~uSTlfICAÇÃO--- _

"l.sa t esta Emenda, a atrJbul.r aos Estados

mewbros a competência nara leqlslar sobre a loterl.a estadual, em

observâncl.a às peculiar1.dades apresentadas oor cada uma dO'5sas u

nl.dades da Federação, o que lorna invJ5vel, aJ6m de im~ratlcável,

uma leglslação geral - crnanc.da da União - qUe unJ.form1ze o procc2.

50 de 50r.te1.0 lotérico.J:'lE::IDA ADI'l'IVA/l1JDIFlCATIVA

DISPOSI'I'IVO nIENDADJ: ART. 18

rr~--------- PlEH~R1o/cor.llssÃo/$UBCOll:l$Sio _

aJHISS!IO DI: SIS'l'E:·lATIZAÇAO

EMENDA CS03369·8r:--- --._-_-__-_-_-_-_--~--S-EN-'ADO---R-~=.qJ"_'CA::o'_"ll1"''O=S:_ ~__' L;~:~!~

~ ___"=~_=_=~=o= _lJ tr;;~;~J

Dê-se à alínea "o" do ~tem IV do art. 18 do AnteprO]etD de
Constatuiçào a seçumte redação:

"Art. 18 - .

IV - .

O .. A escolha da representação a que se refere a alInca an

terlor será feJ.t.a dJret:.arI'PJlte p210s b:abafr.aàores e e..pregadores:

JUSrn'ICAÇÃO

EMENDA CS03372·8
~C( !\LI'R]:;DJ CA!,:P03

..UTOR---- --,

_____________ TEXTO/olUSTIFICAÇÃO --,

VJ.sanclo a tornar c] aro o tc:,to I .ínc'lunros a rcferêncla à
alJ.!1e:l anterior..

11':'.'0.'1 IlJDIFlCA!I'IVA

DISPOSITIVO EMJ:..""'ID.'Iro: artaqo 145, IDC~SO Ir

O ãncaao Il, do artigo 145, passa a ter a seguinte redação:

Art. 145 - .

r~r- ---:--------- P1.~...1,"IO/COI.IlSSil:l1SU...CO"'lssio _

CCQ\USSAO DL SrSTCNA'l'IZAÇAO

cr -";:~ll -J
t:;;-~'~~/ -~?J

II - rontrolar e f2scahzar a gestão orça.llentãna, fznancea

ra e patrr.írmnae.L dos órgãos da adrclJ.1Ustraçãc federal d1.reta e J.ndlreta, bem corro a

aphcação de recursos piibl.acos por entndades de di.rea.to privado, vasando co:r.provar

a legalJ.délde e avali.ar os resultados quanto ã efxcâcí.a e eflCl.êncla..

JUSTIFlCA':'ÃO

---------------TEXTO/..luSTlfICAÇÃO- .

DISPOSITIVO J.;;·JL1JIl'lro: art. 66

A nova redação, acrescida das modahdades di.reta e indlreta

em que se dividem as entadades da administração federal, vi.sa tão sancmte co~)at:!.

bz.Lazar' este di.sposa tavo com os ancasos Ir e IIr, do artigo 137, dp.sta mesma Se

ção.

Inclua-se o art. 66 e seus parágrafos no capílulo VI do anle

proJeto·de const.ituíção , sob O l:ítulo lidos territór10sl'l renlilir->Jando-se o atual c~

pítulo VI e os que o sequem,

~ .inadlli1.lssivel a inclusão, e.'"l1 um in23JiQ capitulo, de realld~

dos cão díspares quanto o naatrrato Federal e os Terrlt.Órlos.

A fJ scalizaç.ão a ser exercada pelo Congresso r.:acional co'n o

auxílio do Trlbunal de Contas sobre as entidades da adruruatrraçâo l.rt.:hreta não L.e

ve cing1r-se às funçõcs descritas no artigo 137.
Nesse sentido e para que no futuro não pai.rem dúvidas quanto

à ~nterpretação c ap'Li.caçâo deste da eposa.trtvo, é oportuno e indispensável constar

de forma clara e preéisa do texto const.i.tucaonal, que a 6nalidade do controle irr

terno mantido pelo Executdvo, lEgislat,ivo e Jufuciár~o ebranqe a gestão orçallY.?n~

.r~a, Ei.nanccaxa e patr1.TJ'lOnial ta.-:--,§..'t. das encadaôas da adnuru.st.raçâo ind1.reta.

Pelo texto aí.ual, o D~strito Feàeral passa a ter plena e t2

tal aut.ononu a, enquanto que o ':'errltórJ.o conta.nua a ser mera descerrcralazaçâo da

U1l.2..o, sem qua lquex autononua,

--------------TEXYO/JLST1,.ICAÇÃO -,

r~ il7ill\ 1.IJDIFICA'l'I\'A

mSPa5rnVO EHENQAlX): arngo 277, § 89

f1-""~~ 02/ G7f8?

I
=:J

tJõ?i-~ PLt:h. A1Uo / c ONIS S Ão / s UI CO"'IS 5 AO

oxussso DE SISTü\lA.TIZAÇÃO •

EMENDA CS03373-6
~roR 1.LFRCDJ CA.'lPOS

Vlsando a coiTIJ..,:mtibl] a.zar' o texto constií.t.ucronal. su'g(;~rL"TOs o

tra'f...;:-úmnto separado dossas J1'lal~rlas.

rir------- ------- J'J.C'-/o'l;JO/CO""SSÃO/Sl'!.'CO.\lI!l-SÃO --------------, [!:r
Q2

/OAT~ "71---- 1
l_~.J~'-º-JlE SISTt::118.~,ÇÃO J L t. 8.2J

o § 89 do art~go 277 passo a ter a seguinte redação:r
-:p:N~:~DI=-------~- TC1.TOIJItSTlrICllçio ----<---- ---~

DIsposr~lVo EMeNDADA: Art. 53 " Art. 277 - ...............................................
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§ 89 - As aliquotas anternas , nas operações relativas a cir

c"v.laç~o de mercadoraas e nas prestações de servaços ;: não poderão ser anferaores i;
aIíquotas anterestaduaas , reputando-se op=rações e prestações anternas também as

intcrestadums reaB.zadas p~a consurm.dor f~nal de mercador1.as e serv1.ços."

JUSTIFIClOO

A exclusão da alterndtiva concedí da aos estados para cra.açâo

de alíquotas internas di.fezencí adas , relativas ao :unposto ancadence sobre as opera

ÇÕ8S de circulação de mezcador-tas e nas preataçêes de servaços , llllp5e-SC COTO~
da de J.nteJ.ra ]Ust.lça íJ.scal, andi.spensâval, à manutenção do equil.fbrao econônuco

entre estados.

Com efeito, a parmanccer a parte arucaal. do dí.sposat.rvo erre!?

dado, estariam dqueles estadcs dotados de base tributária maí,s arrpla, tota1Jnente

JJ barados para exercer , atrau&s do manejo de isenções e/ou 131rquotas di :[qrGnci~

das, pressões de t.oda ordem em prejufzo das atavadadcs econôrncas , dos estadas I""G

nos poderosca,

... ..... Esses 05 notavos qu~ estão a J.riI1car as razões que nos iInp"2;
Li.ram a aprcsentnçao da presente proposa.çao, Cl11 defesa daqueles estados, que são ã
grdndc maaora,a, para os quaí.s a prcvelêncí,e do dí sposf tnvo ora os cl.ufdo sora a ex
tr~~L1.rr·ntc proJu:1.1cíal. -

JU51'IFICACÃO

A presente Elnenda va.sa a estabelecer o quôrum de maioria si!!!

pl.es para as delJ.beraçÕ3s do Ieglslatlvo.

A redação orJ.ginal confere a irna mínora a de 115, ou seja, a

112 Senhores Conqr'essrstias , o poder delJ.beratlvo, em concreposação aos 280 que a

presente Denda propõe.

Esse número cal. para 15 Senhores Senadores, em contrap:::>sição

aos 37, e para 98 Sonhores Deput.ados , em contraposaçâo aos 244 represent.antos da

rraJora a sl.-?les4

A s1.tuaçE.o piora, ao ver-ae a possaba.Laôaôo de aprcvaçâo ou

re)e~ção de lltalcrla pc.lo voto favo.cdvel ou contrán o de apenas 67 Con9ress~stns, ou

de 8 Senadores, ou de 50 ~putdàos, ~nforrne seja a cs..mara a que se suomcte ,

EMENDA CS03376-1
R;;NX)R-;';~~~--- AUTOR-

[;T- -:---------- P::IlAhlOI COIJ ISS.iiO/ s UOCOIolI SS';;O

-ttmss~o DI: SIST'i:i'lATIZl\ÇAO

. TEXTO/..uSTIFICAÇÃO-----------------,

às

criaç;fio,

e fL"lÇ5o

pr-_''''OO' ]
P;'!D3J

:J
'I'l8ND1\ SUPRCSSIVA:

DISPOS1'J'IVD E!'II:ND_l\.DO: Art. 98, 'nc~so VLlI

---_. •__ T(XTO/..uSTlfICAÇÃO

V - Propor projetos de Ler que di.sponham sobre a

transfonnação ou oxbnção de cargos, empreqos e funções de seus serviços

da resp=ct~va remuneração.

JUSTIrICAÇÃO

1'"'). prcsc::nteI:-"3flda vasa a cst,:.b~lBCE:r os ] L 1".:.cs q..l?-":'Ito

di sposaçôas acerca do quadro de pG~soili dos Pcc.ercs, l.gualloiaria.7·~nLe.

Art. 106 - .

O inciso V do artigo 106 do anteprojeto passa a ter a segUl!],

Não se poôe admitir trat2lll'3l1to prJ.vlleg~aào concedado ao Ic

g.Lslat1.vo no que daz resperto a seus cei jos , empreqos e fUI1ÇõeS, querido os d-:="''.J:"')is

Pcx1eres de:JCnd611 de Projet:os de Lea para o atcndurento desse objecavo,

te redação:

l'r------------------TEXTO/,luSTlflCAÇ,;;O------------ --------

--E,,;;zi!DA }DDIFICA1'IVA

DISPOSITIVO }~\lr::ND.l\.DO: Art. 106, ancí.so V

lu--._- -~_._---- --- Pl.(lU.qIO/ccIIlS~I.O/sUIlCO"'J~S40---

CD\lI~\9~ SIS'li:I,~<~~:=~::A:;,r::.1'D::-==_ .__J

redação:

Art. 201 - .

n § 19 - E obrigatóna a ancl.usâo no orça;nento das entadadas

de fureito p(illhco, de verba necessãna ao paganento dos seus déb~tos o:mstantcs

de prccatôraos judí.ci.ai.s apresentados até 19 de agosto. O pagamento far-se-á até o

fo na.l. do exercício segull1tc, através do Tribunal competente, em valores atuallZ~

elos de acordo com os índJ.ces ofa.ci.aa.s , 11

O § 19 do arbgo 201 do anteprojeto passa a ter a seçuante

A emenda ora proposta objetava alterar a data de 19 de Julho

para 19 de agosto, coro Lmu te para apresentação dos precacôra os que deverão ser

pagos no exercíc.1.o scgtl1ntc, além de prever a atual.i.zeção dos rcspectavos valores

de acordo com os ]'ndi ces ofacaai.s,

OS orçertentos pUbl1.oos, ao que se lê de outros drsposftivos

desle anteprojeto, serão enví.ados E3Ia apreci.açâo do Poder JEgislativo até 4 rreses

antes do t..érrruno do exercícloo. um precatôrio apresentado 511 àata de 2 de juJho não

terla seu paqamont.o satisfel.to no exercício sequmte, caso prevaleça a data fixada

pa:l~ di.sposa.cavc emendado, JTl~ no segundo ano poslerior, panala zando de rnanei ra lo!!.

just~ o credor da razenda Federal, o que não se Justifica, po'lo féoto tle dl spoz a IlD.ê.

ma de .mscrumentos corrpuceca onaí.s rrodernos C?..7' suporte de suas atnva.dadcs , conforme

sobejumení.e provado aos conlri bUJntes,
Quanlo à obm qat.or'a edade da atu311zação dos valores dcvrdos,

visa conter os prG]UJ405 praí.í.cedos çç.nlre1 as pad 05 cxproprí.adas pelo lfY]~r }Jl1bJ 1
co, através dos P'Tlll..lnCni.cs utrc:;sos, n3. 1Jqu1C::;,c5:J dos déb) los CQ'lStnnLr.s dos pro
catCnos, sJ1..uaç.:=ío que o Cl1tIDC1DUO da l::.rescnte ~.r)=n"]a procura corrlogl.r un favor
dos ]:-..'no', <)(.11.11 nhor:1l1os.

r ,-,'lE:NDA H)DIFICNrrVA

DISPOSITIVO l:Ml::NDl\.DO: Art. 201, § 19

c-r - ~ .. - - Pl.':J.lAAIO/COloCISSÃO/SUBCOIllJSSÃO

L.'O~lISSl'D DE SISTBlll1.TIZAÇAO

Supr.una-se a e>"'Pressão fie a organiGação Jud~c~ãr~a ào LI1 ~tr.!

to Fc<loral", constante do inciso VIII do Art. 98 do anteprojeto.

DISPObIT;IVO EMENDAIXJ: Art. 105

,--:, TE:no/,luSTIFICAÇÃO----------

A presente Dcnc1a vlosa a corriglr essa llnp3rfelçF.io.

JUS'l'IFIc:AC'.i\O

Ao se pretender confer~r autonorrua ao Dlstrlto Federa), con

fome COírQl"Ovam os Jncisos XII e XIII, e a dlinea "o" do inclso XIX, t0:9.os do artl

go 49, entre outros, t.oma-se lJ10:>2rente estabelecer, corro atribUlção do Consp..-csRo

N:lCl0nal, dlSr.:or sobre sua org,:m1.z~ção JudJc~ãrloa.

-l
o artigo 105 do anteproJeto passa a ter a segtll.nte reclit~;;i'J: '

Art. 105 - Salvo d~spos~ção constlluclOnal em contãno, as

delil:e}ações de cada Câmara e de suas cani.ssõzs serão CCifadas FOr maloorJ.a àos vo

tos, presente a maiona dos mell'ibros da casa.
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EMENDA CS03378·7
~;:;;;R AT~:~:ro O"l.'lPCS

~
PLCII,lqIO/CC"'ISSÃO/SUIICO'lISsio

!.o.;:.HSSÃO DE STSTt1·li\:rIZA"'O 1.,.n . _
~r- -:.-------.- P~J.,J.qIO/Cc:..,IS$t.:O/SUBCOI,USSÃO

LW'lISS"O De SrS'reH'l.'l'IZIl~"'O~ ~

TEXTOIJUSTlrlCAÇÃO
, ~. TEXTO/JusTln::~t;io-------------__

!2·E:m'l. /DDIFIC!\T!VA

DISFúSITIVO E,':I:',DIICO: Art. ] 12

!2aID.'\ AD['!'!VA

DISFúSn'lVO EMENDAíXl: Art. 126

Dâ-se ao Art. 112 do anteproJeto a segw.nte redação: D3-se a soqumte redação ao caput; do Art. 126 do antcproJ~

to, .ínclrunôo-se-Ihe trunbénl parágrafo úruco:
Art. 112 - I:eputados e Senadores perceberão

~àênt1.(..a, fixada ao f.mal, da leg~slatura anceraor , sujel.ta a texios os

Lnclusrve o de renda e os excraordí.nâraos,

re.1TUI1eração

arrpoatos ,
Art. 126 - O Projeto que receb3r parecer conerârao, na Cezru.s

são de constn.tuí.çâo e Justl.çaouna CO:iU.ssão de mérl.to, s·?rá tl.do por rcjcJtaQ~.

Parágrafo úruco - Por Im.cí atava de U'Tt décirro dos Ire:i'lbros,

o ProJeto será stLl:m3tlào a PienãrJ D.

Subst1.t.uiu-se a expressão "valores l.àênticos de subs[dros ,

reprcsenceçâo c ajuda de custo" por "rermmeração", para evitar-se uma sêrae de d~

nomtnaçóes que correspondem aos dueitos pacuruâraos mensais dos I:eputados e Sen~

dores.

JUSTIFIC!\ôio

A presente Em:=nda vasa a:

a) estender a to:1o tipo de. ProJeto, e não restn.nglr apenas

ao ProJeto de I.e~, o di.sposto no arL'go;

b} incluir a CCiissão de Co~st~~Ul.Ç~0 e Justlça CO~ p~2_~~s

para reJe1.t~rr o ProJeto;

c) f.acultar ao Plenãrlo, por' un c:5clJi"Q de seus ::,::.:.-bros, oxa

InJ.nS-Jo,

[~--:-- ------ PL:'Hullto/co"'ISSÃO/SUBCOMISSio "I OAT"

~):'![SS.'\D De S15'l'El1A'l'I7.IIÇ'AO ~~ [Tõ2i 0~8;J
7·---------------- TEXTO/,rusTln::AçÃo-------------::-_

-l:,\~;,DlI ADITIVA

D!SPOSl'l'IVO J::i·jENDlICO: Im:. 96

o --r.UITIDO - '-1
L--!?~~~--.-J

rnclua-se o seguinte art~go 96 ao anLeprojeto, renwr.:?rurlJo-
l~ ..- ":: --- --:--- P~ .. ~q'O/CCo'cIS!';ÃO/SU!lCIHIISSÃC ----------.---] cr-o-~1'_'0~·7·-/..-8-7· ]
LQ.:.:.1.~'2:~O DE S!~~!_0rIZ~ _ -_

.. Art. 147 - .

§ 19 - A rQsponsab~11dude por d3noS decorrentes da atlv]d~

de nuol ear r nd.;....:-nd~ da existôncra de culpa, vcdando-ae qualquer lu Ji~ação à rc:)~

raç-io (:~vJda, ror danos dll,-etos ou lnd!relos ..

Dê-se ao § 19 do art. 147 do /mtepl""o]eto da const~tulç'ão u

------1
I
I

I

._----------__ • ..... •• ~_ TEllTO/JU5TlfICAÇÃO

SC,:1111nlc recb.çiío:

}-:~_-,Dl /,WTFICNrIW,

DfS,'(;<,!'rI\Q )]·u.;r;::JlIfXJ: art. 147
Art. 96 - serâ de d01S anos o mandato do í.IC::.\1bro da ;~=sa de

cm:.1 ciinEra I vedada a rcelel.ção na rresrra leg~slat\.1ra.

-se os demais:

A prcssnta EnY.:mda visa a suprir lacuna observada no ante-:, 2
jeto, no que se refere à e1e~ção e ao mandato -do mzml,ro das ~lcsas do Senado red'2

ral e da C;:n:tra dos ~putac1os.

---
I~r --- ...- .------rlClIAlllo/e\:l,u~5iO/sullcc'ml'io-----------J

II (; ··.lS~·:-'') pt; SlS·l'~V...'I'(~1\cr\Ü. - - -~-'- -~---------

l.!T--om - ._]
02/.2J..!..~?

A rcà.a~ã';) atual do dJ..sp:JSlt1.VO altdr('~~10 J i.:r.1.ta du:')lc.t:,8nLe.,

q-'lcr se t.rat.ondo da n:-:.>--rraç5o quando só provê a 111PÓtC:3G da r'::'::'=-:l-açiio pecu-n âr í a

f'!1Jcr 1':-0 ccnt cz.pl ando, de rnanc.íra 0't>JC:L1.va a d]st1.T1çd':J entre C:_~"los <111-131..0$

c Jr.dlrctns. 03 úJtliTOS ~e cí~"'lstilu'3Pl, C'11 se 1..rat cme::':> de atl"lC~;:'(C de al i,o r í sco,

T10'3 r .:.~s te :ÚVC~5•

::1 ~ -------~---. --- ',- -~_.----- 1 tXl'O/JlJSYlrlCAçÃo---------"--.------- -_. ~ .-.

J:'iJ'::i)}'1. SU]'HEt),SIVA

mSl'ü";l'rlvq L.\~::NDAíXl: I,rt. 96, § 19

-- ---_ .-- ••- TElOTO/JIJ5T.IICAÇio ._

DISP0SJ'L'lVO l~:r;\DI~f.J: !I,-t. 277, § 39

--'---=..J
___J

Supr.ln'O.-se o § 19 do artigo 96, r2nu,-.oranõo-se os demaas ,

Crn"J:pda por num propo~;ta reccr-;r-:nda a tra"1sío!r.'ll"lçào do prc:~.>-!:.

te p,-rZ\9rdío Ciíl arLlgo, por ir.f12rt i.nc-ntc ao clrtigc 96, dada sua gúncralH::ade.

Co:n c[l?1.LO, o (hS::C~l t~vo r.5o se refere oporms à câ.~Jra (1~s

ri :.l,i td..J.OS, l:lfl'1 st../l1l0011 ao Senado It..'"\':Jc·ral. _ § 39 - O ) h'iXJSt..O de qtle i.rata o 1.te."l\ r sorâ cobrado de forrea

pro.;!.. .>:-:1va, no l<~n:,X), quando 111Cld1.r soore g)l?DaS ruraas JJiprodutivas, som :JrcJtti

20 do dl~<.osto no ar t;; 326.
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JUSTIFICl,Ç'ÃO

o 1lTÓvel rural conforne disposto nesta carta deverá ter car§.

ter priorit.J.riamznte social.

A terra ilrçrcdutlva não nos trás nenhuma cont.rãbuaçâo neste

0-·---_------- P~IlAqIO/CCil,lI9Si.o/SUSCONIS9;,O

QJJ\\ISS!,O De SISTCt1ATI7.:~A:;:r::.A~!o~ ~

carrpo,

Entendo que "través de uma progressão do JJTqX)sto o proJ.)r~Gt-ª.

rio ver-se-á forçado a torná-la prc.4utJ.va, tirando-lhe o caráter Gs:?eculat1.vo e

não se sujeatando ao rJ.sco de u:r;3. dcsaprcprfaçâo, Supr:i1nam-se os artigos 485, 486, 489, 490 e 491.

I
I

Os textos dos artigos ci.tedos trata'11 de maténa que pode f,!,

car restrita à leg~slação ordmâra.a, sem prejufzo para os que deles possam a vir

a se benef1.cl.ar. Daí a proposca de arrenda supressiva.

EMENDA CS03387-6
~~~'DOR ALFH!':.':D~O~C=AMP~~o~s:: ~J

-- PL[IlARlo/eCloll,:;ÃO/$UUCOIl15S,io ::J
rrCO~lSSÂO DE SlSTEMATIZACÃO . _

J
~

U-lENll". AlJI'!'IVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 326, § 49

Inclua-se o § 49 no art. 326,

COllpCte aos Estados, util1zando os recursos obt1dos através

do disposto no § 39 do art1go 277 desta conseatuição, promover por intermédw da

iniciativa píibl.Lca e privada correto preparo e plena adequação do trabaL'1aàor ru

ral à terra cbJeto da zeforma agrária.

EMENDA CS03384-1
tJs-;;-~'-;~;;~-~~----..'o,

._------_._---~

o _ ------ p'-~'"'1l10/COI.Il.. 5;.O/SUBCONI'sio

L(Y)'f.[SSAO [JE SIS'!:::E!"-~=TI:::Z:::A.:JÇ?\!"_"'~>_-----------------~

., I _-~ k TElCTO/,luSTIFICAÇÃO- _

RENOVAll-Sr: OS D=IS PARÃGPAFOS
TEX ...O/.luSTlrlCAÇÃO-----------

JUS~'InCAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inc~so 11 do Art. 183

Tem-se corro presente que "0 uso do lllÓVE;l rural deve CUTnprl.r

função socí.aâ,", cabendo ã União a prornc:ção da zeforma agrãrJ.a.

Entendo no entanto que, para se obter. êxi.to ã proposrçâo ora

fel ta, há que se preparar o beneíl.cl.ário da reforma agrária, prcpa.caando-Lhe c::mà];.

çõos técnicas e fip.a:l::ciras que Ihe possãbil.itcm condtçôcs ninlI1aS ao J:11cio dz

seu trilbalho.

Sente-se na prática que a escassez de recursos fJ nanccaros o

maí s das vezes tem jrQ::osslbl.ll.tac.1o a manutenção dos pro'3r::.r..as propostos ,

Com a progressão anst.í.tufda para o Ir;.:>osto 'ferrilorial Rlral

incid"",te sobre glebas tmprodutavas , busco Viabilizar uma fonte de receita i.X''-~::Jlj

litadora de tal objetnvo, através da qual iniciativas públicas e prdvodas venham a

prcsrovez um racionaol aprove] ta"l:""1to do trabalhador rural nas 110VaS fro')lt:'l :';s 2,::-rI

cotas n serem aooi:\:as.

---- 0 __0 -------- ~ o o ••__ ~ _

EMENDA CS0338S-0
PJ;:~~~~~--AUTOIl::--- ~ é-PA~:;;--J

f~\:ISS~ DE SIS=1A'I'~~~~·'O/co."'ror'mo.~..o---------~ ~;A~7~ª]J

.,~DA SUBS'!'I'IUl'1VA -------- TU:TO/.lU$Tl'ICAÇ;'O -- 'J
DISroSITIVO EHE:NDAD:J, art. 481, § 39

O parfigrafo terceiro do art. 481 passa 'a ter a sO'"J1.unte """'2

Dê-se ao ~nciso iI do Art_ 183 do anteproj~

to a seguinte redd~ão:

Art. 183 - .

II - elaborar, sob suoervisão do Preside~

te da Repúbll.ca, o Prograna de Governo, e anresentá-lo perante o

Congresso Nacional;

JQSTIFICAÇ'ÃO

A presente emenda visa a compatl.bllizar o

art~go 183 com o § 19 do artigo 169, gua estãbelece a apresenta

ção do Programa de Governo perante G Congresso Nacl.onnl, e não p~

rante a câmara dos Depu~aàos, coníorme redação original.

A competência da C5~ara dos Deputados em

avaliar o Programa não ell.mina que sua apresenlação se faça ao

Congresso.

ção:

Vi...l.....~:, l'.) r.ll. 8:; i.~l') S3 aul tca aos aposentados e refor-iados (!u:m:o ao 1'"1r:'Y~a-

r
'-~~~-~~. ~:::~:.-- --. ----.- --- ".,.1,"""',."0--------------- - - -...

DlSú):-,l'I'lVO r::r·Í!!~il'\.N!JJ - Art. 480

I
Incl\l"-~'~ o soqu í nto art. 480, renumorardo-se o atual

~rt. 420 ~iO 481 c os d:~215.

Art. 480 - A pl~o1.b]ç';lo de aC:l!.l1ulaçdo de prove-ntos '::-.2

I to C'10~;vo 0'1 >;ngi'.téno_

§ 39 - Os p3trirrônios anbernorrrent-e acu-l1ados do Fundo de

Garantia do Tcrrpo de sorvaço e do Prograna de I.,tegração socraj, e Programa de F9E

~ção do Patrinônio do Serv~dor ptibllCO são proservados , marrtendo-sc os crl.t8l"1.0S

de saque nas sa.tuaçôes prevas'tas nas leis qua os criaram, com exceção dos sã_lue

por àermssão, para llqtlldFlÇâo ou abati.rrento de dívl.c1a contraíc:a para aql:'l.sição de

noradi.a, e do pagam~mto do abono salarial.

É andrspensâvc'l que o p.:lLrF:i5njo acurrul ado, nos fundos de s ~~

guridadc, !..eJo lr... oal.hador , pocva B'2r ut.r Lí zado para Lf qmdec- ou é'oC'.<fJ.:"r sua clh 1(>

perante o flllanCl.udor do princl pai b:!.~ de nn.z qJ:? p:>CG sua f(:..-:;:l1.~ c.:o.:,e]clr, '1,.: ..... G

a casa prÓ;:Jrla. Portanto, a c..;T181d.') visa, a::>::n3s, oo~o]lC~ar a C.'u"'l ...nr.ta,

JUS~'IFlCAÇ;;;O
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JUSTIFIC-'IÇ'.ÃO

Considerando-se que, a parta.r da nova COl:3tlunção

brasileira, os aposentados terão suas aposentadorias reajustadas ~-rlodlC~~~

ter va.sando-se eví tar O que aco-irece atuaJl{'t-.;nte, quando a a~sGntador1.a passa,

cem o te:-.[Xlr a ser tão rei.JZlda que o ato de aposerrcar torna-se L-:":a p..m1Ç&.O;

Consader'ando-se te..nbÊ:ll que sonos um p3.ís em que o nú

mero de c:npregos e cargos nacessâraos ao E'~rlprcgo da nova mão de obra é exces

SlVa"7ente grande; e

o texto atual exaqe o canpronusso, apenas , do Presidente do

S.T.F. No entanto, é indispensável que o jurarrento sejd estrmdado a lodos os nem

bras do COngresso l"acwnal e aos H~mstros do suprerro Tnbunal Federal, una Vez

que, pelo proJeto constiuucronek presente, eles se transforIrarão em guardiães da

nova ConstJ.ttnção ao julgare.1t os casos de anconstrí.tucí.ona'l adade , Bsta a justJf.1c~

t.ava prancapal, para a proposaçâo,

ConsJ~eranào-se~Je a ocupação dos cargos oomls~ona 

dos por' scrvadoros aposent.edos represcncarâ, na prât.rca, o bloqueao ou SC--CCl.~

narnoníro da carreira, por ~érito, dos servidores pG.b1ic.'os;

l-;credrt,o ser necessária a l?TC'!1cla ãqUJ. proL'ústa.

.--------- T[XTO/JlisTlFICAÇÃO'----- _

~
c:,rr:XDA HJ;:JTFICA'rrVA

DISPOSITIVO DE'lDAOO: Art. 109, J.nciso IX

o ~nC1SO IX do art~go 109 do anteprojeto passa a ter a s~

EMENDA CS03389-2________________ AOTOIl.---------------l

p1sr:::';-u.'Y>R 1\U'RI:lXl_.~CA1~.::'.'J!'OS.::: ~
t?-""'"'-,

P~lDI3--!

ç,<1..unte red~çoo:

Art. 107 - •••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••

IX - Propor; projetos de Lea que da.sponham sobre a craaçâo,

tra'1síonnaçÊÍo ou extanção de cargos, errpregos e funções de seus servaços e f~xação

da xospectnva remineraçâo,
____________________ T[XTO/JUSTlrtCJl,çÃo----------------

~ FLt"'''1l o/CClllSsÃo/suaCD>.llssÂO-------------,

~~::TSSÃO Di: sIs':'rr;~,.:::1~::T::I:':ZA!~ÇA'::~~O=_ ...J

Dr~'D.l\ SUPRr~SS!VA

DJSPCGI'rrvo ll':L'NDAOO: Art. 459 JUSTIFICi\ç.i>;O

SuprJ.JTB.-se o art~go 459 do arrteprojsrco de conso.tulção:

Não se pode adnut.Lr tratamento privJ.1egi ado ao Leg~slat.lvo

no que se refere a seus cargos, e:i1pregos e funções, quando 03 demais Po::1eres depe!!,

à3.11 de ProjeLos de Lel. para o atendinerrto a esse objet.avo,

JUST1rICi\C'J'D A presente E::'-e..,da vasa a, pramea.rarrerrte , estabelecer os lL"':"9.:.

tes quantio às d~sposJ.ções acerca do quadro de pcssoaã dos três PooerC's, de rrodo

J.S'"'.lall.tárJ.o; em ?egundo lugar, I.oss~bJJ a tar tarrJ:>ém ao Seriado Federal trans[orri~':lr

carços , er.prcgos e funçõ:as, à s8.,-elhé:.Ilça da Câmara dos D::::utados.

No JiOm3nto e:11 que se busca consol.rdar a exiçêncí a de concuE.

50 pC.bllco para eôtm.asâo de servadcres piibj.acos , ancl.usave nas estataJ.s brasl.le~

rus - arucaet.iva allamente rrorahzadora - é arrposs'ível que trmharros no te>i..o da n~

va co-..:>"Lltu1.ção da.sposa t.avo COTO o artlgo 459. Sua supressão do anteprojeto é e~

98n·cla dos art.íqos 85, J.nClSO II e 3091 parágrafo 49, taml:ém anc.lufdos nost,e éLlte

projeto, EMENDA CS03392-2
t: S~0~~;-;~~r.lXl .C!I:'lPOS

-r----- ------- PLU.À.UO/COllISSÃO/SUBCOUI5SÃO- --,

~'"SS;;D DE SJS,y';tl\T;;I\çi(O '

__~ ~--------------TEXTO/.rUSTlfICAÇio-------------·----,

1'2,Ir.t';J'\ ADJnVA

DISPCS!'r!VO l:.:'lENDAOO: Art. 194', anca.so 1, alínea c

EMENDA CS03390-6• ~. AUTOR-

8~I"-;OOR AU·RL:'~lXl=_.::a::'u::'lP:..CS=-=_ _

I~J ------------- f'L~NA.~lO/C~ISS:O/SUDCOIolI!l.Sio

CC':' lIssTio_o::; SI~S~'rI~l':.:1'\:.:'.:r:::lz:::,!~'ç~-"'.:o::_ ~ ~

Dê-se à alínea c do 1.nC~So 1 do art~go 194 do. anteprojeto a

segtll.ntc redação:

Art. 194 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 - .•.........•...••••.........., .

!.J-~---------------------- TI:XTOIJUSTIFICt,ÇÃO

J:,j;:"'Il1\ HJDlrlCi\TlVA

D1SPOSI'rlvo J:'nm'lOO: Art. 450

c) a J.rredut~bl.lidade nominal do vencarnento, sujedto , entr!=.

tanto, aos ampostos gera.a.s, anc'lusave o de renda e os excraordinâraos,

o art. 450 passa a ter a segmnte redação: JUSTIFIC1\CÃO

Art. 450 - Os Presidentes dos Poderes Leg~slaLlvo, E~ecuL1VO

e JUdlCJ.Sri0 prestarão ccrprcní.sso de nanter, defender e cumprir a constnruí \'âo,

8111 sessão solene do COngresso Nacional, na data de sua promulgação.

A presente E:-l=nda vasa a exphcüar, que a ~rredutibihcade

se re.fl2X"c ao vencar-onco noaunal., garant~ndo ao maqa.ata-edo a nscessâraa ~ndep3r.d~:!.

era no oxercfcao de sua atavadade,
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J
r:]-~' -~------- rLt"AIlIO/cnllssiO/SUDCONI99AO- ' --:

LC:;~l}es7.1) DI:: SIS'l'Ef'~;,],I",ZJ\=ÇA",-",O,-' ~ .-JJ

c;;~~-~

f: 0;;-;7-/87 )

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 161 trata do exercfcao do cargo ãe Pres1dente da ~

pOO11ca, quando de sua vacâncaa, ou no caso de acsênca.a ou ampadarrcnto de seu bt!!

lar.
7 - ----------------- TEXTOIJUSTlIICACÃO------------

w'p.m'l SlJPRESSJVA/~DDIFICA1'IVA

DISPOSITIVO J].~='\lXl: Art. 121 e parágrafos

Suprima-se o art~go 121 do anLeprojeto, rcmnnerando-se o

19 coro caput do artigo 121 e o § 29 corro parágrafo íiruco,

§

Assãm, esteooe-se a esses sucessores eventuais a p:Jss1.bll,!,

dade de concorxcr às eleições para o preenchimento do cargo, sem que se craem si

tuaçôcs constirançedorns nem a seus ocupantes te.1'pOrár1.0S f nem ao pleno e:-.ercício

das fUPÇÕ9S a ele i r..erentes.

JUSTIFICAÇÃO

A pr-aserrte Dnenda propóe a ellJmnação do caput do

121 1 por desneceseârao , Já que o § 19 contenpãa toda sua ancençâo, D:=ssa

traDsfol'"liD-Se o § 19 em caput do art1g0 e o § 29 "6.11 p:rrâgrafo íiruco.

lJ::! L:NDA ADl1'TVA

DTSPOSU'IVD F;:END!,J)Q: Art. 128, § 79

rnc.lua-se o segru.nte § 79 ao arhgo 128 do anteproJeto:

. • TCllTc/olusnrlcAçÃO------------

EMENDA CS03396-5
B~~"\DOR AU'Hl:DO Ci\.'\POS

l
1 [XTO/.JUSTIF1CAÇio

~:- rLt"AII'o/cO ...IS~Ão/sUBCOWISSÃO

~sslD DI: SISTJ:.v,m'IZAÇ}ío

r:E.."lI:.'i!J.'I A.l)I'I'IVA

DISPOSI'l'IVO ~1END!IIXJ: Art. 119

EMENf>A CS03394-9
t~~:I:.nJr~~~~1'''-J~.J:i.-_-~~~-_-_-_·_"_''_'~~~~_- J_ rr-PA;~B~

J t: 02;-~'7 /87J

Art. 128 - ..•••••.•............•.......................••••

D'2-se a segru.nte redação ao caput do artn.qo 119 do antcproJ~

to:

§ 79 - No caso do 1nC1SO V do artigo 107 , o veto serã SUbIll2

tldo apenas ao Senado rederal, apl.lcar.d.o-se, no que rouber, o da.spos'to nas.te artn.ço,

hrt. 119 - A J.ID.C1.alJ.va das 181.5 co'Tlple:rentares e ordl.nárias

cabe a qualquer nembro ou Cbr.ussão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,

ao Presl.dente da RepÚbl1ca, ao Prl.me1ro-l'-hnistro, aos Tr1.bW1a1s superaores e ao lo'=!:,

m.scêrao Público.
o ~nc1.SO V do art1.go 109 chz respe1to, íim.ce e exclusl.vajfl.~!!

te, à conpot.êncí.a do Senado Federal de autorizar opsraçóes f1nance1ras externas.

JUSTIFICllc!{.) Ora, parece-me de todo defensável que apenas ao Senado l'edG

raI exanune o veto presãdoncraâ, referente à rratérla.

A prc=sente Errenda vasa a confenr o real status que o ~lJ.m!".

tório Pllbhco assume Junto aos poderes da RepÜbhca.

Ne~ar-Ihe a faculdade de 1nlclativa das 1e15 é prat1ca~entc

negar sua prôpraa força c arrport.ânci a conoorrentes.

EMENDA CS03395-7
Q;;ru~J~-;~:~;;-CIIN:'C6

0-- ---=--------- PL:"...AO/CC'lJI::;5ÃO/SU8CO...ISSÃO----------~

LSX>:-llSSI,o DI: SJS1',:'t!\1'IZAÇAO _.J
TtllTO/olUSTIFICAÇio

;;r-I!:."'\'J)'-\ 7IDITJVA

DISPOSITIVO J].;[;;o!IIXJ: Arj:. 158, caput

Dê-se a sequi.rrte rc=dação ao artigo 158 do anteprojeto.

Art. 158 - O mandato do Pres1.de.T1te da RepÚbl1.ca é de

anos, vedada a reeãeaçâo, salvo nos casos do arhgo 161.

crnco

r?J-------------- PL:IoAflIO/COUISSÃ'''SU9COM15SÃO

L_LU\;rSSlIO DI: SJSTE!'lt"l'rJ7.!i;''IO

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO--------

J.:onillA ADITIVI\

fJISPOSIn'\'o P·lE.NDAIXJ: Art. 1'28, § 89

Inclua-se o segtunte § 89 ao artigo 128 do anteprojeto:

l,rt. 128 - .

§ 89 - caso a lei não seja promu'lqada pelo Presidente da ~

püblJca, 0:>:1[0= d1s?5e o § 39, qualquer merrbro da l·bsa Dnetora do Senado Fed~

ral, àentro de quarenta e 01.to horas, p:x:1erá fazê-lo, ooadeca.da a procedênci.a de

SCl.JE inteSJrantcs.
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JUS1'IPlCACÃQ Dê-se a seguinte redação ao § 29 do arhgo 161 do anle:,roj9. i
to:

Em2nda par num apresentada anc.lur § 79 ao Artigo. Daí, a nu

nr.ração deste parágrafo COllO 89.

A presente E:t.'2l1da vi.sa a coníora.r a qualquer ITle.\bro da Nesa

D1.retora, e n~o apenes a seu Pres~dente ou V.l.ce-Pres!.ce:.te, a corpecê-rci.a de p~

!!Julgar a Iea , caso o Pres~dente da Rcpúbllca não o haja fmto conforme di.spóe o §

39 deste art.i go.

Art. 161 - ••••••.••..•••....••..••...•••...•.•••.•..•..••.•

§ 29 - ocorrendo a vacânc.ta, ím.>se-á ele2ção r no prazo ãe

noventa dras 1 ãrucaando o e1e1to um novo mandato de ci.nco &"105 1 nos tenros do art!
go 157.

A presenle E:renda dup'la.ca o prazo para que ocorram novas

elelçõcs 1 no caso de vacâncxa do cargo de Preside....'1te da Repúbllca l para que 50 p~

cessem, com a deva.da antecedênca.a, os preparativos uccessâraos , tanto por parte da

Justiça r.lelcoraf , quzrrto dos prÓIJrl.OS can1idatos.

~
' tLCIH,'1I0/CCloIl!>sio/StoSCOIllISSÃO,- -

~rrSS!D D8 SIS~·~'rIZAÇ!~O----------------'

Ao ada.r--ae a expressão "nos b..-::.rhOS do .13.rtlgO 157" 1

-se a J.déla de que os prccedirsontos eleitorais d~verão ser os mosros

para a sucessão ordr nârr a,

reforça

requeridos

_____ TEnO/JUSTIFlc:AÇÃO ~__•_ _,

}:NENL'A l'lJDIFICATIVA/ADITIVA

DISFCl3l'l'IVO E!'lENDADO: l'rt. 160, com anclusão de parágrafo úmco

Dê-se a sequrntie redação ao caput do arb.go 160 do antepro)~

to l acresccntando-se-lhe parâqrafo íirucos

Art. 160 - O Presidente da Re?"Jbhca não poderâ ausentar-se

do País, sem prév~a concru.ceçêo ao Cbngresso taacr.onaL, com trrn.rrba da.as de antf?CS:.

dênci,a, sob pena de perda do cargo.

EMENDA CS03400·7
tJSENAOOR ALFREJX) CAMPOS

~_~ ,.l.t"AltlO/CQ'mssio/slJ.COll'SSÃO------------,

• txlMISsro DE SISTEM1ITIZAçAo

parágrafo íirn.co - P..ecebJ.da a oxnorucaçâo, o Congresso Nacao

nal terá ] 5 di.as para se Inaru.festar, caso haja recusa.

JUS'.rIFICA"JD

A presente Drenc1a objeínva era ar mecaru.srros 8lr::>llfl.cadol:'es

[.,..:n-a que o Prcsl.cent-e da Fepúb]l.ca se ausente do PdÍs 1 sem, com 15S0 1 Lrberal i zar

Lais ausênco as,

D2ssa íOrTI'!a1 ao eXl.gl.r-se tão-So.T2nte a romuniC''ação .ao COE.

grosso Nacional l ao m:;SlTQ tG:""l1.)Q estab;..ücc..e-sc que isso soja feJto no pra.lo de um

r-ês antecedente à v~ageml poss.ibr 11tando-se sua recusa em quz.nze dras,

EMENDA CS03399·0

<7'1---------------- Tt1CTOIJlJSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOOITIVO EMENDIIIXl: § 19 d:> Art. 169

Supr:urem-se a expressão "e todos os integrantes do conselho

de Ministros" e o terno "conjunta" do § 19 do art~go 169 do anteprojeto,

JUSTIFICAÇÃO

A presente Ehenda vasa a reforçar o papel do prime1IQ-MJ.ni~

tro corro resp::msável efetivo pelo Prograrra de G::>verno, rndependenterrente dos ag8!!

tes de sua elaboração e execução.

Não se just~f:tca, poãs , eldgir-se que todos os Milustros 8!

ponham seus objetivos setonais perante o Iegis1ahVO, bastando que apenas o Pn.

me~ro-Mirostro o faça.

-A proposta -de' se ellininar o terno "conjunta", objetivando a

reumão do COngresso Nac~oná1, é por ela se dar, por pnncípio, conjuntamente entre

cânara e Senado.
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r.:"! TUTO/,lUSnfICAçio -,

,..- "\.I.M~1t\o/CClI&"d,o/..ulleOl&tas1o _

l:J a:rosSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03401-5

[!J smADOR ALFREOO Cl\MPOS
.UTOII--------------- JUSTIFICAÇÃO

A presente Elnenda visa exclusivamente adequá-la à boa
técnica re:l.ac~onal.

PLl!"' .... 10/COIlIS'io!SUDCO!l.l5SÃO' _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 29, artigo 178

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do artigo

EMENDA CS03404~O

f:J SENADOR ALFREDO CAMPOS

~c= COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 361

do anteProjeto: TtXTO!oIUSTlF1CAÇio -,

Art. 361 - '" •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

parágrafo Útuco - Em caso de falec:i!rento, é assegurado

ao cônjuge scbrevivente, ou a seus dependentes, põ!nsão não inferior ao sal~

rio, aos vencimer\tos oi:l aos proventos que lhe dão origan.

EMENDA ADITIVA

DISI'OSITI1IO EMENll!II:O: 1Il"t. 361

178 do anteprojeto:

Art. 178 - •••••••••••••••••••••••••••••••

§29 - Os Deputados Federais empossados em

virtUde de eleição extraordinária iniciarão nova legislatura.

A presente Emenda visa a estabelecer igualdade de con
d~ção entre o hanero e a mulher, no caso de falec:i!rento do cônjuge.

Pela legislação atual, sorrente à~ do de cujus

é conce:l.ida a pensão, quando da morte do mando. A recíoroca, não sendo ver

dadeira, cria situação de desigualdade de dazeztcs, que merece

ser sanada pelo futuro texto constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda visa tão-somente a apri-
morar sua redação.

.----------- PLENÃIIlIO/CON.Slio/CUICON''1SiO ---,

f? CXMISSÃO DE SISTEM/lTrZAC'ÃO

c..----------------- Tt:XTO/JU5TI'lc..çio ~__,

.01011--------------') E";;~
~~~~~-----------
---------- PLCHÁIIUO/COlUlsiO'IUICOKISSiO-----------

J(!J lXlMISSÃO DE SISTEM/lTIZAÇÃO _

EMENDA CS03402·3
[J SENAOOR ALFREOO CI\MPCS

1":'1---------------- 'l'UTO/,)U'l"ltAÇio--------------__--,

'DolENDl\. SUI?RESSIVA

DISPOSITIVO EMEN1lAOO: Art. 172

Dê-se a seguinte re:l.ação eo artigo 172 do anteprojeto:

Art. 172 - No caso de moção reprobatória e de censurai

deverá o Presidente da FepúbUca, dentro de dez dais, proceder confome o

disposto no Jirt. 169.

EMMJA SUPRESSIVA
DISI'OSITIVO EMEND1\OO: Art. 220

IJé-se a seguinte re:l.ação ao artigo 22 do anteprojeto:

Art. 220 - Os juízes classistas, an todas as ins~

cias, terão suplentes e mandato de três anos, valada a recondução.

JUSTIFICI\CÃO

~ sucrimir-se a exnressão "em seu § 19" I elinu.na-se
urna disposição que não se rela~a can o restante do artigo, por referir-se

à apresentação dO Pro:lrarna de~Governo 0010 Primeiro-Ministro. O caJ?!t, sim,

relaciona-se.

Optou-se FPr reCO":lendar a eliminação das

"no enunciado" e "desta COnstituições", por sua obvie:l.ade.

expressões

iJUSTIFICAC1io

A presente Emenda, altamente salutar, Visa a evitar a

et=zaç~o do "representante classista" na Justiça do Trabalho e canbater

a tentativa da sua profissionização nesse cargo.

caro autor de Elnendas que propõem a eleição direta

para a escolha do Juiz Classista (<lrt. 18,IV, s e art. 216, § 29, c), não

poderia deixar de apresentar este dispositivo, já que a nova Constituição

trará, por certo, uma Justiça do Trabalho autêntica, deso:roprorretida e dem~

etática.

~UTDII _
EMENDA CS03406-6
tJ SENADOR ALFREDO CAMPOS

r.-,.----------- .LlNÂIIIlO/CC.. rSSiO/.UICOMlllsÃO ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;,---------------_ TUTO/olUSTlfICACio __,

AUTOJt ---: _

~---__-_----_----T[XTOI"USTI'IC.çio--------------_-__,

EMENDA CS03403·1
ti S~R l\LFREIXJ CAMPOS

r-'"l---------- "LtNâAIO/COWIUiO/'UICOIlIISiO ] ~OATA--:-l

{!ll·~lXlMI~SS~ÃO~DE~S~IS~TEMA:~~TI~ZA~çNJ~ ~-----J b2! 07/8?J

EMENDA MJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDI\I;O: Parágrafo único do Art. 173

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND~QO: Parágrafo único do artigo 171

Dê-se ao parágrafo único do Art' 173 do anteprojeto a

seguinte redação:

Dê-se a segUinte redaçâo ao paráqrafo único
do artigo 171 do anteprojeto:

Art. 173 - ..

parágrafo único - No caso de rejeição, não será pemu.

tida, antes de seis neses, a apresentação de oUtra subscrita por ror mais da

met.àde dos signatários da rroção rejeitada.

Art. 171 - •••••••••••••••••••.••••.•..••.•

Parágrafo único - A Câmara dos Deputados p~

derá, no prazo de cinco dias, pelo voto da maioria de seus mem-
bros, manter a moção reprobatória ou de censUra.
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tG'AIlTIDO~
_ PMDB

~DmhJ
107 I

AUTOII---------------

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ1iO

EMENDA CS03409-1

fl
~---------- Pl.EHAlIlO/COWI5sÃO/lõuacOMlssÃO--------------,

"" TEXTO/.l1.l5TlflCAÇÃO-----------------,

~USTIFICAÇÃO

A oresente Emenda visa a dar urna redação

ma2S d2fê~a e objet2va ao disposit2vo, escoimando-lhe qualquer

desv20 de 2nterpretação.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03407-4
[!J
---------- PL~HÃIUO/ÇO.. IS'io/CU.COIfI'do----- ....,

[!J
,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18, INCISO IV, ALíNEA "M"

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 414

Subst~tua-se a expressão ItJ.Dcumbe ao" por "é
dever do" no "caput" do art. 414, que passa a ter a seguinte reda

ção:
Art. 414 - É dever do Poder Público:

JUSTIFICAÇÃO

A alinea "m" do inciso IV do art. 18 do Ante _

projeto de Const2tuição passa a ter a seguinte redação:

Art.- 18 -

IV ••••••••

m) Se mais de um sindicato pretender repr~en

tar O mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesses

profissionais, terã d2reito à representação perante o Poder Público

aquele que, comprovadamente, reunir a maior parcela percentual da

categoria, indiv~dualrnente ou não.

Ma2s do que incumbênc2a, o Poder Púb12co tem,

efet1vamente, o dever de buscar mecan~smos e normas em defesa do

me20 ambiente e o seu bom uso. A sua proteção cabe aos t2tulares do

poder, corno representantes da colet2vidade, responsável e benefici!

ria prime2ra do equ2libr20 ecológ2co.

Diante d2sso, é fundamental a presente emen -

da.

JUSTIFICAÇ1iO

t2tu2ção.

""r---------------- TEXTO/.lU5TlfteAçÃo-----------------

~D'T'~'py07J87

"UTOI\---------------

SENADOR ALFREDO CAMPOS

Suprima-se o art. 494 do anteproJeto de Cons-

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 494

EMENDA CS03410-4
iI

cr---------- 'l.UIAl'IIO/cONISSÃO/IõUICONI"io-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ1iO

JUSTIFICAÇÃO

Se o que o anteprojeto de Constituição,bem co

rno toda a soc1edade civil bras11e1ra, quer é o desastrelamento s~nd~

cal e a transformação das ent2dades sind2cais em organismos represe~

tat2vos dos trabalhadores e dos empresários, não é justo nem ace2tá

vel que se transfira à le2 o poder para dizer quem representa ma2S

ou melhor um segmento s2ndical. Na prática, na verdade, em todo o

mundo civil1zado, representa prioritariamente quem tem, também,maior

representat1v1dade. AssJ.m, a entidade sindical que reunir maJ.or p~r

cela da categoria representada é que falará em seu nome, conceJ.tua _

ção que, inclus2ve, motivará aos d2r2gentes sind2ca2s um trabalho de
I moba.Laaa câo mais e f a c aerrce e U)TI3 ação s í r d â c a I ;aJ~ ·,'c!.t..::.'::!a e autên-
l:t...J CBmente c_o...§x...<?ntê.... ,.Ç,c_'_Sl_s..La_2_se L~2?.Le.§::-!"!têca.:- ~ .

r;"l---------------- TEXTO/.lU5TlflCAÇÃO- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18, INCISO 11, ALíNEA "I"

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Esta emenda complementa e representa a ade 

quação das outras duas propos2ções supressivas apresentadas, aos

artigos 342 e § ún2co do art. 343. É, portanto, necessária e opor

tuna, porque não é justo que "todas as contribuições sociais exis

tentes passarão a ~ntegrar O Fundo Nac10nal de Seguridade Social",

diante da necessidade de, entre outras, continuarmos mantendo ent~

dades e instituições com os serV2ços sociais autõnomos (SESls,SENAIs,

SENACs, SESCs), o programa do salário educação e as Previdências e~

tadua2s.

,------------c- ,1.I:NÂl'I10/COUI"io/.UICOlllllslo------- --,e:

EMENDA CS03"411-2

e:

r'AIlTIDD~• PMDB

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03408-2
f: SENADOR ALFREDO CAMPOS

r.l---------- 'l.t:tlAIlIO/COtlISIÃO/IõU.COlfllsia --,

Passa a vigorar com a seguinte redação o texto

da letra "i" do inciso 11 do art. 18:

Art. 18

Inciso 11

"i) Se mais de uma assoc2açào pretender repre

sentar o mesmo segmento social ou a mesma comunidade de interesses,

terá d2reito à representação perante o Poder Público a que comprova

damente, reunir a ma20r parcela percentual desse segmento," indivi =
dualmente ou não.

JUSTIFICAÇ1iO

Se é livre o dire~to de assoc~~cão, cabe aos

seus membros lutar pela sua valor~zação e fortalec~mento, espec1al

mente os seus dirigentes. Diante disso, é salutar que O Poder Públi

co ouça a ent2dade que ma20r representatividade tenha d2ante do se~

mento social que d2z representar, não sendo aceitável que caiba à

lei dizer qual é a entidade que melhor representaria um setor, se~

mento, sociedade ou comunidade. Então, é indispensável a correção

do texto proposto pelo anteproJeto de Constituição.

r:;----------------TUTO/.luSTlfICAÇÃO---------------_-,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 409

Inclua-se O parágrafo único ao art. 409:

Itrt. 409 - ••••••••••

§ único - É vedada a divulgação de noticias,

com ou sem ilustração, envolvendo nome ou 2dentificação de pessoas

considerada suspeita ou acusada de delito, salvo após sentença traE

sitada em julgado em juizo competente.
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SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAo
r----------- P1.EHÃI'IIO/coWISSÃo/su2!COWI5SÃO-----------

f!J

A folha de salários ê a base da seguridade so

cial, mas não é possível que seja a sua base exclusiva, proibindo 

se que inc1da sobre ela qualquer outro tributo ou contribu1Cão. Is

to po:~ue, a prevalecer o te~to proposto pelo anteprojeto de Const!
tU1ção, teriamos, automaticamente, fechados os serV1ços socia1s au

tônomos cr1ados por lei federal (SESC, SENAC, SENAI E SESI) - de laE

ga tradição de prestação de relevantes serviços ao País e mant1dos

pela sociedade - cesativaríamos o programa nacion&l do salãrio-edu
cação e condenaríamos ã morte os 1nstitutos de previdência estaduais

Isto é impossivel!

Portanto, a emenda agora proposta é 1ndispensá

vel, que se completa com as emendas supressivas oferec~das aos art!

gos 342, § único, e 494.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 343, § único.

Suprima-se o ,parágrafo único do art. 343 do an

teproJeto de Const1tu1cão:

EMENDA CS03414-7

f!J

r:-r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

t necessário e urgente que a Constituição bra
sileira preserve o patr[môn10 moral, fam1l1ar e 1ndiv1dual do c1da

dão colocado, 1ndependentemente de sua vontade, na escala ma1S ba1

xa da:soc1edade, o menos aquinhoado na vida econôm1ca do País.Atual

mente, qualquer suspeito ou acusado ganha logo as manchetes de noti

cias ve1culadas pelos veículos de comunicação de massa, geralmente

denunciados por autor1dades policiais que sequer se 1dentificam,não

sendo comum matérias versando sobre a inocência do então acusado
publicamente. E ê comum que caiam sobre c1dadãos ma1S hum1ldes, mo

radores de periferia de cidades essas denúnc1as sem provas. Então,é

necessár10 que o Estado resguarde o patrimõnio ma1S importante do

cidadão, que é a sua honra, através de veto ã veiculação de seu no
me, foto ou f1lme salvo quando houver prova Judic1al de seu envolv~

menr.o ou corJüt:::UQçb.ü~ Loó o s são 1.nocentes, até prova em contrár i o , é
o r i.nc Lpí.o que precisa prevalecer também no not.ícaârao dos veículos de d1-

JUSTIFICAÇÃO

vulgaçao e commacaçao coãetava,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 405

EMENDA CS03412-1
t: SENADOR ALFREDO CAMPOS

r:-r TEXTOIJUSTlrlcAçio --,

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

O art. 405 do anteprojeto de Const1tuição passa

a ter a seguinte redação:

Art. 405 - t assegurada a liberdade de man1fes

tação por qualquer meio de comunicação, respeitado o que dispõem as
alíneas "d " do inciso IV e "a" do inciso VI do artJ.go 13 e o § ünaco

EMENDA CS0341S-S

f!J
r----------- PLEUlllo/tOWlssÃo/suacOIfI85ÃO------------,

l!J
r:-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

do art. 409. EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 342

JUSTIFICAÇAO
Supr1ma-se o art. 342 do anteproJeto a Consti-

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

Pr1me1ramente, há que se corrigir o texto do an

teproj'eto, em seu art1go 405, quando chama de "11berdade de impren 
sa tl o que, realmente, é a ll.berdade de expressão e do pensamento ~

través dos meios de comunicação. Como segundo argumento, é necessá

r~o lembrar que os excessos precisam estar delineados aqul., especial

mente quando S€ trata da honra do c1dadão, do d1reito de resposta

atualmente não respeitados e~ sua totalidade.- e da autoria.

EMENDA. CS03413-9

tJ'
__________ ,.l[HAJlIO/cOIlISsÃo/luaeONlssÃO-----------

tJ
r:-r---------------- TEXTO!JUSTIFICAÇio------------------,

tU1ção.
JUSTIFICAÇÃO

A folha de salár10s é a base da seguridade s2

cial, mas não é passival que seja a sua base exclus1va, proib1ndo 

se que 1ncida sobre ela qualquer outro tr1buto ou contr1buição. Is

to porque, a prevalecer o texto proposto pelo anteprojeto de Const!

tuição, teríamos, automaticamente, fechados os serV1ços soc1ais au
tônomos cr1ados por le1 federal (SESC, SENAC, SENAI E SESI)- de lar
ga tradição de prestação de relevantes serviços ao País e mant1dos

pelas sociedade - desat1varíamos o programa nacional do salário-ed~

cação e condenaríamos à morte os institutos de prev~dência estadu 

ais. Isto é impossível!

Portanto, a emenda agora prbposta é 1ndlspens~

vel, que se completa com as emendas supressivas oferec1das aos art~

gos 343, § ún1co, e 494.

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇÃO

SENADOR ALFREDO CAMPOS

Iilr----------- PLtUI'IIO/COW155io/IU.COllrUÃo

ê
r;-r---------------- TEXTO/JusTl'tcAÇio ~

EMENDA CS03416-3

tJAcrescente-se ao texto do parágrafo 79 do art.

'344 a expressão ", e liqu1dação ou abat1mento de dívida contraída
t para a aquas í çâo de cada própria 11.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 344, § 79

JUSTIFICAÇAo EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14, INCISO XIII

t ind1spensável que o patr1mônio acumulado,

nos fundos de seguridade pelo trabalhador, possa ser utilizado pa
ra liquidar ou abater sua div1da perante o f1nanc1ador do princ1 

paI bem de raiz que pode sua família desejar, que é a casa própr1a.

Portanto, a emenda visa, apenas, consolidar a conquista.

Acrescente-se ao texto do item XIII do art. 14
a seguinte expressão:

, salvo quando se tratar de empresa púb11ca,aE

tarqu1a, fundações, sociedades de economia mista e entidades direta
ou 1ndiretamente controlada pelo Poder Público";
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JUSTIFICAÇÃO

A participação nos lucros é urna iniciativa JUs
ta que se propõe para a atividade privada, onde há lucro. Nas empresa
públicas, qualquer que seJa a sua definição juridica, se lucro houver

ele terã que ser transferido à sociedade, à comunidade, credora prin
cipal e m~10r das ativldades do Poder Público, em todas as esferas de
sua ação. Assim, não é aceitável que a ativida3e públlca gere lucro,

que não é o seu flm principal; e quando ele eXlste; não é justo que
somente os trabalhadores da atividade lucrativa dele se beneficiem ,
quando há toda urna sociedade carente de meios e recursos para que,p~

lo menos, busque novas alternativas para a melhoria da qualldade de

vida. Esta, em sintese, a preocupação básica que nos leva a apresen
tar essa emenda.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTE!~TIZAÇAo

""__~ TtJ:TOIJIJ5T1FIC.aÇÃD-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 86, § 39.

Suprima-se o § 39 do art. 86, remunerando-se os

demais.

JUSTIFICAÇAO

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~---------------- T[XTO/,Ju5Tll'leAçi.o- ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 85

Inclua-se lnciso XXX no art. 14 com o seguinte
texto:

XXX - a cada 5 (cinco) anos de efetlvo exerci
Cl0, se assiduo e não tiver sido punido, licença especial d& 3 (trés)

meses com todos os direitos e vantagens de seu emprego, facultada
sua conversão em indenização pecuniária, se não gozada/ou contada em

dobro quando da sua aposentadoria.

Considerando-se que, a partir da nova Constitu
ção brasileira, os aposentados terão suas aposentadorias reajustadas
period1camente, v1sando-se evitar o que acontece atualmente, quando

a aposentadoria passa, com o tempo, a ser tão reduzida que o ato d
aposentar torna-se uma punição;

Considerando-se também que somos um Pais em que
o número de empregos e cargos necessãrios ao emp~ego da nova mão-de
obra é excessivamente grande: e

Considerando-se que a ocupa cão dos cargos comi
510nados por serv1dores aposentados representará, na prática, o blo

queio ou seccionamento da carreira, por mérito, dos servidores públi
COS;

Acredito ser necessár1a a emenda aqui prôposta.

E, para tornar mais abrangente a proposta, es
tou proponào c. 7y--zf r- ~~r··':iã ac~sc l..~~.spo.s~t.::·..,j J:; ..... Lc, o TItulo X -D1.5

posições transitórlas, C0m no\o~t~a~x~t~o~.~ __

---------------- ltllTD/JUSTlfICA;io------ -,

...UTQ1't- ~

Dê-se ao ltem XI do art. 14 a seguinte redação:

" Art. 14 - .

EHENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO DIENDADO: Art. 14

~-_ PL~N.I."IO/tOLllssio/SUflCO"'llldo

ro~ISSAO DE SISTEHATIZAf'.,AO

EMENDA ·CS03420-1

~ADOR ALFREDO C'\,1-lPQS
JUSTIFICAÇÃO

Se os servidores públicos têm direito a licen

ça especial aos cinco anos de trabalho e adicional por tempo de ser
viço para cada ano de efet~vo exercício, ê Justo que, também,os tra

balhadores percebam e tenham direito a tais vantagens, principalmen
te quando, de agora em diante, as duas categorias passam a ter esta
bilidade no emprego, conquista só dada ao funclonário público até

agora. Esta emenda se completa com a que é apresentada ao mesmo arti
go, propondo a inclusão de inclso XXXI neSSe artigo.

SENADOR ALFREDO CAMPOS

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03418-0
tJ
tJ

XI - todos têm dí.reato a 19ualremuner:a9ão por igual trabalho;

a) é vedada a fuferença de salário ou de vencimento, e de cri
ténos de adm1ssão, dispensa e prorociÇão pelos motivos a que se refere o art. 13,

ltem 111, alínea "f";

b) a lel não perrnihrá que a consaderaçâo de fatores, pes~

ais opere além dos limites da corrplernentaridade.

~----------------TEltTO/JU5TlrleAçÃO-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 85

Inclua-se lnC1SO XXXI no art. 14 com o texto
segulnte:

XXXI - adlClonal por tempo de serviço a cada
anos de efetivo exercicio, vedada a incidéncla de cada adiclonal so

bre a soma dos anteriores.

JUSTIFICAÇÃO

.s.e....e~. serYJ.dores púbLaco s têm d a r e a t.o a 11cen
ca especJ.al aos cJ.nco anos de trabalho e adJ.cional por tempo de seE

V1ÇO para cada ano de efetivo exercicio, é justo que, também, os

trabalhadores percebam e tenham direito a tais vantagens, prlnclpa!
mente quando, de agora em diante, as duas categorias passam a ter

establ1ldade no emprego, conquista só dada ao funcionário público
até agora.

JUSTIFICAÇÃO

Esta EIrenda vasa a evrtar que subsista, ou se reproduza no

futuro, em qualquer setor do servaço pÚbhco, o que hoje acontece, de o acess5rio
da re.llUneraçâo - a título de \·a'1tagGns c adicfonafs - suplantar o prancipaã (a !!!.
rnuneração bâsaca) •

EMENDA CS03421-0
[=SENADOR ALFREOO CI\!>lPCS

f!fuiI Pa.I:N""ID/cOIII"5io/IUICOIllI1l5io

• ssftiJ DE SIS'I'EM'\TIZAçftiJ

r.r----------------- TI::Il:TO/,luSTlfleAçio ....:,

DIENIlA MJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 267

o art. 267 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

.. Art. 267 - A umão, os Estados e o D1Strito Federal ~
rão anstãtuir enpréstirros corrpulsôrios para atender a despesas extraordinárias p~
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SENADOR ALFREOO CAMPOS

vocadas por calamidade pública, mediante lei aprovada por maioria absoluta dos In€!!!

bras do Cbngresso Nacional. ou da respectativa Assembléia legislativa, neste caso,

sujeita ã aprovação pelo Senado Federal."

JUSTIFICAÇÃO

Entenderros que a liberalização da adoção dos enpréstiIros CC!!!
pulsórios pelos Estados e o Distri::o Feàeral, eonfome pezmrte o d1gpositivo erren

dado deverá ser contida através de sua submissão ao Senado Feàeralo

o objebvo da nndif1.cação é o estabelecimento do indispens~

vel equí líbrio na implantação, pelos Estados, da inposição deste encargo, resÇJUaE

dando-se a função leg1.s1ativa e revisora em natéria dessa natureza exer'cada pelo

Senado Feàeral, no tocante às operações financeiras dos Estados e do Distrito Feà~

ralo

EMENDA CS03422~8
,.~ • • ", y

5ENAIXlR ALFREOO CAMPCS

f:a:>MISSÃO DE SIST.EWlTIZA;;·"'OO."siO''"'''.'''iO

r;"1,...---------------- TEXTO/,lUSTlf"ICAÇio------------------,

M:lDIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: l\rt. 265

O art. 265, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

l\rt. 265 - canpetem ã União em Território Feàeral, os :unpD.§.

tos estaduais e, se o Te=itóno não for dividido em Muru.cípios, cumulativamente,

os inpostos murrícâpai.s e, ao Distrd.to Feàeral, os inpostos municipais.

JUSTIFICAÇÃO

A nova reàação visa excluir a referência contida no texto a

Estados não divididos em municíp1.os. Essa s1.tuação não mais se ver1.f1.ca na atual

configuração geográf1.ca brasileira, não se justificando, portanto, sua previsão no

texto constitucional.

Acreditarros que o dí.sposa.tdvc ",-rendado tenha ongern no § 49,

do art1.go 18, da ocnstituição de 1967, mobvado pela ex1.stência do então Estado da

Guanabara que, efet1.vamente, não era davadrdo em municípios.

EMENDA CS03423-6

,.,, --'- -'- TI:XTO/JLJSTlrtl::AçÃO·--------------------,

EMENDA -'l.DITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 30

Inclua-se, após o art. 29 do Anteprojeto de
Constitu1.ção, o seguinte d1.spos1.tivo, numerado corno art. 30, renu

rner~dos os que o segu~rem:

"Art. 30 - são pra.vat.Lvos de.bras1.1erros natos

os cargos de Pres1.dente da República, Prime1.ro M1.n1.stro, M1.nistro

dé Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal, do Super1.or Trib~

nal M1.litar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Super1.or

do Trabalho, do Tr1.bunal Federal de Recursos, do Tr1.bunal de co~

~as da União, Procurado-Geral da Un1.ão, Procurador-Geral da Repú

blica, Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador do,
D1strito Federal, Governador e V1ce-Governador de Estado e de Ter-

r1tórios e seus SUbSt1tUtOS, as de Ernba1xadas e as das carreiras

de D1.plomata, de Of1.c1.al da Mar1.nha, do Exérc1.to e da Aeronáut1.ca.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos ser lndispensavel a manutenção do

elenco dos cargos a Serem preench1.dos, exclusivamente, por brasi
leiros natos.

Parece-nos lmoortante a Dreservação do dito

d1.sposit1.vO no texto constitucional, tendo em vista a segurança

-naciõiial:

EMENDA CS03424-4
(!J

<XlMISSÃO DE SISI'EMATIZAç1io

,."r---------------- TEXTO/.IUSTIFICAÇÃO----------------....,

EMENDA SUPRESSIVA!SUBSTlTUTIVA

DISPOSITI\U~AOO: ART. 19

Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto de Constituição, a segumte

redação:

"Art. 19 - O Brasl.1 é urna República Feàerativa constituida,

sob regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados-meni:>ros, D1.strito

Feàeral e Terntórios e tem corro fundamentos:

I - a soberania do Estado;

II - a nacionalidade;

III - a cidadania;

IV - a digmdade IDapngivel da pessoa humana;

V - a representação popular:

VI - o pluralismo pol.Itaco,

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em seu nome

é exercido".

JUSTIFICAÇÃO

o que prete.'1ce.-os co."'· esta Emenda é, prelimi.n.armente, a en

xugada do texto corist1.tucional, fundindo o conteúdo dos artigos 19, 29, 69 e 79

do Anteprojeto de CoAst1.tu1.ção.

Objetivarros, também, elidir a incoerência verí.facada na ca

recterizaçâo do rcg:une politico, quando o texto ora sob 8.,,= define o Estado bra

sa Iearo CQ.TO U,u, G';;"lf..>_l.'::l..l-ct 1~:_::'C'=-=-'~t.2::a e, ao rcs:J:) t..e---~, af'Lrma que o poder

é axercado "com o povo". numa q,~usão expressa à demxrracaa semí-dareta ,

Entenderros louvável a preocupação do Constituinte brasilei

ro com a participação popular no processo. de fornação das decisões nacionais. cr~

rros, porém, que a previ.são de anst.a.tntcs da derrocracia semr-dí.rata, perfeitamente

aplicáveis à demxracia representativa, corro o plebiscato, o "referendum", o veto

dest1.tuinte e a anacaatava popular, espelham, em sua plenitude, o espirito rrotiva

do': do leg1.slador const1.tucional, sendo, portanto, não só dispensãvel COITO mesmo

descabida a referência expressa ao exercicio do poder com o povo, em face da in~

rêncl.a que esta craa quando da caracterização do regime Juridico.

EMENDA CS03425-2
(!J SENADOR ALFREDO CAMPOS

PLtNAIIIIO/COIllISsio/suaCOIllI!l!lio------------

t= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;"1---------------- TEXTO/.IUSTIFleAçio--------------__--,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 447

Supr1.ma-se o item II do Art. 447 do Anteproj~

to da Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

Além de não ser matér1.a constituci6nal, o

item que ora objet1.vamos sUpr1.m1.r atr~ta, v1.olentarnente, com o dis

posto nos §§ 39 e 59 do art. 44 do mesmo texto constituc1.onal, os

quais estabelecem os requisitos minimos para a criação de Estados

e Territórlos.
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"Art. 32 -

SENADOR ALFREJX) CAMPOS

"Art. 41 - Cabe ação dileta de declaração de inconstituci~

nahdade de lei ou ato nornatavo que anvaabí.Lize O pleno exercfcao dos direitos

e das liberdades constutucãcnaa.s e as prerrogativas inerentes à nacionahdade, à

soberania e à cidadania" ..

JUSTIFICAÇÃO

A presente Einenda tem por escopo o aperfeiçoamento da r~

çâo do a.rt1go 51 e, ao rreSI10 terrpo, corngir grave erro cometldo quando da carac

terlzaçào da ação direta de declaraçào de mconstitucionahdade de lei ou ato

nO!l1\3.tivo.

A ação dileta de declaraçào de mconstitucionalidade na

ba.Laza o controle "em tese" de Lea ou ato norrratnvo, o que sJ..gnJ.fica dizer que

esse controle de constItucaonal.ídade é feito sem que a lei ou o ato no:rnativo ~

nha, necessarlarrente, surtndo efeltos juridlCos ou que o argilinte tenha sado at""!!

gldo por esses efeitos. E a decisão pela inconstitucionahdade surtirá efeitos

"erga ormes" ..

Dê-~e à alinea "h" do arem I do art. 28 do Anteprojeto de

Constltuiçào a seguinte redação:

tanto, cbruqado a eurrprJI seus deveres para cem a <:idadarua.

- Os exenplos acima derronstram que a leglslação infraconsti

tueional Vlgente já trata da matéria observando os diferentes casos de deficiên

cia física ..
Entenderros, pois, que o tratarreni;o oessa matéria deva con

tmuar a nivel de Lea mfraconstitucional, constando no texto constitucional,a~

nas, a previsão de Lea que excetuará a obraqatoraedade de voto e allstarrento,sob

pena de a Constitu:Lçào ao prever, exaustivarrente, O assunto, dar ttatarrento igual

a sltuaçÕes desiguals.

EMENDA SUBSTITlJrIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 28, ALíNEA "B"

Nesses tenros, O prímea.ro equivoco por nós verificado diz

respoato à inclusão dos atos administrativos e jurisdicionais corro passãveas de

cont.rol.e "em tese" de const.a tucaona'l.adaôe , Ora, ess.~s "tos são, por exceãêncaa,

atos de efeItos concrotos , !"'30 se CO?1~1do de sua edaçâo sem que os efeJ..tos se
jam llrechatos. Dai ser inprocedente a hapôtase do seu controle em"tese" •

t verdade que a dout.rana reconhece a existência de atos ad

míru.stirat.ívos de efeitos continuos por serem normativos, os quaas estão incluidos

na redação que proporros filei ou atos nornativos" ..

O segundo equivoco diz zespeato à mclusão da mconstituci!:!

nahdade por crru.asâo corro hipótese de ação dileta de declaração de inconstitucio

nal.adade , isto é, passível de controle "em tese" ..

O que é a inconstitucionalidade por omissão? t a falta, a

ausêncaa de norma, ato administrativo ou ato Jurisdicional que inviabilize o ~

pr:urentD da Consta.tuaçâo, Quando se verihca essa ceussãoz No nornentD em que se

carecteruza a anêrcaa dos poderes constituidos (Legislatlvo, Executivo e Judiciá

mo) na observância da Carta Magna. Caracterizada esta, concretizado estará o

fato. Concretlzado este, afastada estará a hipótese de controle "em tese" da cmi~

são, poa.s isso sorrente ocorrerá se possivel fosse a alguém do povo acionar o J~

ciário contra a "intenção" do Legislativo, ou do Executivo, ou do JUdlciário de

não agir. E, caro saberros, o Direito desconhece a intenção de fazer ou deixar de

fazer, conhecendo, apenas, do feito ou do não felto.

Ante o exposto, proporros a reelaboração do artigo 4l corri

gmdo os eguivocos apontados.

OJMIssI\o DE SISTEMI\.TI~ç!!D

,-, lEXTO/.lUsTlrlcAçio ,

EMENDA CS03428-7

f:J
r:-.---------- "l.tN'''IO/COMlssio/SU.cOulssio-----------

rr~UTIDDQ• PMDB

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 32

Dê-se aO § 29 do art. 32 do Anteoro)eto de

Constituição a segulnte redação:

o leglslador Constitulnte ao incluir dlSposi

tivo prevendo que a crlação de novas unldades da Federação far-se-~

necessarlamente, medlante a edlção de legislação lnfraconstitucio 

nal, re~oohece-e dec~ara, ex~ressamente, ser esta matéria da ordem

de normas ~nfraconstituc~onais. O que JUst~flca, pois, a crlação,

pela Constltuinte, de novos Estados?

Por outro lado, como representante do Esta

do de Mlnas GeralS, não posso concordar com o atentado à sua auton~

mia, configurado nesse Anteprojeto, mediante o desmembramente de

parte do seu terrltório para a crlação do Estado do Trlãngulo.

É de se salientar, ainda, que dita criação

se dã à revelia do povo que habita essa região do meu Estado, na

medlda em que a consulta pleblscitãria somente se encontra cogit~

da no § 19 do artlgo que ora se Ob)etlva suorlmlr, quando o seu

caput afirma, expressamente: f1FJ.cam criados os Estados ... fI

De conformidade com a hermenêutica juridi

ca, o parágrafo é o secundário, por "secundar" o orinc1.pal, no c.!'!

so, o caput. Dessarte, se a consulta plebiscltária está cogitada

no secundário (o parágrafo)-, ternos que a sua reallzação ê lrrele

vanete para a criação do Estado do Triângulo, a qual é imperativ~

por força do caput do artigo 25.

Sugerimos, COT. a üresente Emenda, a alter~

ção da redação do disnos2tivo ora emendado, Subst1tuindo a ex

pressão "decretos ou atos complementares" por "atos normativos" e,

ao ensejo,amclusaoda prevasão; referente aos Atos Internaclonais, a

exemplo do que já sugerimos em Emenda anterior, apresentada ao

"caput" do artJ..go 32 ..
A importâncla da inclusão dos Atos Internaci~

nalS reside no fato de os mesmos, a partlr de sua ratlficação, pr~

mulgação e publicação serem incorporados aO direito positivo brasl

lelro.

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 - Na falta de lei, ou atos normatlvos

necessários à aollcação das normas previ~

tas no § 19 deste artigo, o jU1Z ou o Trl

bunal competente para o julqamento, su~r!

rá a lacuna, à luz dos principios fundame~

tais da constltuição, das Declarações In

ternaclonals de Direitos e dos Atos Inte~

nacionais ratlflcados, recorrendo, de ofi

cio, sem efeito supensivo, ao Supremo Tri

bunal Federal

<XlMIssJíD DE SISTEMATIZAçIio

EMENDA CS03427-9
tJ SENAOOR ALFREJX) CAMPOS

r:-.---------- I"LENA"IO/cO...I5Sio/sUIlCO...lssio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

~ I'LtNAAIO/c01ussÃO/sU.COMISSio------------,

rcr TElCTD/JUSTlflcaçiD --,

EMENDA CS03426-1
f SENADOR ALFREDO CAMPOS

,-, 'TI:XTO/JUSTI'ICAÇio --,

EMENDA SUPRESSIVA!SUBSIITlJrIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 41

Dê-se ao art. 41 do Anteprojeto de Constituição a seguinte

redaçào:

"Art. 28 - ..

I - .

b - são obrigatórios O alistarrento e o voto dos brasilei

ros que, à data da elelçào, contem dezoito anos, salvo as exceçÕes previstas em

lei~
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JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

A Emenda orá elaborada vasa a aperfeaçoar a redação do dl~

posat.ívo constituclónal supra méncionado, o qual, nos tenros em que se encontra

vazado possabrLrta a interpretação no sentido de os menores de dezoito anos te 

rem a faculdade de se tornarem eleltores.

Por outro lado, isentar a todos os def.ícaerrtes da obnga 

tonedade do voto e do alistamento inplica dar tratamemto 19ual a dlfercntcs s~

tuações de defJclêncla fisica. Assim, terros gue a legislação atual faculta ao c~

go o daze í.to à allstabilidade e ao voto, porém, com relação ao deflciente fisico

a quem f'!l'la o h .... ..,:-~ r ...z>"..... a ]C1 li;:" t.::1..rJJhl~ é.I ;lI.. ....:,Q fac..üüaãe, estando, P::>E

EMENDA CS03429-S·
tJ SENAOOR ALFREro CAMPOS

Se pretende a Assembléia Naclonal Constltuinte in

tl.tulr no Brasll um regime de paz na relação de trabalho entre empre

gadores e empregados, é indlspensável que a Constituição brasllel.ra

dê às convenções coletivas um poder normativo que inviabilize a pro 

castinação da execução de suas cláusulas através de busca de decisões

Judiciárlas e recursos nem sempre muito Justos que acabam por inviabl

llzar tais convenções.

E mais: se as convenções têm poder normat1vo, me

nos problemas estarão sendo encaminhados à decisão da Justiça traba 

lhista que, aSSlm, poderá ser mais dinãwlca e mais ntl1"'lnte, alprn de

ter menos influência e intromissáo na relação trabalhista quando

empregador' e empregados, unicos, buscam a paz social e a produção,

com a consequente redl.stribuiçáo.da renda e melhoria das condições

de vida e de trabalho.

SENAlXJR ALFREDO CAMPOS

ro-rrss!ID DE SISTEMATIZAç1íD

_________ TtnO/JuSTlfICAÇÃD ---,

EMENDA MJDIFICATIVA

DISFOSI'I'Ívo EMENDPJX>: Art. 68

EMENDA CS03431-7

l!J
,- ftLtN.lAIO/COU1Sdo/sUDCOW1SSÃO-----------

f"J
..,---------- t[lCTO!JUSTIFtCAÇÃO ---,

Dê-se ao "caput" do art. 68 do Anteorojeto de Constituição

a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAro: ART. 310

"Art. 68 - As ReqlõeS, constltuidas por unidades federadas

limitrofes, pertencentes ao mesmo canplexo geooonâlllco,

são criadas, lTo:hficadas ou extintas por lei canplernentar,

submetida a referendo das Assemblélas Legislativas dos E§.

dos o:xnp:mentes

JUSTIFICAÇÃO

Prop:rnos a substrtuiçâo das expressôes "lei federal" por
"Iea C01lplementar" e "ratl.f1.cadall.1X?r "sulmetada a referendo das Assembléias ~

gislativas" ..

Acrescente-se um parágrafo tercexro ao art. 310, para

plena adequação do texto do anteprojeto de Constltuição, remunerando-se os de
maí s,

Art. 310 - •••••••••••••••••

§ 3<;> - A errpresa que, comprovadamente, registrar per_

centual de retenção e permanência de seus errpregados acima de 90% (noventa por

cento) por ano, terá direito a incentivos e beneficios fiscais nos termos em

que a lei def.mdz , O percentual será medido, anualmente, no mês em que for fei

ta a negociação visando à convenção coletiva do trabalho, por ccnussão paritá 

rua e tripartlte conposta de representante do sandíceeo dos Trabalhadores, do

Sindicato ou da errpresa errpregadora e fiscal do trabalho indlcado pela autoricJe.

de reglonal do Ministério do Trabalho, e corrparado com o percentual do ano an

terior.

'-"'_"- tCXTO/JUSTlfIC4ÇÃO -,

JUSTIFICAÇÃO

Diante de tantas punições e cerceamentos destinados à

proteção do trabalho e do trablhador e que visam a atingir o errpregados sem

conscaêncãa, é necessário que t.enhanos , também, um pr.incâpao const i tucaonal. e

urna leglslação ordlnária que ve Ioraze e estlrnule aquele errpregador gue tem o

seu noqócao e anveste o seu capatal para semear o bem estar entre os seus empr~

gados, que acrechta no i l-a.'-l.JJ'Ll'=' hl..:-a.'1o, (!',Je Lusca , 5.tr.:::é.5."::~ w..Tá relação de

trabalho justa e estável, urna efetiva distribUlção da renda, a garantla do errpre

go Lnda.spensâveâ e a tranguihdade dos seus errpregados, suas farnilias e da comu

nidade em que estão todos inseridos.

Além do ancent.Ivo ao bom errpregados que esta emenda re

presenta, aqui e~tá um meao, efetivo e prático, de se buscar incentivar também a

manutenção no errprego dos errpregados mdispensáveis à busca da progressiva produ

tividade, da melhona do produto gerado e,.principalmente, no investimento em fo~

mação profissional, trelnal1lento, politlca de pessoal e formação de recurscs huma

nos potencialmente crescente e forte.

~ATA~~07J8?COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

SENAlXJR ALFREDO CAMPOS

A pnmelra modlflcação faz-se necessária a fim de se uni

ficar o tratamento dispensado pela Constituição às ReqlõeS de Desenvolv:im=nto ~

conôruco e as Áreas ~letropohtanas e ~lierorreglões, 1XJis o ardgo 69 prevê que

estas ultimas serão craadas por lei complernentar.

Por gu~', então, as RegIÕes de Desenvo.lvarrento EconÔlUco s~

rem criadas por meras leis ordanâr.ías? Urge, pois, a D:ii1,?"tibl1ização dos tE'X
tos.

A segunda modificação tanUoénvisa a canpatlbilizar O texto

consi;!.tucional, umfornuzando a terminologia empregada.

EMENDA CS03430-9
[D,-' ~J V~~~o~

-t-t-r- ,.LEUlltIO/eOllllrssio'luacoulssiO- )

PJ .

SENADOR ÀLFREDO CAMPOS

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

Para adequação do art. 14, acrescente-se a ele um

parágrafo único com a seguinte redação, apõs o item XXIX:

"Parágrafo único - As convenções de trabalho flr

madas entre entldades representativas de empregadores e trabalhadores

terão poder normativo sobre as relações de trabalho que definirem,sal

vo q~ando suas cláusulas ferirem principio constitucional, e conven _

ções internacionais, ratiflca~as pelo Brasil, cabendo as partes,ao PO

der Público e, principalmente, à Justiça do Trabalho cumpri-las e fa

ze-las cumprl.r".

EMENDA CS03432-S

l:
__________ PLfNÂ'IIO/CoNlsaio/c:uacoulssio------- --.,

tJ
r.I---------------- nxTO/JuSTlrlC/lCio-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18, INCISO IV

Acrescente-se ao inciso IV do art. 18 a alinea

"s" com a seguinte redação:
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"S - a eleJ.ção para a escolha dos membros das

diretorias de Sindicatos, Federações, Confederações, representantes

sindica~s de todos os níveis juízes classistas junto à JustJ.ça do

Trabalho será realizada em urna só data em todo o território nacio

nal, nos termos que a lei dispuser".

JUSTIFICAÇJ\.O

Se todas as eleições sindicais acontecerem num

sõ dia em todo o País, estaremos lev~ndo a coincJ.dência de mandatos
para as entidades sindicais e a JustJ.ça trabalhista classista. Com

a adoção da medida, ampliaremos a efetiva particJ.pação dos sindical~

zados na vida eleitoral sindical, evitaremos que sJ.ndicalJ.stas pro 
fissionais ins~stam em ocupar várias cargos ao mesmo tempo, democra

tizaremos maJ.s aJ.nda essas eleições e daremos aos sJ.ndicatos, feder~

ções e confederações condJ.ções de, na prática trabalharem durante
três anos de mandato inJ.nterruptamente, com toda a estrutura de p~

der instalada e em funcJ.onamento.
Para ajuste dessa ncrma à situação vigente,ba!

tará que a lei ordinárJ.a discipline os mandatos em vigor e fixe que,
da r~gulamentaçáo até a entrada em vigor desse dJ.sposJ.tivo, os candl

datos eleitos se submeteráo a mandatos menores até que, no dia apr~

zado, se farão eleições gerais em todos os organismos sindicais do

pais, sirnultâneamente.

VII - fixar a remuneração:

a) em valor igual, do Presidente da Repíiblica, Prirneiro-Mi
nistro, PresJ.dente do Suprem:> Tribunal Federal, PresJ.dente da cãrnara dos Depu~

dos e PresJ.dente 90 Senado;

b) emvalor igual, do MinJ.stro de EstaÇlo, MJ.nistro do Supr~

mo Triliunal Federal, Presidente de Tribunal SuperJ.Or, senador e Deputado;

c) de ~linistro de Tribunal Superior.

JUSrIFlCACÃO

A presente Eloonda visa, precipuamente, a:

a) estabele::er os valores relatJ.vos à rernuneração das altas

autoridades do País, em três grandes nfveas, o:r.npatíveis com sua i.rrportância no

cenâra.o da vada admí.mstrativa, p:Jlítica e JurídJ ca nacrona l.j

b) J.gualar, em cada nível, a remuneração das autoridades,
de rrodo a não haver di.screpâncra e prl'T::I:0-110C;.

O::mpetindo ao Poder legislativo a fixação desses valores,

fJ.Ca estabelecido um rígido controle por parte da sociedade por sobre a dest~

ção do dLnheiro do contribuillte, pelo menos no que diz respeito ao atenélunento s~

lariaL

EMENDA CS03435·0

I - democratização do acesso ao ensino em todos os níveis.

Arnaldo Prieto

-TU,TO/,1I1STlrICA;,-r ~
EMENDA SUPRESSIVA - Dispositivo emendado - Art. 37~ • .

supr~ma se no .art. 378, ~nciso I, as expressoes~~~ e
gestão, redigindo-se da seguinte maneira o item: .

Art. '29

.................................................. lo ~ .. .. .. .. .. .. .. Í
I

o prime~ro termo, per~anência, é equivocó, trata-se de p~rmanên

cia do acesso, do ensino?
O segundo, gestão, pediria me~hor expli?ação. Obviamente, o.que

se busca, aí, é a gestão democrática, mas em que níveis, em que forma?

~ AUTQIf _

..,.---------- ..LtNAIIlO/cON.SSÃo/cUlc.OUI"io _

Comissão de Sist~m~tizasção

EMENDA CS03436·8
m- ------- AUTOI!;L Arnaldo Prieto . -'

o texto da letra "c" do parágrafo segundo-do

artJ.go 216, passa a vigorar com o seguinte texto:

"c) para as de classJ.stas, por eleição dire

ta dos assocJ.ados das entJ.dades filiadas ãs confederações nacJ.o 
nais de trabalhadores ou patronais, conforme o casou.

JUSTIFICAÇÃO

A expressão "colégio eleitoral" prevJ.sta no

texto do anteprojeto é absolutamente inaceitável pela organização

sindical, porque representa a eXJ.stência de urna cúpula, elitista,
distanciada ~as bases sindJ.cais e sem representação para escolher
representantes. Com o advento da democracia, no BrasJ.I, e a pro

posta de lJ.beração e de autonomia para o movJ.mento sindical do
nosso pais, é ind~spensável que os seus representantes, em todos

os níveis, e, especJ.alme~te, na Justiça do Trabalho, sejam esco 

lhidos em eleições diret~s~ através do voto universal, direito e
secreto, de todos os sindicalizados, nos mesmos moldes desejados

para as eleições de membros das diretorias das entidades sindicaJ.s.

Além disso, é ~ndispensável que,pelo art. 219,

os jU~ZGS cl~5h~~L&w ~~~ Junt~s da Concillõção e Julgamento são

eleitos pelo processo d~reto. Entáo, por que a discriminaçáo dos

classistas que servirão nos Tribunais Regionais e Superior do
Trabalho?

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 216, § 29, alínea "c"

~r----------------TEITotolusTI'ICAÇio-----------------,

r.õr---------- .LENAIIIlO!CQI,"SSÃot*u.eollll'slo------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. 99 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O ensino superior se beneficia, especial~ente nos cursos de Pós
graduação, e em larga escala, com a presença dos chamados "prof~ssores

visitantes", mui tos deles estrangE'õ :-'Js" mestres renomados que só podem!
mana fe s t ar'<se uaando sua língua mat,-uld. Em tais cursos é condição o:

domínio de língua estrangeira, com o que se facilita a comunicação. Co i- -,
mo esta, o artigo prejudicaria essas iniCiativas de intercâmbio, alt~

mente importantes. Também não se poderia pensar no ensino de urna lí~

gua estrangeira sem usã-Ia plenamente durante o processo de aprendiza
gem dos alunos. Quanto aos froces~os indígenas de aprendizagem, corno

via de regra, 'são de tradição oral, não devem ser exclusivos, em detrl
mento da eficácia de outros métodos pedagógicos.

se

_____________ t['XTo/~IJSTI'U::"Ç;.c----------------_,

r~='=~DISPOSITIVO 'EMENDADO: ARI'IGO 99, INCISO VII
O mcí.so VII do Artigo 19 do anteproJeto passa a ter a

guJ.nte redação:

~r----------ILI:N,UIlO/COt!I\$lo/IUICOlllISslo------------,

• cnusSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03434-1
tJ SEW\DOR AU'REOO CAMPOS



Comissão de Sistematização • 817

AUTOH----·-----------
Arnaldo P.r~l~·e'-'t=.!o'- ___'

EMENDA CS03437-6

f:
r---------- rL[NA"lo/c:ol.llaSÁo/suDCDWI"ÃO----- _tU Comissão de Si~tematização

r=_I'''ftTIDO-]
PFI

.-.------ nxrOIJUSTlfICAÇÃO ~------------,

EMENDA SUPRESSIVA = Dispositivo emendado Art.384
Supr~ma-se o parágrafo 39 do art. 384

--- nxTOIJuSTI'ICAÇÃO ----,

EMENDA SlIf-RESSIVA - Ois positivo emendado: 'Art. 383
Suprima-se, no caput do art. 383, as expressões "em regime de co

laboração" •

Se, como prevê 'o Anteprojeto, em normas anteriores, cabe a e~

tensão progressiva da gratuidade e a eventualidade de carânci~ de r~

cursos, não se justifica o caráter absoluto da proibição inseri,1a no

.preceito em causa. ~demais, não é justificável que, para áreas deter

J minadas de ~ós-grad~ção, deva ser vedada a estipulação de taxas de
manueenção , ccãocenôc emrisO;; a qualld .c:,,,, de ensi.no ,

As limitações que se impõem, ~a matéri~, devem ser reguladas
em lei ordinária, com a necessária flexibilidade e controle.

Os siste~as de ensino são, por natureza, autônomos, como expre~

são do' regime federativo. 'A cooperação que entre eles poderá ser esta
beleclda, quando convlnlente, não é impositlva, nem permanente, como o

texto indica.

EMENDA CS03441·4
t: Arnaldo Prieto

~''''"Ç]Yu07flu
~-..,..--------I'It"HAAIO/col,lISS40/&:U.tow'uio------ -,w
~ Comissão de Sistemati~ação

379

Arnaldo Prieto

--------TU10/,luSTI'leAçÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA - Dispositivo emendado - Art.
Supr~ma-se o § 19 do art. 379.

r.r---------------~.,..TEXTO/JU5rl',cAç'Ã:l'------ ,

EMENDA MODIFICATIVA - Dispositivo emendado -Art. 383
Subst.itt'a-se o § 49, do art. 383, pela segulnte redação:

Art. 383 -

..................................................... ~ ..
§ 49 - Os municípios deverão atender prloritaríamente ao ensino

fundamental.

A implantação progressiva-do princípio da gratuldade do ensino

públlCO em todos os níveis e o reconhecimento de eventualS insuficlên

Clas orçamentãrias(arts. 379, lI; 384, § 29 e.385, parágrafo único)
evidenc~am a incompatibilldade de que possa ser €Xigldo como dlreito

público subjetlvo; a ser ob~eto de manu~do de injunção.

Ademais, este novo remédJ.o I'rJ""Gssual, nos termos do art. 37,v!
sa a suprir a omissão de norma regul?IDentador~ e não atende à garantia

de situações lndividuais, em face a prestações administrativas.

Consagra-se a priori~ade do ensino fundamental por parte dos ~~

nicípios em substituição à norma que exi çe a plenitude de ",.<,'.,o·,mento
de todos os menores, condição não somente de dlfíCll avaliação, como

lncovlniente situações eventuais de omlssão local dos Estados.

"UI;)II----

... TUTO!"USTlrJtAÇll ,

EMENDA MODOFICATIVA - Dispositivo emen1ado - Art. 378
?u~sti'tu"-se, no t'tem V, elo art 378, "garantindo-lftes <;~

truturação de carretr~ ne c l'ona l " e "I'aelrões 'adequados de' remuneração"

por "ga r an t indo~l hes esta ttl to do ma!! istêr to com estru'turaçiio de ca r
r e l r a , cargos e salârros. condt:9..nos·n.

~!!.ê.!.!K.!~~~~Q

A gratuldade no ensino públlCO é princípio geral a ser persegui

do corno dever no Estado. Todavia, o próprlo texto reconhece a ~nvi~bl

lídade de sua apl~cação lmediata e universal, prevendo a extensão pro
gressiva ao en~lno médlo(art. 379, n. 11), a eventualidade de insufic!

êncaa de recursos e a previsão de prioridade na reparti cão ,'::>S recur

sos(art. 384, § 29 e art. 385, parãg~afo únlco). t m~stér, portanto,

compatlbi1izar as normas em causa, restringindo o caráter absoluto' co~

tldo na redação do precelto obJeto da emenda.

~DATA.~

fô2 /07/87

AU10R----------------
'......

~.

Comissão de Sistematização

Arnaldo Prieto

EMENDA CS03439-2

l:J

________ TUTOnUSTlflc.aÇÃO-----------------,

AU101t

Arnal.10 Prieto

EMENDA ADITIVA - Dispositivo emendado - Art. 381
.Inclua-se, no art. 381 I. a par t rr da palavra fixará, e, expr!s

sao lia competênc'ra para deft'ni'-r 0 11, p a s s ando o texto a ce r a 'seguinte

reàação'

Art. 5~ - A lei fixarã a ~ompetencta para definir o conteQ

do básico obrigatório para o enstno fundamental que assegure a forma

_______C_o_m_i_s_s..:â"o-.:;de 5" i s t erroti zE"~,,o , -,
, P'LL"/lIUo/co... lssio/&:UICOlll",io -,

[J

EMENDA CS03443-1

P

I

·1

"Carreira" não' allrange a t o t a lI'd ade dos direitos, deveres,
formas de atuação pr o f l's s Dc ne l , condições propostas pela administr~

ção para recrutamento e seleção Ilem eomo relações que o estatuto pre~

supõe. Oe outro lado, lia carret'ra nactonal ll proposta somente 'f) magis

tério podera determinar profundas distorçôes no quadro geral dos ser

vidores do Estado e do Munrctpio. Ademais, o disposto contraria a ~,

tribuição que se confere aos Estados e M~ntcfp'os de organizarem seus

sistemas de ensino (art. 383[, uma vez que o plano de carreira do pc~

soaJ que atua no e ns I'no (e o magt's.térj"o não ~ ex c I u s Ivo I com os cor

respondentes cargos e salários mantém tntrma rela~ão com as atribui

ções e os regimes de trao.alho q~e a organ\zaçao trá determinar.
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çâo comum e o respelto aos valores eulttlrais e suas especificidades re

gionai$ ...
EMENDA CS03447-3
tJ DEPUTADO ARNALDO PRIETO

~---------- PLEft"F110!COIl15si.O/cllllco"rssio-------------,t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Com a nova redaçao, p e rm l t t r ...se ....ã a n e c e a a â r ia f 1ex i b i 1 i d~

de ao processo de f I n I'ndo a fi'~ação ~. c omp e t é nc l a e s pe c l a l izada aos ór

gãos de f i n Ldo s em lei. Ao mesmo tempo, .re sque r da r v ae e â o princípio fe

derativo de autonomia dos Estados: e o prÓprio es:pfrito do projeto que
confere, ã União, a suplementartedade na matéria.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Ao parágrafo .ün~co do artigo
gu~nte redação.

381, dê-se a se

EMENDA CS03444-9
f9 Arnaldo Prie~o

E "'NA"O/<O.""O/'""O.''''O
• ComlJ"âv de Sistematização

~~UlTIOO---,

L-...f.fl--J

"Parágrafo Onico. O ensano rellg~oso,

t~nção de credo, o do cooperat~v1smo

sociat~vismo constitu~rão d~sc1pl1nas
tJ.vas ll

•

sem d~.ê.

e as
facult~

=----------------Tr::no/"usTlrlcAçÃo---- -,

EMENDA MODIFICATIVA - Dispositivo emendado _ Art. 382
Substjtua-se, ?o art. 382, n. lI, as .expressões "agent~ da sobe

rania" por "agente da independência e do desenvo.Iví.mencov , passando os
adjet~vos para o gênero masculino.

JUSTIFICATIVA: Prescreve o § 29 do artlgo 309 que "a le~ apo~ará e
estJ.~ularã O cooperat2v2smo e outras Íormas de associat~vismo, com

a ncent.i.vos f a nancear os , f'a s caa s e credltlcl0S".

O d~spos~tlvo s~ntet~za uma def~n~ção de pr~ncíp~os que ~nformam a
d~spos~ção de apo~o ao cooperat~v~smo e associat~v~smo.

As h~póteses co~f~guradas não ex?rimem modalidade de soberania,

que representa concelto própr~o das relações do Estado voltadas ao pl~

no do Dire~to ~nternac~onal.

A ~nclusão de ta~s temas no currículo do ens~no fundamental é ~mpo~

tantíssimo para a formação bás~ca do c1dadão em tais áreas que, no
campo socl.al e econômJ.co, merecerão o apoio e o lDcentJ.Vo legais.

Arnaldo Prieto

EMENDA SUPRESSlVA Dispositivo emendado _ Art. 379
Suprima-se o parágrafo 29 do art. 379.

~.m----:l
}n;97 /87 j

AUTOR---------------

EMENDA SUPRESSIVA - Dispositivo emendado - Art: 496
supr~ma-se o art. 496.

EMENDA CS0344S-7

?l_ Arnaldo Prieto

r.r x , 3~

386

AUTQR-------------=:J

Não e justo que o Prefelto seja "responsabi11zado, excluslvamen

te, por não terem os menores do Mun~cíp~o que adm~nistra, acesso ao

ensino' fundamental. Por um lado, não cebe só a ele mas também à câma

ra Munic~pal alocar recursos para o atendlmento do ~mperativo const~

tuc~onal do ensino fundamental obrigatório. Por outro, é notór~o o fa
to de que -1 ..mcrosos MUD1Cípios bz-as a Le a.ros não dispõem dos recursos

necessãr~os para tal efet~vação. Tanto aSS~m é. que o próprio Antepro

jeto consagra, no art. 38S, parágrafo único, o dever de os Estados a

a UDlão transferirem recursos para esses Munic!pios que não contem com

recursos suf~c~entes.

provadamente carentes.

EMENDA SUBSTITUTIVA - Dispositivo emendado - Art.
Su[;s-ti:'t~a-s-e o art. 3~6 pelo s-e9ul'nte:

Art. 386 - As verli<ls- pgÕ""1 i.'cas serão de s t I'nedas , p r e f e r e nc l
almente, âs escolas pãol tcas, merecendo, contudo, as escolas privadas,

por parte do s- Poderes P!3õl i"eos e na forma da let, o apoio f Lna n c e l r o

para seu aprr~oramento.e para a conces~ão de aolsas a estudantes CO~

,.LU'",. O/COI,lISS;,O/'UDCOWI""O j
~CD~i'~ão de sistematização

~_-_-_-_--- -_-TE:xTo/,JusTlncAçlo-_----_----------_,

EMENDA CS03449-0
f: Arnaldo Prieto

~O.,.~

02/07/ b7 J

AUTOH------------:=J

~-_-_------f'L[NA,IUO/COI.lIs,iO/SUbCOIolIS'"'O-----------...,

~~ml:Sdo de Sistematizasção

[V .... At e n d Ime n t o e s p e c I'a ] t'zado e gratulto aos. portadores

de deficiências e aos s-~perdotados em todos os· nfveis de enstno desde
que carentes.

EM~NDA ADITIVA - Dispositivo emendado : Art. 379
Acrescente-se, ao ftni'l do tncts-o t\1. d" ar t, 3~. a exp r es sjio '!desde
que c a r e n t e s!", f"icando o texto com a segt3tnte r e ã a ç ào ;

Não é próprio do texto constituc~onal singularizar o conteúdo

programátlco de uma discipl~na, por ma~s elevado que seja o propós~

to da norma proposta.

Ademais, o teor da norma induz à eXistência de contrlbuição
cultural dist~nta de cada etnia, o que não coincide com a formação

histór~ca ~.c~onal, que não se caracteriza pela segregação racial.

........... ~ .

ro-r----------------'t[:IlTO/JUSTl'IC,lÇÃ,O-----------------,

EMENDA CS03446-S
e: Arnaldo Prieto

A emenâa se j~strfica, tendo em vtsta que a esc~la Partlc~

As dificuldades or~amentértas na prestação do ensino pelo

Estado - intufdas em outras parte~ do texto - acrescidas da especifi

cidade da educação especial, J~stlftcam a restrição proposta.

1a r:

a - p r e s t s um s.e r v Lç o de tnteresse -píi b l I c o que, com

qUência, o proprio Estado não poGe prestar;

fre
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COIlISSÂO DE SIS'l'EMATIZACÂO

~"""0---"l

L-ELL---1

Art.a ser criado

JUS T I F I C A ç Â O

..UtOIl---------------

..utOIll---------------
Arnaldc Prieto

Arnaldo Pr:eto

_____ n:K.ralJlJs~lnc..ç.io----------------,

EMENDA AD111VA - Dispositivo emendado
,l'nc!ua-se onde CC>i</Se;r ~

O d~SpOSlt~VO em comenta está em desacordo com o estabele
c~do na Seção IX que trata da F~scal~zaçáo F~nancelra, Orçamentár~~
Operaclonal e p.,tr~mon~al. Além d~sso, não há, no Antepro)eto, qual
quer à1SpOS1t1VO que trate das cond1ções e prazos nele me~c10naàOa-

A formação de Reeursos ffu~anos de àlto nlvel, o desenvol
Vimento tecnolÓgIco e a formação t~cntca respondem antes ã demanda ~

conômtca do que à demanda socrql~ No entanto, esses {tens consomem a

maior parcela dos recursos do orçamento ftscal da União.

Em pa I s e s ma Ls de s e nv o'l v Ldo s tat's f tens são mantidos em

grande parte pôr recursos prov~ntentes dos setores econômicos-contri

buições, doações, etc, que gozam de tncentlvos especiais.

No Brasil em torno de 6Q% do PfB ê gerado pelas Estatais.
A proposta de inclusão do frtigo torna o~rtgatório o in

vestimenta das Estatais neste esforço e fncentiva a participação do

setor privado.

Art. - Emp-resas Púo-I tcas e socreda1-es de Economia Mista,

consignarão em se~s orçamento~ percentuars defIntdos em l~i destio!

dos à formação de recursos ~umanos de alto ntvel, ã pesqutsa e ã fo~

mação técnica.

Parágrafo en i co - A lei' tns-tltutrã t~ualmeote, incentivos
especiais âs empresas privadas ttt1e ftzerem a p l I'c a ç ê'es com os mesmos

objetivos.

__________ r c...... ,..otc:O"'ISS40('ubCours'Ãro--------------,tJ- ComlssãD do SisteIT'atlzação

EMENDA CS03454-G

l?

EMENDA CS03453-8

l:

para plena

por si ou

gratuidade

ensino e de

õ - atende a um grande número de e~tudantes que

por seus pais, são contrt~uintes que não se õe~eflCram da

do ensino p~õlico para o quãl tonconrrem trtõutarlamente;

c- 'assegura a e f e t I'va p r omoç ào de 1 tllerdade de

educaç~. o que se constttut em um dos elementos esseoctats

real ização de uma socIedade democrátIca e plurarl~ta;

d - a concessão de ~olsas a alunos carentes é polrtica a~

~----------"l.lNA"'IO/CO""lSSÃO/SU.:O.. lIlSic --,

~----------------TElTCO/.ll.STrflCAçÃ,O _

La a ",

si~tencial do Estado.

JUS T I F I C A C Â O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 285

i!!!.é:!'..!.~'.!.f~~~Q

A famílla, nOS termos do art. 423, é a base da socieóade e aos
pais incumbe o d~reito e o dever de educar os f~lhos(art. 424).

, ~, portanto, necessário acentuar na enunciação do princípio de

que trata o prece~to, a pos~ção essenc,al da famíl~a como agente pr~

cípuo da ~~_~ação.

Suprimam-se do anteproJeto:

a) os ~tens 111 e IV do art. 285;

b) a expressão "ouv~do o Conselho de Representantes dos Es
tados p do Dlstrito Federal e o Conselho de Representan
tes dos Mun~cíp~os" do parágrafo único do art. 285. -

EMENDA CS03450-3

----7"~--~ .. lrH.... 'o/coI.lISSÃo/llUllCOJlI'3j.O- ~__

E~_i1~dode Si stema._t_l_·z_a_ç_ã_O __

,.".,---- T'CllTO'''U!lTI'ICI.l;i.o-----------------,

~ EMENDA ASITIVA - Dispositivo emendado-Art.377
Acrescentar ao art. 377, in fine: "e responsabilidade da famí

-.---- --------.AU10R----------------

~ Arnaldo Prieto

Os órgãos a serem criados por lei complementar acrescenta
rão, sem dúv~das, novos ônus às finanças do país, Justamente no mo
mento em que se pretende d~m~nu~r os gastos governamenta~s.

Por força do art. 25, § 19, da Emenda Const~tuc~onal n9
01/69, atr~bu~-se ao Tr~bunal de Contas da Un~ão o cálculo .i~s quo
tas estadua1s e mun1c1pa1s, O que é fe1to de acordo com as ~0~mas

prece~tuadas no Código Tr~butãr~o ~ac~onal. ~or sua vez, o parágra
.fo ún~co, do art. 285, do Anteprojeto em exame, ~ncumbe o l'r~bunal
do cálculo das referldas quotas.

Há cerca de do~s anos Vem o Tr~bunal de Contas da Unlão d~
vrr~gando, mensalmente, em sessão plenãr~a, cUJa Ata é publ~cada na
1ntegra no Dlãr~o Of~cial da União, o demonstrat~vo das quotas-par
tes atrlbuídas aos Fundos de Part~cipação dos Estados (F?E) e dos
Mun~cíp~os (FPM) no qual se d~scr~m~nam as rece~tas arrecadadas re
sultantes do I.R. e do I.P.I., com todas as suas deduções.

Por sua vez, ~dênt~ca publ~c~dade tem s~do fe~ta por lnter
mêd~o da ~mprensa de todo o T~rritór~o Nac~onal, passível. po~s. de
acompanhamento por todos os ~nceressados.

Ass~m, não se justif~ca a cr~ação de ma~s dois órgãos com
a f~nal~dade de acompanhar o cálculo e a liberação das part~clpa
cões, uma vez que ambas se const1tuem em atribuição 1nerente-do Tr1
bunal de Contas da Un~ão e dependem, apenas, de mecãn~ca )á automa=
t~zada pelo M~nistérlO da Fazenda e Banco do Brasil, pOlS resultam
de coef~cientes rigorosamente calculados segun~o fatores estabelec~
dos no Códlgo Tr~butãr~o Nacional e f~xados por Resolução, ao f~naI
de cada eXercíc~o. para v~gêncla no ano subseqüente. •

Con!=são de SistemcLizaçlG

r;,-------------:-:--- TEXTOI..USTlflt ..<;ÃO-- .....,

I!J alErmA MOúlFICATIVA - üí spos í t ãvo emendado - P.rt.37S'
Subs1::-tu~r, no item VII, do art. 379, "auxílio suplementar ao

ensino fundamental através" .:. por "auxíllo suplementai: no enSlno fU~

damental" '"

A redação ~nduz ã lnterpretaçãQ de que Se auxilia o ensino,qua~

·do o benefício Se dirige ao aluno que o freqüenta.

m---------------- TExTot..tISTlflC..çio----- ..,

r.1~---------'L.f .... lllO/cOllllSsiotau.c:O.. ISSÃO

COMISSÃO DE SISTEliATIZAÇÃO

=,---------------- TEXTO/.rUSTlflc:AÇÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 49 DO ART. 66

Suprima-se do anteprojeto o § 49 do art. 66.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 323 e 324

Consolida e dá nova redação aos arts. 323 e 324, que passam a. ter a
seguinte redação unificada:

"Art. 323 - A navegação de cabotagem e interior é privativa de embar
cações nacionais, s~lvo o caso de necessidade pública.

§ 12 - Os proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais

assim como dois terços no mínimo, de seus tripulantes, serão brasile
ros.
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""' Tf2TC'JUU'F'CAÇÃO----------------,

~--------------_TUTOf.lUST1'U:&çio---------------..,

tura1.

AUTO'f'--------------

Restabeleça-se no Capítulo VIII, do Título IX, "Da Ordem Social" a red~

ção dada pela Comissão da Ordem Social no Capítulo III de seu anteprojeto, in
clusive quanto à denominação do Capítulo e à unificação dos textos sobre dis
criminação e proteção de valores culturais das diferentes etnias:

"Capítulo VIII
00 t-EGRO, OAS MINORIAS E 005 Ir-D!GENAS

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art 397

JUSTIFICAC1l0

Dispositivo expressos de combate à discriminação e de garantia de direi
tos das minorias e dos cidadãos negros necessitam estar organizados num capítu
lo especíaí , para demonstrar claramente Que o País propõe-se a superar a desi
gualdade e reconhece sua atual êxistência.

O Fato de inexistir um Capítulo sobre o negro, desconhece a gravidade da
condição da população negra na atualidade e a coloca no bojo de princípios ge
rais, o que não corresponde à necessária resposta a uma situação existente.

Tanto que o texto contempla as medidas compensatórias que são essenciais
para se ch"lJar à igualdade e isto tem sido feito 8Ill outros ordena<rentos consti
tucionais ou jurídicos de Nações.

E: importante no texto da Constituição, pelo seu apelo exemplar, didático
e de mudança cultural e de mentalidade, Que o negro tenha sua condição a ca-
minho da igualdade concreta contemplada de forma explícita e organizada.

O Brasil precisa assumir a sua condição de País pluriétnico e multicul-

,..,-,- ,.LU'"10/cONlssio/.u.COlllsaiCl ~ ..,

COMISSAO OE SiSTEMATIZAÇ/lO

EMENDA CS03457·1

t? BENEDITA DA SILVA

EMENDA CS03458·9
t= DEPUTADA BENEDITA DA SILVA
""' I'LU... 1l10/CO"u$sio/SUICOlfl"io----------

tU COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICAÇ1l0

Os artgos 323 e 324 conflitam frontalmente com outros dispositivos d
mesmo capítulo da Ordem Econômica, na medida em Que cria mais uma re
serva de mercado, em nível constitucional, relativamente às embarca
çõ~s pesqueiras nacionais.
A reserva de mercado somente se justifica ou pelo interesse ~straté

gico de algum setor de atividade, como é o caso da informática, ou
por questão de segurança nacional, como na hipótese da navegação de

cabotagem ou interior.
Quanto à pesca, tais pressupostos inexistem. Sendo uma

atividade eminentemente nacional (99% das indústrias são brasileira

a indústria pesqueira é ainda, no Brasil, uma atividade incipiente,
em particular na fase de captura. Urge, portanto, facilitar o seu d

senvolvimento.
O arrendamento de ambarcações estrangeiras, sob o estri

to controle do poder público (Ministérios da Marinha e da A~ricult~

ra), tem sido autorizado, parcimoniosamente e a prazo certo, com o
triplo objetivo de: 120 garantir o abastecimento internOj2º) gerar
excedentes exportáveis; e 32) assegurar a assimilação de tecnologia
avançadas por empresas nacionais. Além disso, o arrendamento só é
autorizado Quando se trata de captura de espécies inexploradas ou
subexploradas.

O melhor exemplo da eficácia dessa política é a explor~

ção do camarão na região norte. A produção, Que, em 1980, era da
ordem de 1.500 toneladas pass~u, em 1986, para mais de 6.000 tone
ladas, e p~opiciou uma receita de exportação de aproximadamEnte
US$ 60 milhões. A frota arrendada foi, no mesmo período, progressi

vamente substituída por embarcações nacionais. Mais de 140 barcos
ca~roneiros foram construídos e outros 60 estão em construção nos
estaleiros nacionais", graças à tecnolo~i-a adquirida.

Pela redação proposta, preserva-se a atual sistcmatica

Que tantos benefícios tem trazido para a economia nacional, como
um todo, e para a indústria pesqueira, em particular.

§ 22 - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria do capital da em
presa proprietária deverá pertencer a brasileiros, em percentual def
nido em lei.
§ 32 - A navegação de cabotagem para transporte de mercadorias é pri
vativa de navios nacionais, salvo em situações transitórias de preme
te necessidade pública reconheci~ por ato Executivo.
§ 42 - O disposto neste artigo não se aplica à armação, à propriedad

e à tripulação de embarcações de pesca, esporte, turismo, recreio e
apoio marítimo, que serão reguladas por lei.

= TtITO/~ustl'leAçio---------------_,

f:J COMISSAO DE SISTEMATI;~Ç~~"IcQ."siQ/'"'''., .. iQ

EMENDA CS03456·2

l: BENEDITA DA SILVA

,t,UTOIl------------__ L"...IITIOO--

PT ,

Acrescente-se no art 397 do Anteprojeto de Constitui

ção, o seguin~e item:
Art. 397 ••.
IV - Garantia de tratamento e oportunidades iguais

no disposto, independente de sexo, etnia, cor, i

dade e deficiências físicas.

5Sobstitúa-se no Anteprojeto de Constituição, Capítulo I,
Art.13, item 111, letra !., a expressão "comportamento sexual"

. por:

"por orientação sexual", conforme foi adotada pela Comissão
de Ordem Social (título I - art. 12 item VI).

JUSrl"F'lCAÇAO

JUSTIFICAÇAO

Entendemos Que neste principio Constitucional tamoém d.!:

_ve estar explícito a eliminação de todas as formas de discrimin~

ção, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência
social e possibilidades organizativas da população. São mudanças
Que, sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política

de açã~ e suas grandes diretrizes.

A,presente emenda tem por objetivo a adoção, no Anteproje
to de Constituição, a substituição da expressão "comportamento se
xual" por "orientação sexual" expressão de maior precisão e já ad~

tada pela Comissão de Ordem Social.
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EMENDA CS03459.-7
~ DEPUTADA BENEDITA DA SILVA

=---------------TUTO',IUSTlfICAÇio-- --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: alinea "dO do inciso XV do art.13.

JUSTIFICAÇIlD

-:

A inclusão da oalavra "gratuitq" mantêm coerência
com os outros itens desse artigo, referentes a6 ensino fundamental,
à extensão ao nivel médio, aos portadores de deficiência e supe.!.
dotados e é condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artl
go "~" crianças sua razão é óbvia. Sem ele o atendimento de lD cu
mil crianças ~á atenderia o disposto.

Inclua-se na alínea "dO ,do inciso XV, do a.!.
tigo 13 do Anteprojeto, a seguinte expressão:

d) não haverá prisão civil, salvo o caso de
devedor inadiplente de obrigação alimentar.

JUSTIFICAÇIlD

EMENDA CS03462-7
fi AuTORc: DEPUTADA BENEDITA DA SILVA

L!J I"UNf"O/COMlssio/SUIlCO.,,,sio

r- CDMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlD

r:-r---------------TEXTO/JU5TIFICAÇio-------- --,

No nosso entender, a supressão da pr1sao civil por"
inadiolemento de obrigação alimentar seria um retrocesso nA nnvA
Constituição em relação à atual, uma vez Que o direito do aliment~

do, já ameaçado no Quadro atual por estratagemas usados pelo alime~

tante - como por exemplo o abandono de empregos e a ~udança de d~

micílios - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIVA EMENDADO: Artigo 425.

?uprima-se do Anteprojeto:
a) artigo 425

BENEDITA DA SILVA

,.".,.---------------TuTot..USTlfICAÇÃO----------------,

I-:T--------- 'U:NAItIO/cOI,IISsio/suleo..."io+--------"-----,

CDMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlD

JUSTIFICAÇ/ID

D tema do presente a~tigo, inserido no capitulo da
Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientimente a
bordado no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsec~

mente ligado a prõgramas integrais de saúde.

&UTO"--------------

EMENDA MDDIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 378 item VI

EMENDA CS03460-1
~.

Acrescente-se ao art. 378 item VI do Anteprojeto de Consti
tuição, o seguinte:

Art. 378 ...
Item VI - Superação das desigualdades e discriminações re

gionais, sooiais, étnicas, religiosas, sexuais, etárias e demais
formas de discriminação.

EMENDA CS03463-5
tJ DEPUTADA BENEDIT~ DA SIL;~ro.

,-- ..~I!.N.&lllo/CONI"io/'ueco..lssio---------__,

e: CDMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlD
r.r TEllTo/.luSTIFIC"AÇio -,

JUSTIFICAÇIlD
EMENDA MDDIFICATIVA
DISPDSITIVD EMENDADD: ARTIGD 159 , § 12

Em se traéanoo oe ·M.iminar qualquer desigualdade e discrim~

nação na nossa sociedade, a questão sexual, como a dos cidadãos ou
cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem deixar de
ser explicitados em qualquer definição de princípios ou normas Que
tenham o propósito de conduzir os setores que com~õem nessa organi
zação social, principalmente em um daqueles considerados básicos co
mo é o caso da educação.

O Parágrafo 12 do artigo 359 do Anteprojeto ,passa
a ter a seguinte redação:

Art. 359 ................•...•.••..................
§ 12 _ D Estado assegura acesso à educação, à info.!.

mação, e aos métodos cientificos de regulação da fertilidade que
não atentem contra a saúde , respeitando n direito de opção individ~

aI.

JUSTIFICAt,;IID

EMENDA CS03461-9

tJ DEPUTADA BENEDITA DA SILVA
_________ 'l.IEHÁIlIO/CON153Ão/dIlCONISSÃO----------

eP CDMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlD
,.".,. nxTot,lUSTlfIC4;io ,

EMENDA MDDIFICATIVA
DISPDSITIVD EMENDADO: ARTIGD 379, INCISD 111

Altera o inciso 111 do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e
da Cultura, Que passará a ter a seguinte redação :

A fel t Ll Lda de ~ uma pré-aJ-15poslç.ão d íeculida':,ãu e e.=.

ta uma faculdade de produção.
Nossa proposta de modificação do -t ermo "fecundidade"

para "fertilidade", implica na maior abrangência Que o último te.!.
mo contempla.

A regulação da fecundidade se restringe a própria f,!'.
cundação, enquanto Que, a regulação da fertilidade, além de abran
ger a fecundação , estará amparando as pessmas não ferteis, dando
lhes portanto oportunidades à informàções ~ métodos científicos para
atingirem através da fertilidade, a fecundação.

II~ - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as cria~

ças até seis anos de idade.
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EMENDA CS03464-3
t= BENEDITA DA SILVA

r- PLf:N"I'IO/COUISSÃO/SUIlCOMlssio --,t: CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

r:r---------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para cria~

ças de zero até seis anos de idade e para o ensino fundamental, '
através de programas de material didático-escolar, transporte, ali
mentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicoló
gica.

JUSTlnCAçAO

Eêtendemos aue. este aooio técnico e finanr.eiro P. inrlj~

pensável para a garant~a da qualidade do atendimento à criança de
zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasilei
ro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, lnclusive pre
vendo a continuidade de sua inserção no processo educacional.

JUSTIFICAÇAO

A categoria dos empregados domésticos deve ser tratadas
como as demais categorias d~ trabalhadores, ~uito embora o caráter
diferenciado do empregador.

Não se justifica portanto tratamento diferenciado quanto
aos benefícios previdenciários comos seguro desemprego, licença r~

munerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direi
tos trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e
jornada de trabalho.

A inclusão dos intens referidos acima vem compatibilizar
o corpo do projeto.

EMENDA CS03467-8
t= DEPUTADA BENEDITA DA SILVA

r---------- PLr:.NAYllotcOllflllSi"O/SUICOlllssio-------------,e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TUTO/"uST1FICAÇio --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-r---------PLf:N,I,AIO/COUISSAO/SUIlCOWISSiO -,

EMENDA CS03465·1
t= BE~EDITA DA SILVA

AUTOIl-- -,

Suprimam-se do anteprojeto:
a) § 2º do artigo 359.

JUSTIFICATIVA

m---------------TExTot.lUST1FICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423 e seus parágrafos.

O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte re-
dação:

Art. 423 - a família, constituida pelo casamento ou por
união estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem
direito à especial proteção social, econômica e jurídica do Estado
e demais instituições.

§ 1º - o casamento religioso terá efeito civil, nos termos

O controle à pesquisa já está contido no item VIII,
do artigo 353; o planejamento familiar deve ser um dos objetos da
assistência integral à saúde individual e coletiva, contemplado no
inciso 11 do artigo citado e, finalmente, a proibição da exploração
direta ou indireta por parte de empresas e capitais de procedência

estrangeira já se encontra no § 4º do artigo 355.
Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistema

tização da matéria.

da lei.

§ 2º - será gratulto o processo de habilitação e a celebra
ção do casamento.

§ }2 - estende-~~ d pluteção 00 ESLaoo e oemais lnstltul
ções à entidade famlliar formada por qualquer um dos pais ou res
ponsável legal e seus dependentes, consanguíneos ou nao.

§ 4º - a legislação ordinária regulamentará a dissolução •
do casamento.

EMENDA CS03468-6
fb DEPUTADA BENEDITA DA SILVA

.----------- PLtlrl.ullo/c:OlolI5SÃo/sUBCOIltISsio---- _tJ COMISSAD DE SISTEMATlZAÇAQ

=---------------fEX"tO!Just/,..cAçio-- --,

JUSTIFICAÇIlO
EMENDA MDDIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: Artigo 383 , PARAGRAFO 2º.

r:r---------------TExTot.tUSTlfICAÇ;,O----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPDSITIVD EMENDADO: ARTIGO 15

Inclua-se no artigo 15 do Anteprojeto, as seguintes
itens: Ii,III, VII, XIX, e XXIX.

art. 383
§2º - Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organiza e oferecer a educação de O a 6 anos, o ellsi
no fundamental e médio.

Jl!STlFICAÇAO

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos
378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins
que a complementam, consideramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

Modifique-se o parágrafo 2º, do artigo 383 do çapítulo da Educação

e Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter a segui~

te redação:

AuTOR--------------

BENEDITA DA SILVA

A constitulção da família foi matéria contemplada no art.
13- Capítulo I do presente Anteprojeto, razão pela qual optamos,

com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela pre
sente redação.

O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais pô
rágra fo~.

EMENDA CS03466·0
t= 1 L;';"'o~

PLf:N""IO/CO',IlSSÂO/SUBCOlol.SSÃO-----------,j m----./"nu~/t: COMISSAO DE SITEMATIZACAD " C-n?, _7~R7 )
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CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

EMENDA CS03469-4
Li) AUTO"ê- DEPUTADA BENEDITA DA SILV~

r-------~-- l"L.lNAlllO/c.PMI"Ão/auBcOIllISsio-----------

t:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r.r---_----- TEXTO/JUSTIFICAÇio _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383 § 22

Inclua-se no § 22 do art. 383 a educação da criança menor de

7 anos, passando a ter a seguinte redação.

"Art. 383 ...•.•.......•......•..............................

§ 22 - Compete aos E~ados e MunicípIOS, através de lei co~

plementar estadual,-..organilar e oferecer a educação pré-escolar e o

ensino básico e médio."

JUSTIFICAÇAo

A educação da criança menor de 7 anos se

consti tui na primeira fase da educação, sequi da do ensino básico e es

te,~do médio. Se compete, preferencialmente, à União organizar e

oferecer o ensino superior (art. 383 § 12) e aos Estados e Municl

pios os demais níveis, não pode ser omitido o pré-escolar, do con

trário ele fIcaria sem organização e oferta. Observe-se que o art.

379, item IV, estabelece como dever do estado o atendimento em cre

ches e pré-escolas para as crianças de até 6 anos de idade.

EMENDA CS03470-8

(:J BENEOIT'A DA SILVA

r.r----------------Tr.:XTO!JUSTlfICAÇio-----------------,

Na alínea g do item 111, do art. 13, substitua-se, após a

palavra "representações", o texto:

"em qualquer meio de comunicação",

por:

"inclusive através de qualquer meio de comunicação".

JUSTIFICAÇAO

O texto original limita a discriminaç~o apenas através dos

meios de comunicação, quando, a idéia do legislador é tornar cri

.m~inafiánçavel a discriminação em qualquer meio, inclusive nos

L de comunicação.

sões Temáticas, quando entre elas houver redundância ou incom

patibilidade. O que ela não pode, em nosso entendimento, é su

primir disposIções, como ocorreu com O texto acima, da Comis

são de Ordem Social.

Daí, a razão da presente emenda.

EMENDA CS03472·4

tJ
::0---------- PLtN"'I'IIO/COMlssiO/sUBE:OM.'sio-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~--_-----_-----_-T[XTO/JUSTIFICj\ÇÃO-----------------,

El-EI'llA ADITIVA

Inclua-se no artigo 309 do Anteprojeto, um parágrafo 52, com a seguinte reda-
ção:

§ 52 - As despesas somadas da União, dos Estados,- dos Municípios, dos
Territórios, do Distrito Federal, dos seus Órgãos da Adminis
tração Indireja , das Entidades e Empresas sob controle esta
tal, não pderá ultrapassar a 50% da Renda Nacional em cada e
xercício, sob pena de crime de responsabf Lroade dos seus ad
ministradores e dirigentes."

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da emenda é o de estabelecer, através de dispositivo específico, a
quota máxima de part ãcapação do Setor PúblIco na Renda Nacional, que se entende ra
zoável fixar no limite de 5Çl% em cada exercício. A idéia, em termos de experiência
Constitucional, é absolutamente inovadora, não encontrando paralelo em qualquer Car
ta Politica no plano do direito comparado. A sugestão, todavia, foi extraída de 0-=
bra do Professor GroVANNI BOGNETTI, incluída nos Trabalhos recentemente desenvolvi
dos na Itália, por diversos especialistas, com vistas a uma reforma da Constituição
Italiana. Este seleto grupo de Trabalho, cognominado "Grupo de Milão", publicou
suas conclusões, dentre elas, a sugestão do Professor BOGNETTI em obra intitulada
"Verso uma nuova Const í tuz.rone" (Giuffrê Editore 1983, Milão 12 Volume, Pág. 209).

Com efeito, sem flxar-se no texto contitucional lImite desta natureza, torna
se difícil, senão impossível, manter a autonomia do setor privado, que fica fadado
a constituir um setor econômico dependente ou reflexo do setor público, contraria
mente ao que dispõe o art. 306 do anteprojeto.

EMENDA CS03473-2
tJ CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

---------- I"LtNA"IO/COI,lISSÃO/SUBCOIUSSÃO _tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r----------------T~XTO/JUSTI,.ICAÇ;.O--- -,

El-El'lJA ADITIVA

Inclua-se no Capítulo I do Título II (dos direi tos individuais), onde

couber, o seguinte artigo:

Art. - "A propriedade privada é reconhecida e garantida, devendo, a lei, pre~

.crever as formas de torná-la acessível a todos."

__________ 'l.tMAfI.IO/COW\,'io/sU.COIlIUio------------,

(:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA CS03471-6
tJ BENEDITA DA SILVA

&uTOIII _

JUSTIFICATIVA

Para realizar-se como de livre iniciativa, a Ordem Econômica não

prescmdrr do direito individual à propriedade, devendo, esta, portanto,

essegurada a nível constitucional.

pode

estar

r.r---------- ttIlTOfolUSTI'ICAÇio -,

"Art. - O Brasil não manterá relações diplomáticas'

nem firmará tratados, acordos ou pactos com países que

adotem políticas oficiaIs de discrimInação de cor, bem

como não permitirá atividades de empresas desses 'paí

ses em seu territórJo".

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

Inclua-se, onde couber, o art. 68 da Comissão de Ordem

que foi omitido no Anteprojéto da Constituição, não se

por quais razões, cujo teor é o seguinte:

"'ocial,

sabe

EMENDA CS03474-1

t:
~-__--_---- PLtHIIRIO/C;OI,l'ssio/su8tOMISSÃO --,

COM:F5SÃo DE SISTEMATIZAÇ2AD

r=-r- TtXTO/JUSTIFICAÇÃC- -,

El-EI'llA SlBSTITUTIVA

O Artigo 326 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAo

Regimentalmente, cabe à douta Comissão de Sistematiza

ção, na presente fase, compatIbilizar as disposições das Comis

Art. 326 - A União promoverá a melhor distribuição da terra de uso agropecuá

rio, emdiante tributação progressiva e baseada exclusivamente no tamanho da proprI~

dade.
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ou, complementarmente Dessa forma, preserva -se a hierarquia das Leis e o pri.!l.

c'[pio federativo.

JUSTIFICAÇ1l0

A'virtude dessa proposta é a simplicidade. Toda propriedade seráadicionalment

tributada se for de tamanho grande. Essa fórmula foi seguida por vários países que

raliza~am a reforma agrária com sucesso e de forma barata para o Estado. Esse foi

o caso da Inglaterra.

No iní~io, naquele País, argumentava-se não ser Justo, tributar aoicionalmen

te uma proprí.edaoe produtiva grande só porque era grande. Ocorre, porém, que um fa

zendeiro de grande propriedade ~ue era produtiva não tinha nenhum' problema em pagar

o imposto relativo ao tamanho. O fazendeiro de uma grande propriedade improdutiva,

por outro lado, tinha enorme dificuldade em pagar O imposto a partir de sua propri!.

dade , Nesse caso, ele tinha duas alternativas: pagar o imposto com renda gerada em

outras atividades ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos a E.
perar propriedades menores, mas cujo tamanho permita o pagamento do imposto. Dessa

forma, a reforma agrária iria ocorrendo naturalmente e sem altos custos para gover

no.

O texto do artigo, como se encontra no Antaprojato , fere os

pr inc ip ios assinalados e peca contra a boa têcmce legislativa.

EMENDA CS03477-S
tu CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

Emenda substitutiva ao inciso III do Art. 7Q.

Oê-se ao inciso II do Art. 7º, a seguinte redação:

dois

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

EMENDA CS0347S-9

tJ
r:-r---------- PL.ENAIIIIO/COw.'sio/suacOlillssio-----------,

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇ1l0

r;"l---------------- TUTO/JUSTIFICACi.O-----------------.

UI - Estimular a livre iniciativa, promovendo a distribuição

da riqueza, do trabalho e dos meios de produção.

JUSTIFlCAÇ1l0

Compete, efetivamente ao Estado, estimular a livre iniciativa, e não

democratizá-la, conforme propõe o texto do Anteprojeto, cuja emenda,ora se propõe.

El-ENDA ADITIVA
Inclua-se no capítulo IV, do Título V, do Anteprojeto, os seguintes

artigqs, onde couberem:

Art. - No arbitramento dos dissídios coletivos entre empregados e' empregado
res , a Justiça do Trabalho deliberará somente sobre as questões de direito. -

§ Único - Os pleitos de interesse serão tratados pelas próprias par
tes ou por mecanismos por elas estabelecidos, mediante a
cordo voluntário.

Art. - No arbitramento dos conflitos individuais entre empregados e emprega
dores, a Justiça do Trabalho deliberará sobre as questões de direito e, se o empre:
gado desejar, sobre as disputas de interesse.

§ Único - As questões de interesse serão tratadas pelos mecanismos
estabelecidos no contrato de trabalho firmado indivi dual
mente entre empregado e empregador ou coletivamente- entre
empregados e empregadores da mesma categoria.

A expressão "democratizar a livre iniciativa", sobre ser vaga e ge

nérica presta-se a confusões. Com efeito, a tarefa do Estado brasileiro de p~omover

a melhor diostribuição da riqueza nacional há de submeter-se às próprias garantias

fundamentais inscritas na futura Constituição, dentre elas, o direito! propriedade

e não-intervenção 00 Estado no domínio econômico (a não ser em caráter complemen

tar) .

Assim, o intuito manifesto da presente proposta é o de compatibilizar

este objetivá fundamental estabelecido no art. 7Q , inciso IlI, do Anteprojeto, com
outras garantias, também fundamentais, tal como reguladas mais adiante, nas sedes

próprias.

JUSTIFICAÇ1l0
O Brasil necessita modernizar-se, em matéria de relações do trabalho.

A pnncipal proposta é ampliar a prática da negociação direta entre as partes e di
minuir a quantidade de casos rotineiros que, por comodismo ou inércia, são levados
à Justiça do Trabalho. Para que isso ocorra, será preciso criar uma série de meca
nismos estimuladores da negociação direta e desestimuladores da ida apressada ou
descabida à Justiça do Trabalho. Da mesma forma, os mecanismos devem desestimular a
submissão de casos sobre os quais a decisão da Justiça do Trabalho supõe incertezas
ou até mesmo, arbitrariedades. Isso ocorre, por exemplo, quando o Tribunal arbitra
um determinado percentual de aumento salarial que a empresa simplesmente não pode
pagar. Conflitos desse tipo deveriam ser deixados às próprias partes e aos mecanis
mos de tratamento que elas voluntariamente estabelecerem, como por exemplo, media
ção, arbitragem administrativa, comissões de julgamento interno das empresas, etc.

Para o efetivo funcionamento desta sistemática, será preciso modifi
car-se alguns dispositivos da legislação do trabalho, em particular, os que atualmen
te impedem a sullstituíção de grevl2.tas. -

No caso de conflitos, fica claro que a Justiça não opinará ou deci
dirá sobre disputas de interesse; no caso dos conflitos individuais, mantém-se um
princípio protetor ao empregado, ou seja, ele fica com dois mecanismos de arbi!cra
gem ao seu dispor: os definidos no contrato de trabalho e os da Justiça do Trabalho.

Oesta maneira, adequa-se melhor falar em "estimular". do que "demo

cratizar", nesta passagem do texto em foco.

EMENDA CS03478-3
tJ CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

~~ 'LEN.uUO/COIU;,sio/SUIlCO.,'sio.-----------,

COMISS1\O DE SISTEMATIZAÇ1\O

~ TEXTO/~USTlfICAÇi.O'----------------....,

EMENDA SUPRESSIVA

Spprima-se os parãgrafos 19 e 29 do Artigo 422 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS03476-7
[J CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

AUTOR---------------
O próprio caput do Artigo 422 remete ã lei ordinãna o discipl in!

mento das condutas Ies ivas ao meio amín ente,

EMENDA CS03479·1
AUTpll---------------tu CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

EMENDA SjJSSTITUTIVA ALETRA "g" DO INCISO I DO ARTIGO 13

~ PLQ'AI'lIO/(;OlrlISsiO/SIJBCOIllISsic.------------,

COMISSl\o DE SISTEMATIZAÇJlO
~ TEXTOI.1USTlflCAÇ;.O----------------,

~O"'TA---

'ovD7/87 J

O artlgo 415 do Anteprojeto passa ~ sequmte redação.

"Art. 415 - A União, os Estados e os MUnlciplOS, ouvido o Poder Legl~

lativo correspondente, podem estabelecer, restrições legais e admtmstretivas

visando ã proteção amtnenta l e ã defesa dos recursos naturais".

~.-- TEXTO/JUSTIFlCAÇÃCt----------------,

...,.-.-::===:-::::-==== PLEHaillrO/cOMISsio/SUICOlil.SsiCl-------------,

• COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇI\O

JUS T I F I C A T I V A. Dê-se à letra "g", do inciso I, do art. 13, a seguinte redação:

r tr-adrcâo de nosso ordenamento, a de que os Estados membros, sem

perda de sua autonomia, e ate mesmo para assegurã-la, legislam supletivamente e

g) por absoluta incapacidade de pagamento, ninguém

poderá ser privado dos serviços públicos de
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água, esgoto e energia elétrica, cabendo ao Es
tado, suportar os ônus decorrentes do não paga
mento pelo usuário."

JUSTIFICAÇÃO

Justifica-se o adendo proposto, tendo em vista que em vários Estados
e Municípios, estes serviços públIcos estão entregues à Inícaat íva privada que os
explora n;ediánte concessão.

Assim, não poderão, estas empresas, deixar de receber as tarifas de
vidas pelos usuários dos serviços postos à sua disposição, em face de terem o seu
custo e investimentos, em razão das estimativas de receita, previamente elaborados.

Na págio.a AO, de .es.a publicaç50, acrescenta ainda
o professer Hélic. Torn?çhi: nA repressão está entregue. no Esta-

";3é MODerna. ao Poder Judiciário. Mu a Policia colabora nessa t,!

refa e pratica atos tendentes a pro.ov!-la(Policia Judiciária).
Entre eles o~.mais l~portantes slo o~ que, e. conjunto, constit~

em o InQu4rito Policial. Destina-se esse à apuração das infrações
penais e de sua autorian(grifo! nossos).

Portanto, a .enutenção da expressÃo -repressão cri.i
,oal;como cc.pet~.Dt'a da Policia Civ!l)configura-se co.~ inHóe 
qu80a e c~o heresia contra a doutrina juridi do Direito Bras!

Desta forma, não lhes compete subvencionar os inadiplentes, ainda
que carentes de recursos~ devendo o Estado, a quem compete promover a justiça so
ci~,_,s.l!Portijr.9~_9nus $;!correntes do não pagamento, por esses usuários.

"UTOI!

<
~ "1.1!""'IUO/cOWlssio/su.COlllIUio

CcwIISSÃO DE SISTEl.:.WIZAÇ'ÃO

r.r--------------- n:xTO/JUnlI'ICAçio,-------------------,

Modifica redação do Art. 86, §32 :

§32 - A proibição de acunu1.ar não se apl:.ca aos ap.9.

sentados.

CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO
JUSTIFICAÇÃO

-repress§o criminal-

JUSTIf ICIlÇI\O

1":"1--------------TI:XTO/JUSTIFICAÇio----------------,

Seja suprimida do Art. 260 do Anteprojeto da Constitui
çlo a expressa0:

É preciso levar em conta que o aposer-"ad~ nuo ocupa

nerJlum cargo e não exerce ner~uma funçüo.

O atual anteprojeto prevê ~rês exceçóes para o caso

dos aposentados, excetu~do apenas o de ocupação de c~~o ~or con

curso públJ.co·. Ora, justa.':lente os que maa.s pr-ecasaa e.e -:.;:: oonpl!:.

mento salarial é 'que e:tão icpedidos, porque os =~~CiO~~lOE nao

são todos fornadot e~ ~agistério, nen senaeore~, eep~taco=, \=~ea

dores ou prefeitos e governadores. A exccçao Ser2& oêlosa, levando

-se em conta ~ue a naior~a dos casos percÁtidos ce ~c~e=~~ ~ pcss~

as que já têm contagem e~~ecial para se aposentar: processorcs co~

25 anos, deputados co~ oito ou quatro anDe, vere~dor~s, pre~e~tos

e governadores com tr~nta anos.

ART. 260

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

Art. 228 -

Justificação

··,,·------------'1 r=:r-
14
":"B"" -----'

CCNSTIT"HITE RCN0I.CC CARVAl.tlC . L...p,..,,~ _J

mereci.ccebecaeen-ac pelo tra ..·albo rea.lizado e s9rvlrá para a promoçÃo por

manto.

E neceaséruo que haJa unifOrmização no tratamento, Já que a tua.
ção ele1toral nunca fi exclusiva, mas concoautant.e com a Judicatura cccua, d~

mandando mais dedlcaçào e ma10r d1sponib111dade para o se~vl.ço.

A olasBirlcaç~o de serv1ço como relevante e penoso B1.611l.flCa l'§.

Parágrafo wuco - O tempo de ee rvaço prestado à. Justiça El01ta
ral é ccnaaderadc penoso e relevante, devendo ser contado até o limite de

oinco anos, para todos os afeitos.

Ce Juízes elol.toraJ.B prestam um. serviço relevante e àesgastante

para o país. Em alguns Estados Já eXJ.ste o re~onhecimento desse servlço, vã.

rlando apena.s o período, que não é lDferl0r a três anos nem eupamoz- a

oito.

EMENDA CS03482·1
[:J

A repress~ú criminal, 8m princIpio, é atribuiç~o do Po
der Judiciário, desde o advento do Estado Liberal, a partir das
reeoluç~es liberais do s6cut& XVIII, reforçadas pelas do século
XIX.

A senç~o criminal ocorre p~la sentença transitada e.
julgado. a qual é da competência do Estado atrav6s do Poder Ju
di':1ário.

Pela tradicional,~depend!nciadoso poderes. n~o é pos
sIvel ao Pede= Execu~i~~ penalizar cri.inal~ente o cida~§o deli
tucso. sob o risca de invadir o I.bito do poder encarregado da
prestaçlo jurisdicional, o Poder Judici'rio, n!oOpodendo assi.
a locuç!c fIgurar no texto da for.a co.o foI redIgIda, pelo que
abaixo se exp~a, co~c argu.entos • co.patibilizaç§o do texto •
.oderna ooutrina do Direito Processual Penal.

Segundo declaIa o festejado .estre José Cretella Júnior
no livro -Direi~~istrativoda Ord,. Públi~a-, péylna 171,

Editora forense, 1986:
-A Policia Juoiciária é taNbém deno.inada repressiva,

noae que merece reparo porque ele não reprime os delitos, !!!
auxilia o Poder Judiciário, nesse ~ister. Policia Auxiliar, • ,
poré. expre:;sãc cC/ueta". (grifes nossos},

O ilustre professor H6lio TlJrnaghi, na pULlicação
-Policia Civil e ConstituinteU

, pá~ln. 17, afirma:
"Â repressão é exercida pelo Poder Judiciário, co~ a

colaboraçãc da Políci~ no descobri~ento e apuração de fatos deli
tuosos ou contravencionais e de sua autoria. Pàra isso 4 que seL
va o Inquéttto Policial-. (grtfos nossos).

Ora, o pr6prio Inquérito Pulicial é polemizado hoje ,
o". as idéia:; de cr ~eçl!c: do Juizado de- Instrução, o Qual esvazi!

~ia c diSCutido IP.
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r--.--------------- TI:XTO/olusfl'll:.çio,------------------,

§42- Considera-se relevante e penoso o exercíc~o da

função de J~jz do trabalhq por ~~1Z de direito, contando-se o

tempo para todos os efeitos até quatro anos.

Acrescentam-se ao art. 216:
§32- Onde não houver Junta de Conc11iaçào e Julga

mento, os juízes de d1re1to exercerão as funções de Juízes do trA

balho.

Observa-se no Capitulo V - DA SEGURANÇA PÚBLICA,
que na medida em que o abteprojetc enumera as Instituições
componentes do sistema foi sendo definica a destinaçlaode
cada uma delas. Isto só não ocorreu Quanijo às Guardas M~

nicipais. ( inciso V, art. 257).
Dai a neOeeeidade de ADEQUAÇÃO do texto à lógica

se
vigente para uma instituição Policial que, nas ruas, deve
ser dissiplinada e controlada rigidamente e bem orientada
~m sua missdo para se tornar transparente ~ sociedade e
ao cidadão.

JUS T I F I C A T I V A

~.""DO~

MuS

.U1TOIl--------------

eSNSTITUIIHE RSHALllfl tAlhALHO

EMENDA CS03483-0

tJ

.."., TUTO/JUSl'lfICAi;ÃO -,

Modifica o inciso II do art. 88:

Justificação

11- proporcionais ao tempo de servi~o, nos de~3is

casos, não podendo ser in~erior a oitenta por cento dos rendi

mentos.

pc.""'.~

PMDB

C·"7d
02 07

AUTOJlt----------------,

>"r
Aaposentadoria proporcional devé ser quáhtiiicada,

tal qual acontece com a Lei da Previdâ~cld 3cci31 ( nesta é ~re

vista co~ 75 por cento do salário e ~a ca~~ncia de sessen.a con
tribuições no ~fnimo e mais 1% para cada ano de ~ervi1o até o li

mite de 95%).
Sem quantificação a aposent~joria ~3G3q ~ ~er irri-

sorl.a e prejudica não apenas ao :fllc.cionárío, 'llas a tOÕ"l SU:l fa:n!
lia. llinguém com cinco ou dez anos de r;erviço ccnJ'J~uiria viver

com arenas dez ou vinte per cento do salário, r-n~ 1aicr ~ue sej~.

kQJ;l..W~A~.Çj".,,,,.-----------,
COMISSÃO DE SISTE..1A~IZA;;ão

IEMENDA CS03486-4

~

Justificação

Não se deve obrigar ao POV? a procurar a Justiça

longe de sua residência. Se se exclui da justiça comum o conheci

mento de matéria trabalhista, obr~gará patrões e empregados a se

demandarem em loca1S distantes, Já que não existe Junta de Conci

liação em todas as cidades. EX1stem lugares d1stantes das Juntas a

ma1S de duzentos quilômetros.

A class1fícação do serviço em penoso e relevante

prop~c1ará aos mag~strados que exerçam tal atlvidade serem promo

vidos com maior rap~dez em detrlmento daqueles que somente gostam

de trabalhar em varas especlalizadas.

A computação do tempo servirá para enseJar a promo

ção por antiguidade, o que Já acontece em alguns Estados quanto à
Justiça Eleitoral.

=--------------TElCTO/JUSTlfICAÇio------- ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 463

EMENDA CS03484-8

tJ CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO 1 r:r-~"~
PI.ENAAIO/CONls$Ão/aulcolllISSiO---

j
ror--./··O"~/

r= COMIS~O DE SISTEMATIZAC~O " C-02, _7~ 87J

AUTOR'----- _

CONSTIIItINIF RnNAI no CARVAI HD

COMISS~D DE SISIEMAITZAÇÃO

EMENDA CS03487-2

tJ
1iJ.,-------~-- PL"flARIO/CO"USSÃo/SU8COIII~sio

ê
seguinte redaçfio:

D Art. 463 do anteprojeto passa a ter a

Art. 463 - Os .andatos de Governadores e
dos Vice-Governadores, eleitos ea 15 de noveabro de 1986,

ter.inarão no dia IR de janeiro de 1991.

r.-r--------------- TE:XTO/JU5TIFICAÇio.--- -.

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO, Art. 486

JUS T I F I C A ç ~ D
Suprima-se o Art. 486:

o Governador que asu.e o .andato deve dts
por de todo o ano para InicIar sua açfio admInistrativa, n§o
se justificando, portanto, a ·perda· de um razoável p,~o
de 2 .eses e .eio.

~rtõ 486 ~ Os atuais ~rofessores Adjuntos IV,
do quadro das instituições de Ensino Superior do Sistema
Federal do Ensino Público, ficam classificados no nivel
de Professor Titular e passam a constituir quadros s~

plementares com todos os direitos e vantagens da carrel
ra, sendo extintos estes cargos à medida que vagarem.

JUS T I F I C A ç ~ O

O Art. 486 refere-se à promoção do cargo de~
fessor ~m~umh~ para o cargo de Professor Titulargm c!
térios acadêmicos~Este artigo contreria a política da
Universidade no sentido do aperfeiçoamento docente e r~

flete na diminuição da produção ciêntifica e ignora o
papel acadêmico do Professor Titular. cuja posição nal
estrutura da carreira deve refletir a competência e aas
responsabilidades inerentes à função.

QONSTITUINTE RONALDO CO VA HO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 267. ine150 V

Inclua-se no Capitclo V - DA SEGURANÇA PÚBLICA, o
seguínte artigo:

" As guardas municipais, a serem regulada~ por lei
estadual destinam-se à vigilância do patrimônIo municipal,
sob a s~pervisão das P~lícias Militares".

EMENDA CS03485-G

ret TEXTO/JUSTlfICAÇiO,---------------,
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EMENDA CS03488;.1
PJ CONSTITUINTES RITA CAMATA E GE~u;~~ CAMATA
- 1

r::T---~_---------Tt;XTO/"USTI'ICAÇ;;O---------------,

Dê-se ao inciso I do art. 7Q a seguinte redação:

A diminuição do numero de Ministros não leva, praticamente,
a qualquer economia material, uma vez que os Oficiais-Generais que
integraram o Tribunal, se o não fizessem, continuariam a perceber
seus vencimentos do mais alto posto da hierarquia de sua respectiva
Força, alem de reduiir precisamente a representação da nobre classe
dos advogados.

- Garantir a independência nacional pela preservação de condições politicas,
sociais, econõmicas, cientlficas, tecnolõgigas e bêl tcas que lhe permitam
rejeitar toda tentativa de enterferencia estrangeira na determinação e con
secução de seus objetivos internos.

JUS T I F I C A T I VA

Conservação de condições~ são fundamentais para a garantia da inde
pendência diante da inter:f.ere.n..cia estrangeira, impondo-se sua inclusão na
redação.

COMISsAo DE SISTEHATIZACAO

o.r--------------TEXTO'JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Dê-Â8 a seguinte redação ao~inciso IV do Art. 213, que trata da
competência dos JUlzes Federais:

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CABATA Art. 213 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - Os crimes pollticos e as infraçõei penais pratica
das em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União ou de suas entidades autãrquicas ou empresas pQ
blicas, excluídas as contravenções e ressalvada a com
petência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

!.!..I

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSIT IVO EMENDADO: ARTIGO 366

=--------------TEXTO/JU5TlfICAÇio---------------,

COHISsAo DE SISTEHATIZACAO

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇIlO

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no âmbito
da lesgislação ordinária e não constar do texto Constitucional.

EMENDA CS03490-2
l!J CONSTITUINTES GERSON CAHATA" E RITA CABATA

r---------- PUNA"IO/cOMlulotluICOIlU...lo--- _

(:J
r=r--------------n:xTOIJusn'lcAçÃO-----------------,

Dê-se a seguinte redação ao Art. 231, referente ã composição do
Superior Tribunal Hilitar:

Art. 231 - O Superior Tribunal Hilitar compor-se-ã de
quinze Ministros vitallcios, nomeados pelo Presidente da
Republica, depois de aprovada a escolha pelo Senado Fede
ral, sendo três entre Oficiais-Generais da ativa da Mari
nha, quatro entre Oficiais-Gene~ais da ativa do Exercito,
três entre Oficlais-Generais da ativa _da Aeronãutica e
cinco entre civis.

§ lQ - Os Ministros C1V1S serão escolhidos pelo PresíOente
da Republica dentre cidadãos de notõrig saber jurldico e
idoneidade moral, sendo pelo menos, um dentre JUlzes-Audi
tores, um dentre representantes do Ministerio Publico Mil~
tar e um dentre advogados com mais de 10 anos de exercício
da profissão.

JUSTIFICATIVA

A atual composição do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR e uma
garantia da melhor aplicação da Justiça, não sõ pelo seu numero,
como também pela sua formação mista, em modelo de escabinato.

Isto tem permitido, ate agora, alem de celeridade, um
maior cuidado por parte de seus Ministros no exame dos pleitos
submetidos ã Justiça Militar.

JUSTIFICATIVA

Foi retirado do texto original a expressão "os contra
a integridade territorial e a soberania do Estado", uma vez que
tais crimes sempre estiveram sob a tutela de Justiça _ Militar,
implicitamente desde o tempo do Imperio,e expllcitamente a par
tir da Lei nQ 1.802, de 05 de janeiro de 1953, em plena vigência
da Constituição Federal de 1946.

Assim sendo, a competência para julgar tais crimes con
tra a integridade territorial e a soberania do Estado deve conti
nuar com a Justiça Militar, em consonância com a destinação con~

titucional das Forças Armadas.
O alto concelto na aplicação jurisdicional que granjeou

ao longo de seus 180 anos de proflcua existência, mormente nos
momentos mais graves da nacionalidade, ê o maior argumento para
que a sua organ1zação e competênc1a não sejam mut1ladas em nome
de uma renovação que todos desejamos, mas no mais alto sentldo.
Renovação no sentido de atualização e de adaptação aos novos
tempos, mas sem as pretensas mudanças que 50 interessam a certas
minorias.

A competência da Justiça Militar para julgar os crimes
contra a integridade territorial, a soberania do Estado ou contra
os poderes constituldos não apareceu; pela primeira vez, na Con~

tituiçâo de 1967, como muitos pensam. Tal competência jã . era
implicitamente reconhecida desde o tempp do Império, e foi expli
citamente definida pela Lei nQ 1.802, de 05 de janeiro de 1953,
em plena vigência da Constituição Federal de 1946. Posteriormente,
outras leis e decreto-leis ampl í ar em ou deI imitaram a competência
e rigorismo das penas, até a atual Lei nQ 1.170, de 14 de "deze!!!
bro de 1983, lei bem mais benigna que todas as anteriores,embora
haja necessidade de sua ãtualização, para abranger apenas os
crimes propriamente contra a defesa do Estado, e l rm í nando aqueles
de diflcil configuração subjetiva.

Assim send6, a competência para julgar tais crimes con
tra a integridade territorial e a soberania nacional não se ori
ginou pela ação discricionãria dos governos apõs 1964, e sim por
imposição histõrica bem anterior a esses governos.

Cabe, pois, compatibilizar o que ficou transcrito nos
parâgrafos 1Q e 2Q do artigo 232, com o item IV do artigo 213 do
anteprojeto de constituição, permanecendo a competência da Justi
ça Militar em consonância com a destinação constitucional das
Forças Armadas.
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COMISSAO OE SISTEMATIZACAO

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA
"UTOII-------------

r.T-------~-PlUAIIIO/COlollssio/suecOllllssio----------

EMENDA CS03495·3

f:
COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

EMENDA CS03492-9
f: 'CONSTIJUINTES GERSON CA~~~~ E RITA CAMATA

=--------------TEXTO/.ruSTlrlCAÇio -,
=--------------TEXTO/JU5TlrlCAÇio-----------------,

\

Inclua-se parágrafo ~nico no artigo que trata da competência da
Justiça Militar, em substituição aos dois parágrafos que perman~

ceram da redaçáo inicial do parecer da Comissáo de Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, que só faziam sentido nessa
redação inicial, e que são conflitantes com o artigo sugerido e
aprovado.

Art. 232 - ••••••.•••••••••..••••••••••.••..••...•••.••

Parágrafo unico - Esse foro especial se estenderá, nos
casos expressos em lei, aos crimes contra a defesa do
Estado.

Dê-se a seguinte redação ao item IV do Art. 213 e substituam-se
dois parágrafos do Art. 232 por um parágrafo unico, como a se
guir:

Art. 213 - •••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••.•••••

IV - Os crimes po1iticos e as infrações penais pratica
das em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas publicas, exc1uidas
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral.

JUSTIFICATIVA
- - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - -

A Justiça Militar é uma Justiça especializada, integr!
da no Poder Judiciário como as demais justiça do pais.

O alto conceito na aplicação jurisdicional que granjeou
ao longo de seus 180 anos de proficua existência, mormente nos
momentos mais graves da nacionalidade, é o maior argumento para
que a sua organização e competência não sejam mutiladas em nome'
de uma renovação que todos desejamos, mas no mais alto se~tido.

Renovação no sentido de atualização e de adaptação aos novos
tempos, mas sem as pretensas mudanças que só interessam a certas
minorias.

.utOIl-------------
CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

CDMISsAo OE SISTEMATIZACAO
= TUTO/.lvnlrlcAçÃO -,

Inclua-se um artigo referente ã competência do Superior Tribunal
Militar, logo após o artigo 231, referente á composição do Tribu
nal:

Art. - A lei disporá sobre a competência, a organiz!
ção e o funcionamento do Superior Tribunal Militar.

JUSTIFICATIVA

ial competência ficou omissa no Anteprojeto, em trata
mento diferente do que foi dado aos demais Tribunais e ate mesmo
aos juizes federais, cujas competências foram explicitadas e com
bastante detalhamento.

Art. 232 - ••••••••••••••••••.••.•••.•..••••..•••.•.••• '

Parágrafo unico - Esse foro especial se estenderá, nos
casos expressos em lei, aos crimes contra a defesa do
Estado.

JUSTIFICATIVA

A Justiça Militar e uma justiça especializada, integr!
da no Poder Judiciário como as demais justiças do pais .

. A competência da Justiça Militar para julgar os crimes
contra a integridade territorial, a soberania do Estado ou con
tra os poderes constituldos não apareceu, pela primeira vez, na
~onstituição de 1967, como muitos pensam. Tal competência ji
era implicitamente reconhecida desde o tempo do Império, e foi
explicitamente definida pela Lei n9 1.802, de 05 de janeiro de
1953, em plena vigência da Constituição Federal de 1946. Post!
riormente, outras leis e decreto-leis ampliaram ou delimitaram a
competência e rigorismo das penas, ate a atual Lei n9 7.170, de
14 de dezembro de 1983, lei bem mais benigna que todas as ant~

riores, embora haja necessidade de sua atualização, para abra~

ger apenas os crimes propriamente contra a defesa do Estado, eli
minando aqueles de difici1 configuração subjetiva.

Assim sendo, a com~tência para julgar tais crimes con
tra a integridade territorial e a soberania nacional não se ori
ginou pela ação discricionária dos governos após 1964, e sim'
por imposição histórica bem anterior a esses governos.

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

= TUTO/olUSTI'ICAÇi.O -, Dê-se ao § 29 do art. 12 a seguinte redação.

EMENDA CS03496-1
(l CO.NSTITUINTES GERSON CAI4ATA ERi~A CA~lATA

=--------------n:xtalJust',.'cl.c;io---------------,

l!J COMISS7\O DE SISTEMATIZ~~~~'oIC,""SÃO/'U"O."'iO
..UTOII-------------EMENDA CS03494-5

{!J

Sejam eliminados os parágrafos 19 e 29 ~o Art. 232, referente
competência da Justiça Militar.

ã
"§ 29 O conteúdo n~rmativo dos tratados e compromissos internacionais

se incorpora ã ordem interna, revoga a lei anterior e está su
jeito ã denuncia por deliberação do Congresso Nacional".

JUstIFICATIVA

o artigo referido foi aprovado de conformidade com a
emenda do ~enador Hugo Napoleão e que não possuia parágrafos.

Por erro material, foram conservados os parãgrafos 19 e
29 do artigo substituido. Tais parãgrafos só fazem sentido com
a redação anterior, sendo conflitantes com o artigo aprovado.

JUS T I F I C AT I VA

Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são "revogados" mas denun
ciados.
Por outro lado não se justifica que a tramitação da denuncia de tais instrumen
tos fiquem submetidos ao rito de Emenda Constitucional.
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r:-r---------------TUTOlolUSTl'ICAÇio-----------~---___,

I.UTO/l----------- _

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r:-r---------:-------TUTO/."UST~FIc:AÇÃO---------------_,

Suprima~se por inteiro a redação de alinea "J" do inciso II do art. 18 do Ante~

·projeto.

JUS T I F I CAT I VA

A materia e tipica e indubitãvelmente de alçada de legislação
ordinãria; regular constitucionalmente mandatos e reeleição de dirigentes de
entidades privadas, alem de absurdo e contradição absoluta ao disposto na alI
nea "c" do inciso Ldo mesmo artigo.

_ ..'r. _I) • .;. ~ ~ ur .:t,

r:T---------------T[XTO/J~'TI'IC..~iD-'--------------___,

De-se ao § 19 do Art. 406 a seguinte redação:

" § 19 '- [ vedada a participação acionãria de pessoas juridicas no ca
pital social das empresas jornalisticas ou de radiofusã~, ex~

ceto a de partidos politicos, de associações e de sociedades
de capital exclusivamente nacional.

JUS T I F I CAT I VA

A emenda objetiva assegurar ãs associações representativas dos
interesses comunitãrios e sociais, inclusive religiosas, terem acesso ã proprie
dade dos meios de comunicação, especialmente empresas jornalisticas e de radio
fusão, que a redação proposta permite aos partidos politicos e sociedades de ca
pital nacional. A procedência e justiça da- emenda patentaía-se com o fato das
associações rel igiosas. não serem empresas ou sociedades de capital, mas tão
somente associações de direito privado.

Acatada a emenda estarão as associações em geral, às quais me
recido amparo, destaque e competencia se outorga no art. 18 d~ anteprojeto, me
recendo tratamento igualitãrio e sem descriminação, em ãreas onde muito se faz
sentir sua atuação e participação, prestando inquestionãveis serviços ao bem-es~

tar publico.

licença, aliás taxa, pelo toque de sinos ou pelo número de círios acesos.
M!l.s. elliste o perigo remoto da intolerância para com o culto das minorias,
sobretudo se estas se formam de elementos éctnicos diversos, hip6tese per
feitamente possível num país de imigração, onde já se situaram núcleos
protestantes, budistas, israelitas, maometa~os, xintoístas e sempre exis
tiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

O templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal, on
de se celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contí
gua, o convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou
resíríêncía especial, ou do paroco ou pastor, pertencente à comunidade re-

ligiosa, desde que não empregados em fins econômicos." (Aliomar Balleiro, Direi
to Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).

Iô inquestionável que a garantia constitucional é dirigida à liberdade do exercf
cio .de culto à exteriorização da consciência religiosa do ser humano'.

A liberdade de manifestar religião ou crença estará sujeita à limitação e descri
minação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas
dele oriundas.

A simplicidade da norma ora existente, enumerando apenas - os templos de qual
quer culto - tem favorecido razoáveis controvérsãas interpretativas, notadamen
te na doutrina e mesmo na jurisprudência, com amparo na objetividade da expres
são.

Entendeu, a pr6pria Comissão de Estudos Constitucionais dar melhor explicação
ao amplo conceito da liberdade de culto, colocando ao abrigo da imunidade as
dependêncías adjacentes aos templos. Deixou, no entanto, de extender a mesma
garantia às rendas provenientes ou originárias do culto, que necessáriamente
exigem a mesma garantia.

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes do cülto ao abrigo da imuni
dade, afastando-se as màis remotas ou eventuais manifestações de descriminação,
limitação ou intolerância para "com os cultos de minorias", evitando-se ademais
constantes peregrinações ao )udiciário na defesa de direito~ tradicionais enun
ciados, mas nem sempre respeitados.

EMENDA CS03500-3
tJ

• ~L€NAttlQIc:O.ll"Âo/'u.c:OItI~3ÃO--------__ o..rA.t: COMISSÃO DE SISTEMP.TIZAÇÃO I~e~

Dê-se a seguin1eredação ao Parágrafo C!nico do Artigo 381:
" Parágrafo llnico - O ensino religioso é livre nas esculas confessicnais,

constituindo disciplina de matrícula facul tativa nas
escolas públicas."

r:-r TUTO/.lUSTIF1Caçio , JUSTIFICATIVA /

Dê-se a alínea "b" do inciso II do artiogo 270, a seguinte redação:

"B-Templos de qualquer confissão religiosa, suas dependências inerentes ao
, exercício de suas- atividades e rendas provenientes do culto."

JUSTIFICATIVA

"O templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício... Um
edifício s6 é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas
àquele fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa.

Por certo, nenhum governante em estado de saúde mental pensaria em tribu
tar a missa ou batismo, nem decretaria a Câmara de Vereadores impôsto de

o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permi
tir interpretações divergentes, limitando a liJerdade do ensino de convicções re
ligios::ms pelas próprias entidades confessionais.

O ensípo religioso manterá sempre P'U"ticularidades e
características essenciais das confissões ou da formação religiosa de quem o mi
nistra. Eliminada a particularidade do credo, oescaraçter ízaco ficará o ensino
religioso confessional, que se tornará tão sõ um aprendizado de moral e bons cos
tumas,

A expressão "sem distinção de credo", é supérflua, por

ser o ensino de tal natureza de matrícula f.acultativa, oferecendo ao aluno a op
ção da freq~ênc~a ou não, no ensino públlco. Nas escolas confessionais, é a pro
f'rssão religiosa da pr6pria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a
estes pela dafinição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos.
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tr}PUTIOO~
• PMDB

Titulo 11 - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais

Capitulo 111 - Dos Direitos Coletivos

Artigo 18 - São direitos e liberdades coletivos inviôlãveis:

VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODERES.

a) Aos sindicatos e ãs associações em geral e reconhecida, mediante

requerimento. A faculdade de exigir do EStado a informação clara,

atual e precisa do que fez, do que fez e do que programou fazer, bem

como a exibição dos documentos correlatos, não podendo a resposta e~

ceder a 45(quarenta e cinco) dias

JUS T I F I C A C A O

Apresento a sugestão de redução de tempo para resposta de que trata

o sub-item a, do art.18, por achar por demasiado longo o prazo de

noventa dias, ou seja, 1/4 de ano, quando para determinados casos,

a informação estarã totalmente obsoleta.

EMENDA CS03504-6
t: CONSTITUINTES RITA CAMATA'u~, GERSON CAMATA

hI--------------- TUTO/olUSTlfICAlfio------------------,

,..,..,r----~-----'l-ENÁAIO/Col,lISsio/suacowlssio, -,

• COMlSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Q~~~00=:J

[TMi'~~

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

Sendo a nomeação do Primeiro-Ministro, dentre os membros do Congres

so Nacional, ou seja, dentre os Deputados Federais e Senadores, não

vemos porque eliminar uma parcela significante, quando a idade mini

ma para Deputado Federal e- de 18 anos. Mais a mais, o Art. 187 diz

que os Ministros de Estado, serão escolhidos dentre brasileiros na

tos maiores de 21 anos.

Art. 180 - O Primeiro-Ministro serã nomeado dentre os membros do Con

gresso Nacional, desde que seja brasileiro nato.

JUSTIFICAÇJ\O

[!J

SUGIRO seja suprimido o termo com mais de 35 anos do Art. 180, que passarã a ter

a seguinte redação:

EMENDA CS03502-0
l!J

't.t.NA'UO/COl.lIUiO'IU.COMIUÃO------

j
~O"TA--:---l

CQ'.l1 SSÃO DE SISTEMAT IZAÇÂO foz; 07J87 J
CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

D;-se a seguinte redaç~o ao § 22 do art. 55 do Anteprojeto:

r;;---------------TlllTO!oIUSTlfICAÇio------ --,

"§ 22 - A remuneraç~o dos Deputados Estadua is sera f ixada observado o

I imite de dois terços do que percebem, a qualquer titulo, os Deputados Fed!:.

rais, não podendo ser reduzida até o fim da legislatura."

Dê-se à alínea "c" do inciso II do art. 18 do Anteprojeto a seguinte redação:

"C - é vedada a interferênCia do Estado na estrutura e organização in
terna das associações."

J U s.r I F 1 C li T I V A
JUSTIFICATIVA

Porque n~o se pode invocar direito adquirido em mat~rla de interesse

~bl ico, ~.conveniente declarar, no texto constitucional restritivo, como no

caso do par~grafo em tela, que os subsidias, votados para vigorar _durante a

Ieg j 5 Iatura, n;o poder-ec ser reduz i dos pe Io novo i rrperat i vo const i tuc i ona I •

Trata-se de uma I imitaç~o de efic~cia por te"l'o certo, vigorando a

partir do pr~ximo mandato.

Não se poderá assegurar na Constituição AUTONOMIA ABSOLUTA ao FUN

CIONAMENTO das associações, pela sua amp1itude e reflexos no interelacionamen

to social destas entidades. A redação existente podarâ propiciar abusos indese-

jáveis no funcionamento destas entidades., sobretudo pela sua não sujeição às

normas de interessa pú~lico quanta à aplicação de recursos obtidos da setor go

vernamental ou privado. Propõem-se que haja liberdade de organização interna,

sem interferência externa.

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r-==:-.,.----- ,.L.~NAAID/coWI~sio/IU.COWISSÃO----- __,l:J COMISSÃO DE SISTEI-1.QnZAçÃO

EMENDA CS03503-8
"UTOA--------- --,

AUTO"'------ --,

CONSTITUINTES-8ERSON DAMATA E RITA CAMATA

=---------------TUTO/olUSTIrICAlfio--- _,

Suprima-se a redação da alínea "i" do inciso II do artigo 18.
=---------------TnTO/.JlJnl"r;A.t;Ã.O---~- _,

Dê-se ao ãncí.so III do Art. 18 a seguinte redaçãoe

JUSTIFICATIVA
III - LIBERDAOE RELIGIOSA E DE CULTO

o dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar incluIdo

no inciso IV - O SINDICATO, por disciplinar procedimentos e atos a eles ine 

rentes. A sua conservãção regulando o funcIonamento das Associações, resulta

rá em graves e irreparáveis perdas e descriminações para as ~ssociações de cu

nho religioso, desportivo, educacional e similares que congregam minorias étni

cas, sociais, culturais, esportivas ou confessionais, pois estas estariam ven

do seus direitos fundamentais e interêsses pr6prios submetidos à 6rgãos e en

tidades concorrentes e até mesmo contrárias a sua prõpr ía' subsistência.

a) São invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con
fissão religiosa j

b) os dí reã tos de reunião e associação estão compreendidos na .Líberoaoe de cul

to, cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias públicas é livre;

c) as igrejas e assocíações religiosas tem assegurado o direito da se organiza

rem sem a interferência do Estado, normatizando sua estrutura eclesiástica,
administrativa, cargos e funções;

JUSTIFICATIVA

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo, se ele fosse

restrito às Associações comunitárias de bairros e similares.
A dignificação do ser humano com o reconhectmento dos direitos

e garantias que lhe são inerentes, coma princIpios éticbs a fundamentar uma or-



dem política democrática e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais

profunda e viva.

A defesa-dos direitos fundamentais, individuais e coletivos,
têm sido assumidos pelas mais autênticas lideranças e setores da sociedade bra

si1e~ra-e consolidadas pela atuação, objetiva e veemenle , dos insignes consti

tuintes.

Analise percuciente do anteprojeto revela o fato de não haverem

recebido o merecido destaque os direitos e deveres que, indiscutivelmente, estão
na base da dignidade humana - o direito à liberdade e pensamento, de consciência

e religião, enaltecidas pelo Papa João Paulo ir, em mensagem ao Secretário Geral
da ONU por ecasíão de seu 30º aniversário:

••• Quero me referir sobre a questão da liberdade religIosa que é a
base de todaS_Ê.?_demais liberdades e que esta lnseparavelmente unida
a todas elas em razãO', precisamente, de ser esta dignidade que cons
titui a pessoa humana. • ..

• .• Queria pedir solenemente que, para todos e por todos, a liberda
de religiosa seja respeitada a todos, e a cada Indivíduo, e a todos
os povos. '"

A li:Jerdade prática da religião é uma vantagem tanto para os indiví
duos como para os governos." (grifos acrescidos

As lideranças religiosas do País são unânimes em enfatizar a promo

ção e defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser humano. Es
te sentimento revela-se na manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, nOS seguintes têrmos.
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- implica um profundo respeito à consciência dos demais: quer se

jam representados pela maioria ou minoria do agrupamento socí
al , Veda a animosidade ou estímulo aos conflitos religiosos, o

ataque, a difamação ou falsa acusação a outras confissões reli
giosas. O direito de crer, de professar, de ensinar e de vi ver

suas convicções sem nenhum impedimento exterior, não poderá

servir de escusa para denegrir, atacar livremente Igreja ou
seus adeplos, estimulando preconceitos ou ferindo a dignidade
do pr6ximo;

- implica o respeito da transcendência, do caráter absoluto e
da soaerarua de Deus;

- implica o respeito às distintas funções da Igreja e do Estado:
o Novo Testamento contempla uma sociedade [lluralista, com fun

ções dis tintas para amaos ; ao Estado, como ministro de Deus
compete a tarefa essencial de promover o bem-estar social e

econômico dos seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou a

evangelização con~tituem a missão da Igreja; destas questões de

ve o Estado afastar-se, mostrar-se imparcial. Se a verdadeira
liberdade religiosa exige que o Estado não se imiscua nas con

vicções religiosas de seus cidadãos, de outro lado, de modo na
tural, no interesse da justiça. da harmoní.a e do bem-estar ge
ral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou limitar
determinadas ações, ainda que impulsionadas por motivação reli
giosa. O civismo não se opõe à lealdade a Daus. nO ensino do

Mestre - dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.

As normas sugeridas procuram consubstanciar os conceitos expos
tos, inspirando-se ademais: na Declaração Universal dos Direitos do Homem; no tex

to do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e dn Pacto Internacio
nal sobre Direitos Econômicos. Sociais e Culturais (aprovados na XXI2. Assembléia

Geral das Nações Unidas); na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de I~

tolerância e Descriminação por Causa da Religião ou Crença (aprovado por unanimi
dade, em 25 "de novem':>ro da 1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas); dis

'posições constãtucíonaís dos países com regimes inspirados na democracia social,

como Itália,República Federal da Alemanha, Suíça" Espanha e Portugual e suqestões

oferecidas pela O.A.B. à Comissão.

"Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
abraçar ou deixar de abraçar uma religião; de realizar os atos de
culto, expressar livremente a sua fé e divulgar sua doutrina contan
to que não se firam os direitos de outros e o bem comum. Tem o di
reito de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas convic
ções religiosas ou filosóflcas; e o direito de educar os filhos, de
acordo com os princípios éticos e sociais coerentes com a sua fé. Is
to implica que seja resguardado na Constituição o dírerto ao ensino
religioso escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e heja lioerdade de assastêncía religiosa às For
ças Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva."

O espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao pr6prio in

divíduo. A natureza social humana leva consíqo , incluso, a associação neste terre

no, por ser o santuário das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Re
dentor. A liberdade re11giosa surge como a concretização das liberoades de pensa

mento e consciência nas relações- cdm o Ser A:Jsoluto.

É certo ser faculdade interior que exige espaços exteriores de li

berdade para a associação e a expressão. Par isso deve Interessar ao Estado, em

seu ordenamento, garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal como na

família e na confissão.

EMENDA CS0350i~ 1
tJ CONSTITUINTES RITA CAMATAAU~" GERSON CAMATA

A plena liberdade religiosa da pessoa húmana se materializa em dois

âmbitos distintos:

- na comunidade religiosa, o da liberdade dentro da igreja; e

- na sociedada civil, a liberdade dentro do Estado.

Consequentemente, essa liberdade 'religiosa pessoal não pode deixar
na sonora a liberdade da Igreja dentro da sociedade e com respeito ao Estado. Es

te, pois, para que seja o Estado de todos, terá de promover a idéia que não pode
ser tão s6 o Estado dos cristãos, ou só dos cat6licos ou dos evangélicos. Deve
ser o Estado do homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente

da solução que ele queira dar a sua consciência para sua-vida religlOsa, para a
qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do E,stado.

A sugestão proposta afasta de pronto, por sua vez, a falsa conceo-
ção do absolutismo da liberdade religiosa. Exclui de pronto, a concepção liberti

na de liberação de todo respeito e inter-relação exterior, exercida pela família,

a escola, a governo e a sociedade em geral, como se esta liberdade desobrigasse
totalmente o indivíduo de sua responsabilidade para com a comunidade social que
integra. A vista do ensino público - porque' nenhum de nós vive para si mesmo

(Rom, 7:14), honestsmente não se poderá propugnar em favor de uma ilimitada e

absoluta independência.

O conceito fundamental que refletem a essência da liberdade reli

giosa, impõe ao indivíduo correspondente deveres a sustentar seus direitos:

"C - patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos, inclusive suas fund!
ções, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educ!

cãc e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos
estabelecidos em lei complementar federal;

JUSTIFICATIVA

t entendimento pacifico da juri sprudência dos tri bunai s naci onai s , que alei

complementar regulamentando disposições constitucionais deverã emanar do Congresso
Nacional.

Propõem-se pela emenda o acrâsctno do termo "federal", para afastar-se as
contínuas e reiteradas interpretações divergentes de ôrgãos municipais, que tem

disposto em seus Códigos Tributãrios, uma sêr ie de requisitos não existentes no

Código Tributãrio Nacional, obrigando às instituições de educação e assistência
social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos os seus direi
tos.

A interpretação municipal, ampara-se na redação do vigente texto constitucio

nal, de que as imunidades do Imposto Territorial e Predial Urbano, Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competência municipal, devem

ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta tnterpretação adviria

o incont~niente de diversidade no território nacional de condições, requisitos e

normalIzacâo, em prejuTzo do funcionamento eficiente das instituições que o ante.
projeto pretende proteger.
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CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

":T----::------ f'l.uAlllo/cOIolI'.-i.a/lulcOlunÃO----------
COMISSÃO DE SJSTEMATIZAÇÃO

=------.-----------TUTO/,U/:lTI'IÇ..~io---------------_,

Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentaris

ta de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-á a Est~

dos e Municipios.

Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da

RepúQlica, inexistirão o Vice-Governado~ e o Vice-Prefeito.

Dê-se a alínea "p" do inciso IV do A~t. 18 do Arrteprojeto a seguinte redação:

"p - nas entidades de orientação, de formação profissional, cul
tural, recreativas e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores, com con

trãbuíções obrigatórias destes e ou empregados, é assegurada a participação de

tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e empregadores."

CQNqlTlIlNTES RITA CAMATA F GER"ON CAMATA

'LlMAIlIO/cow.sti.o/IUICOIlIlSio---------- ~D"'T"~f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 1 t&iJ(f;jthez J

=---------------TUTO/.1I1STl'IC..çio----------------,

JUSTIFICATIVA Dê-se a alínea "e" do il]ciso lUa do art. 13 do anteprojeto a seguiote redação.

Ã redaçãó existente vedaria a qualquer entidade assistencial pri

vada desejar assistir a trabalhadoras nas áreas mencionadas, sob pena de ser

obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se tomaria numa absurda e ini

qua limitação ao direito de associação e de exercicio de atividades.

"e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, in

çlusive; os de natureza doméstica e familiar, salvo nos que se relacionam com a

maternidade j "

A exigência ,justifica-se, quando houver contribuições impostas

por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigiveis. Resquarda-se a
livre iniciativa das entidades privadas.

JUSTIFICATIVA

Substitui-se a expressão "na gestação, no parto e no aleitamento"
por "maternidade", pois esta pressupõe eabrançe os enumerados.

CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA
EMENDA CS03512-7

PJ CONSTITUINTES GERSON CAMÂTA' E RITA CAMATA

auTOIll--------------,

Ao Art. 478 acrescente-se Parágrafo l3nico ~om a seguinte redação:

EMENDA CS03509-7

r=-t TUTO/"USTI"C..~i.O---------------_,

r.-r-=----::------ 'Lf,NÃ"lO/caM.ssÃO/IUICOIlIUio----------õ
• COMISSÃO DE SI~TEMATIZAÇÃO

Parágrafo l3nico - Fica extinto o instituto de terras devolutas' em

áreas urbanas assegurando-se aos detentores de

posse destes imóveis a imediata aquisição do do

minio sem ônus de qualquer natureza.

Fica extinta a vitaliciedade dos atuais Ministros do Tribunal

de Contas da União.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFIC··AT.IVA

O aenef'Icfo que se pretende. assegurar através do usucapião urbano,

acabará sendo Límí.tado e restringido, com a posterior intimação do proprietá

rio para comparecer perante órgãos municipais 0l! estaduais, a fim de regulari
zar a área cuja propriedade foi adquirida judicialmente, por ter sido a mesma
declarada pelo poder público área devoluta urbana.

A vitaliciedade dos atuais Ministros seria admitir "~ois

pesos e duas medidas",pelo fato dos futuros Ministros não

desfrutarem,na ocasjão,segundo a legislação que estã por\

ser aprovada, de tal regalia.

Constituinte GERSON CAMATA e Constituinte RITA CAMATA

tJ!M.UTIDO~
• PMDB

P!.U""IO/CQNI'5Ão/IUICOIlISSÃO----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS03513-5
tJ CONSTITUINTES GERSON CAMÂTA E RITA CAMATA&UTOIt--------------,EMENDA CS03510-1

r=T--------- 'L.ENAItIO/COIol.llio/IUICOlil.I.ÃO----------Õ

Comissão de Sistematização

= TlXTO'JUSTI'ICAOio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Inciso I do artigo 59,

Suprima-se o termo as maritimas , do insico 111 po art. 48, e o

inciso VII,do mesmo artigo.

Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito"

inciso I do artigo 59 tlu'anteprojeto.

do
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇIlO

Em termos de administração, as ilhas maritimas e os terrenos

A presente Emenda visa a adequar o dispositi-

vo ao parágrafo único do artigo 442, que trata da adaptação da

Lei Orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal.

de marinha,por sua localização,serão melhor atendidas se ficarem

sob a jurisdição das Prefeituras respectivas.



=--------------TClTO/"USTIPlUçio------ -.

Dê-se ao inciso r;xv do Art. 14 do Anteproj~to a sllguinte redação:

"XXV - aposentadoria pela previdência social oficial e privada;
no caso do trabalhador rural nas condições'de redução previstas
no Artigo ~58."

JUSTIFICATIVA
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JUSTIFICAÇ/1O

o objetivo desta emenda é retirar a expressão Depu
tados Distritais do parágrafo 12 do Art. 65, pois a sua manutenção.
levaria, se não a uma contradição com o disposto no parágrafo 22

do mesmo artigo e com o artigo 55 pelo menos a uma confusão.
Parece-nos perfeitamente compreensível que haja uma

coincidência ~ntre os mandatos do Presidente e de seu Vice com os
do Governador Distrital e seu Vice. No entanto, consideramos até
salutar que o mandato dos Deputados Distritais seja diferente do
mandato do Governador Distrital e do Presidente da República.

O que propomos, port~nto, é apenas a coincidência
do mandato dos Deputados Distritais com o mandato dos Deputados E~

taduais.

Assegura-se aos trabalhadores, hoje participantes da previdência
privada complementar O' direito -adquiridQ de usufruirem os beneficios que a atu
al legislação lhes confere j

EMENDA CS03517-8
Senador GERSON CMIATA e Dep. RITA CAMATA

(IJ"UTIDO=]
4 PhDB

Assegura-se aínda a continuidade de funcionamento da previdência
privada complementar que oeneficia a mais de seis milhões de participantes e
dependentes.

Suprima-se o parágrafo único do artigo 57 do. A~

teprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

A'presente Emenda visa a adequar o dispositivo

ao parágrafo único ..do artigo 442, que trata da adaptação da Lei Or

gân~ca Municipal às Constituições Estadual e Federal.

Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista

de governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-á a Estados e

Municípios.

Dessa forma, inexistiodo o Vice-Presidente da

República, inexistirão também o Vice-Governador e o Vice-Prefeito.

EMENDA CS03516-0
AUTOIt--------------,

Senador Constit~inte Gerson. Camata e De . Rita Camata

,.",.--------------TUTO/.,lUSTl'teAÇio-----------------,

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 65, § 12.

Dê-se ao parágrafo primeiro do artigo 65 a seguinte
redação:

Art. 65 •••••.•.••••••.••••••••••....•...•...•....
§ 19 - A eleição do Governador Distrital e do Vice

Governador Distrital coincidirá com a do Presidente e Vice-Presi
dente da República, para mandato de igual duração, na forma da
lei.

PI,UáIIllO/CO"'lltlclSUICONlllio, ) ~1l"TA--:-::I
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""'--------------TUTO/<lUSTlf'ICAÇio---------------,

Dê-se ao artigo 60 do anteprojeto da Constituição a
sepuinte redação:

"Art. 60 - O nUmero de Vereadores da Câmara Munici
pal serã variãve1, conforme dispuser a Constituixão do Estadc,re!
peitac'as as condi ÇÕllS loca i s , proporei ona1mente a popul ação do t.u
nicipio, não podendo exceder o nUmero ~ Deputados Estaduals." -

JUSTIFICAÇllO

Hã uma assiwetria de critérios para a fixação do nQ
wero de Vereadores e Deputados Federais e Estaduais. Enquanto o
artiro 60 esta~e1ece que o nUmero de Vereadores será proporcional
ao eleito~ado do;Mundclpio, o artigo 96, § 2Q, dispõe que o nUme
ro de Deputados Federais serã proporcional ã população, ap1icand~

-se a meswa rerra aos Deputados Estadua1s, tendo em vista a vinc~

1ação estatulda no ar.tigo 55. ~ adoção de critêrio Unico - a po
pulação - seria conveniente e necessária, até porque mais justa.
Tal qual os Derutados, os Vereadores são representantes do povo,
considerado ew sua totalidade, maiores de dezoito anos ou não, e
leitores ou não. Não se justifica, pois, esteja a representação
wunicipa1 na Câwara adstrita a uma parte do povo. A presente eme~

da visa a corrigir essa distorção.
No que ~ange ã limitação do quantitativo, somos por

cue o teto proposto melhor condiz com as necessidades de cada urro
dos ~uniclpios ~rasi1eiros, que apresentam variadissimo espectro
dimensional.

EMENDA CS03518-6

,.- PLUA'uo/cOIllIUÃOJIUICOM••a10----------

ttOMISSÃÓ DE SISTEMATIZAÇÃO
,.",. TUTO/olUSTlI'ICAÇio ---,

Dê-se ao § 39, do art. 44, do anteprojeto do Relator da

Comissãode Sistematização, a seguinte redação:

Art. 44 -

"§ 39 - Os Estados podem 'inootp:>rar-se- entre si,
subdividir-se ou de~ar-se para anexarem a outro ou formarem no
vos Estados, mediante lei complementar, com aprovação prévia:

al das respectivas Assembléias Legislativasl
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EMENDA CS03521·6b) das populações diretamente interessadas ,
mediante plebiscito em que a proposta obtenha maioria de manifesta
ções favoráveis em pelo menos 4j5 (quatro quintos) dos municípios
abrangidos."

AUTOII:---------------,

Senador Constituinte Gerson Camata e Dep, Rita Camata

'LINÁRIO/COMIIIlO/IUICOM••dO----

j
l!:t:':,-0ATA-:--I

tJ Comissão de Sistematização @lJõ1-/87 1

""'---------------TtxTo/.lUITI'ICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICAÇÃO
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alíneas E e ~ do inciso 11 do artigo 28.

A Emenda objetiva estabelecer critério básico para a apr~

vação~ por plebisçito, das propostas de criação de novos Estados,de
tal forma que se respeite a vontade da grande maioria dos municí
pios abrangidos.

Como não se trata de uma decisão de repercussão nacional,
mas concentrada numa área, parece-nos mais adequado que os resulta
dos sejam considerados "municlpio a municlpio", e levar-se-á em con
ta o caso daqueles ~uniclpios, especialmente os fronteiriços, que
porventura queiram continuar pertencendo ao Estado de origem, o que
poderia ensejar um reestudo das áreas que comporiam o novo Estado.

Suprimam-se das alíneas E e ~ do inciso 11 do

artigo 28 do anteprojeto a expressão "e o Vice-Presidente da

República" , transformando a atual allnea e em E'

JUSTIFICAÇÃO

O Capítulo 11 do anteprojeto, em eSPecial o artigo

162, desconhece a figura do Vice-Presidente da República, a

Senador Constituinte Gerson Camata e Dep. Rita Camata

r="UTIDO~• PMDB

A presente Emenda visa a adequar os dispositivos

aos princIpias do Parlamentarismo.

exemplo de todos os Sistemas Parlamentaristas mundiais.

.UTOII--------------,EMENDA CS03519-4

~ .uNARlo/eONluiO/luleOllluio----------,

• Comissão de Sistematização

_---------------TuTO/olunl'lc...çÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do artigo 65

"llNAIIIO/eo...I!lsio/IUICOMII.io _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima-se a expressão "Vice-Presidente" do § 12 do artigo
65 do anteprojeto.

O inciso-I, do art. 144, passa a ser redigido da seguinta

forma :
JU5TIFICAÇ/lO

o Capitulo II do anteprojeto, em especial o artigo 162,

desconhece a figura do Vice-Presidente da República, a exemplo de todos os
Sistemas Parlamentares mmdíaãs,

"um terço,indicado pelo Presidente da Repiblica, com apro

vação do Senado Federal, com mandato de seis anos, não re

novãvel".

A presente Emenda visa a adequar os dispositivos aos prin
cipias do Parlamentarismo. JUSTIFICATIVA

Senador Constituinte GERSON CAMATA e Dep.RITA CAMATA

I'UNiRl0/c:01IllltiOJ.UICOMIUio----------

j
I!:J'-:-~.T4~

(!l COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO ooaij87 J

EMENDA CS03520-S
AUrOJl--------------,

Trata-se de uma equiparação ãs condições referendadas

aos demais Ministros,no caSal os dois terços escolhidos

pelo Congresso Nacional.

çílo
§ 29.

Inclua-se no art. 184 do Anteprojeto de Constitui
o seguinte § 12 , renumerando-se o atual parágrafo único como

EMENDA CS03523·2
• SENADOR CONSTITUINTE GER~OTN· CAMATA e DEP. lUTA CAWlTA

PllN.l".tl/COU'"ÁO'IUICOM.llio----- , 1!:r:-0.lTA~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO woUtszJ
""' TUTO/olUSTI'ICAl;1"o ---,

"Art. 184
§ 19 ., - O Primeira-Ministro indicará, dentre os
MinIstros de Estado, o Secretário-Geral do Cons~

lho de Ministros que o substituirá nos casos de
impedimento e ausência.

Anteprojeto.

Suprima:se o parágrafo único do artigo

JUSTIFICAÇllo

56 do

JUSTIFICAÇ1l0

A presente Emenda tem por escopo incluir no texto
constitucional a previsão de uma espécie de Vice-Primeiro-Ministro
que, no cargo de Secretário-Geral do Conselho de Ministros, substi
tuirá o Primeiro-Ministro nos casos de impedimento e ausência.

A presente Emenda visa a adequar o dispositivo

ao caput do artigo 442, que trata da adaptação da Constituição Es

tadual à Federal.

Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista

de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-á aos Estados,

como também aos Municípios.
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República, inexistirão também o Vice-Governador e o Vice-Prefeito.

Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentaris

ta de governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-á a

to.

da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-Prefei
EMENDA CS03524-1

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

tJ--C-O-M-I-S-S-Ã-O-D-E-S-I-S-T;;~7~C~~~~/8U"O.'''iO

Estados e Municípios.

Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente

EMENDA CS03528-3
r.r------------- ..UTOII- - - - - - - - - - - - - --,

CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

O Inciso 11, do Art. 52, passa a ter a seguinte redação:

"As Il:has Oceânicas e Mar.(timas já urbanizadas".

PLlNÂlllO/c:OUISSiO/IU.COIll'SiO----------

j
~D"T":---l

COMISSÃO' DE ~ISTEMATIZAÇÃO ê()(iL r#1B? J
= TUTO/JUSTIPlCAÇÃO -,

Suprima-se a alínea "d" do inciso VII do art. 13 dà Anteprojeto.

EMENDA CS03525-9 .UTO.-------,
'C: CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r,:-r--------- PLEN,.RIO/colollssÃo/luacOlollSdo-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

r,:-r TExTotJU5TIFIC..çio ,

Suprima-se o Art. 331, referente ao Sistema Financeiro
Nacional.

JUSTIFICATIVA

Amatéria de que cuida o inciso deve ser remetida à legislação ordí

dinária, por sua complex~dade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada fl
caria a divulgação de fotos de pessoas ilustrando a noticia a seu respeito, se
inexistente a autorização prévia.

Ademais a proteção a tais direitos encontram-se protegidos nas dispo
sições do inciso XI "a" do mesmo artigo.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 28

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO
r.r TUTO/JuSnfICAIfÃO ,

r:-r--------- PLEHA'UO/CONlSSÃO/SUBCOMISSÃO------------,

EMENDA CS03529-1

e: CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

AUTOIt--------------
CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

Trata-se de matéria que deve ser enfocada pela legisl~

ção ordinária.

EMENDA CS03526-7

~ l~=~
'l.IIlÂIlIO/cQ/r,mIIÃo/.utcOIlIllUÃO---------- [!T;,;"0ATA;:-::l

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO I tt!1J O?J'87J
= TUTO/JUSTI'Ic:..çio ,

Suprimam-se as alíneas "a" -e ';b" do inciso XIV do art. 13 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

Os dispositivos de que tratam as alíneas "a" e "b" correspondem ao
Título da Tributação e do Orçamento, sendo, ademais pelas suas, particularida
des matéria de legislação ordinãrta.

Suprima-se do anteprojeto:
Inciso I do ítem B
" •••• Salvo para os analfabetos. os maiores de

setenta anos e os deficientes físicos".

JUSTIFICATIVA - Aos analfabetos que conquista
ram o direito constitucional de votar, cabe-lhes o dever de ali2.
tamento e obrigatoriedade do voto. Igualmente, não há razões ética
e políticamente sustentáveis para discriminar os idosos e os defi
cientes físicos que usufruem de direitos iguais aos de qualquer cl

dadão.

fi] 'LINÁIl10/cONISdo/IU.COIUIlÃO

r- aOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO-

r;-r--------------- TUTO/.luSTl'ICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 61, caput.

EMENDA CS03530-5

e: CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
,,---------- PLENARIO/cor,lISSÃo/sUBCOMISSÃO----------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r=-r------------ TExTot.lUSTIFICAÇÃO -,

Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito" do

caput do artigo 61 do anteprojeto.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18

JUSTlFICAÇAO

A presente Emenda visa a adequar o dispositl

vo ao parágrafo único do artigo 442, que trata da adaptação

da lei orgânica Municipal às Constituições Estadual e Fede-

raI.

Substitua-se no anteprojeto:
Inciso IV, ítem M, com a seguinte redação:
"Não será constituida mais de uma organização

sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profis
sional ou econômica, em cada base territorial".

JUSTIFICATIVA - Estranhamente, o anteprojeto
deixou de incorporar uma resolução básica da Comissão de Ordem So
cial - a qual, por disposição do regime interno da Assembléia Na
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cional Constituinte, competia, expresssamente, fixar pos~çao em

torno da estrutura do movimento sindical. Acresce ainda Que essa

resolução já havia sido, anteriormente, adotada pela Subcomissão
dos' Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

EMENDA CS03534-8
AUTOft---------------

~STrTUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
PI.UÂR10/C:lUISSÃo/sUICOMIS'ÃO ---,tJ COIlISSÃO DE SISTEr~ATIZAçÃO

,..,. TUTOIJUSTI(IC.c.çio------------ -,

EHENDA ADITIVA

EMENDA CS03531-3
AUTOR--- -,

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

Inclua-se como letra "S I1 do inciso IV do artigo 18, o seguinte tex

to:

Art2go 18
Inciso IV

,..,----------------TEltTotolUSTlFICAÇÃO-- -,

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

sI ê assegurada aos trabalhadores participação nas vanta
gens adv2ndas da modernização tecnológica.

Adite-se ao anteprojeto:
Inciso XV, ítem K:

JustJ.ficat2va:

Visa recompor princípio nào absorv2do pelo Relator, em
bora ace2to nas etapas anteriores.

" de advogado de sua escolha, e a com ele
entrevistar-se em sigilo antes de ser ouvido pela autoridade compe
tente".

JUSTIFICATIVA

A. assistência jurídica ao preso deve ser resve~

tida de sigilo Que possibilita ao advogado o conhecimento dos fa
tos transmitidos sem constrangimento. Trata-se de um fator essen
cial à preservação das garantias individuais.

EMENDA CS03535-6l AUTOR

~ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

PLEr.ARIO/cOIlISSÃO/,sU.COUISSÃO- --,

~lISSÃO DC SISTEMATIZACÃO
,..,. TEXTO/JusTlrlcAçÃQ----------- -,

EMENDA MOPIPICATIVA

Dê-se à alínea "r", do ~nciso IV do art. 18 a segu1.nte redação:

Justificativa:

rI' B assegurada a partic2pação das organizaçóes de traba
lhadores nos processos decisórios relativos a~ reaprove~tamento de

mâo-vde-iobr-a e aos progralllas de rec2clagem, prestados pela empresa,

sempre que a introdução ~~~ tecnologias ~ ~~ ce R~adu

~ 2mportar em redução ou e12m2nação de postos de trabalho ou ofi
cio.

Art~go 18
Inciso IV

Tem a final~dade de recompor os termos exatos do pr~ncf

pio, fixado em etapas anter20res do trabalho da Constitu2nte. Na
forma em que se apresenta o texto no AnteprOJeto da S~stemat1zação

f2ca dest2tuído de nexo.

EZolENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 29 do art2go 400,

Para melhor s~stematização a matér1a da propr1edade ~n

telectual deverá estar subordinada aos ítens que tratem da propri
edade privadà, sujeita, inclus1ve, aos cond1cionantes cabíve~s.

Justificativa:

~'A'A~
'o2jO:J..La.2J

= n:XTOI"u~Tlrlc...çÃO----------------

EMENDA CS03532-1
~~STITUINTE CARLOS ALB~RTO CAO

·------------l'IEXTO/Ju$TlfICAÇ;,O------ -.

EMENDA CS03536-4
C-~-N~~TITUINTE CIIRLOS ALBE~";'~ CAÓ

EMENDA CS03533-0m-:== AUTOIt

~TITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

______ PL,E.,ÀAIO/co··llssio/st..F.tCOIoU:l'io-----------

[J COM~SSÃO DE SISTCMATIZAÇÃO
,..,., TEXTOlolUSTlrlc4çÃO -,

EM1;IlDA ADITIVA Dê-se ao § 4? do Artigo 400 a segu~nte redação:

Acrescente-se à letra "f" do inciso I do artigo 13, Ca
pítula I as palavras "e particular"j que passa a ter a seguinte

redação:

Art2go 13

Inc~so I
f= é assegurado às crianças pobres o regime de serni-in-

, .,~ .
ternuto no enS2no de 19 grau, nas redes oficial e privada.

Arcigo 400

§ 49 - O compromisso do Estado co~ a ciência e tecnol~

gia deverá assegurar condições para a ampliação.

e a plena ut212zação da capacidade têcn2co-cie~

tíf~ca instalada no país ~ ~ expressará ~ ~_

~ ~~ ~s ~~ Ç!§ atuação.

Just~í~ca.t~va:

Esta emenda V2sa, sobretudo, estabelecer uma contrapar

tidd social da rede de enS2no pr2vada na prioridade máxilna do País
que é resgatar a divida com a infãnc~a carente e despossuída.

Justificat2va:
O comprom2sso do Estado com ciênc~a e tecnologia tem

que estar presente em todas as modal~dades de sua atuação de modo

a garantir condições efetivas de mob212zaçáo da capac2dade nacio
nal.



JUS1IFICATIVA
Em qualquer circunstâncla, e f1ecessário que o

Congresso Nacional se prof1uncie previamente sobre os tratados e CO~

promissos internacionais.

AIJTOIt----~---------....,

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAO
~ Pt.~"URIO/COJ.lIS51.(l/SUilCQIUSSÁO

t9 COMISSAO DE SISTEMATIZAÇr.O

EMENDA CS03537-2'

EllENDA SUPRI:SSIVA

Exclua-se a expressão "com exceção do saque por deml.ssão

e do pagamento do abono salar1al", constante do § 39 do artigo 481,

das Disposições Transitõrias.

EMENDA CS03541.1
rr=~ONSTITUINTE CARLOS ALB:~~~ CAÓ

0"-~- PLf.:IíAlllotCOUISSÃO!SUBCOI.lISSÃO

~OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

) rrP"~"~~

I tJ~7~;z;j
--------------TEXTO/,lUSTIFICAÇÃO ~

Justif1cativa:

O texto é dúb10 e, como tal, permite interpretações que

podem lesar dire1tos já adqu1r1dos do trabalhador.

EMENDA MODIFICA1IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

Modifique-se no anteproJeto:
inciso VIII, ítem C

EMENDA CS03538-1
~ONSTITUINTE CARLOS ALBE~~; CAÓ
~ PLtH"A1o/cou,s'"'o/sUBCOMlssio . --,

tJ cosussno DE SISTEMATIZAÇÃO

"As desapropriações urbanas por utilidade públ2:.
ca serão sempre pagas em dinheiro, observado o valor do imóvel de
clarado para efeito de tributação".

~~ TEXTO/.,luSTlFlCA':ÃO---------------_....,

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

Adite-se e modifique-s=o ant ep r c je t o .
a) ítem ao inciso 111

"a lei punirá como crlme inaflançável qualquer
discrimif1ação atentatória aos direitos e liberdades fUf1damef1tais ..
•.....•• " .••••.. por palavras, imagens, representações, com atos
individuais ou em qualquer meio de comunicação".

JUSTIFICATIVA - A redação do anteprojeto Vlncu
la a ocorrência da discriminação racial à divulgação oor qualquer
meio de comunicação - quando, de modo efetivo, ela se realiza atra
vés de atos individuais, em grande escala.

JUSTIFICATIVA - Essa mOdalidade de desapropria_
ção é, em regra, efetuada para atender ao bem estar da coletivida
de. Nesse sentido, no texto constitucional, deve constar uma pro~

posta de oonteúdo justo para o proprietário em função do imposto
recolhido ao erário público e das condições de indenização do po
der público.

EMENDA CS03542-9
lil CDN~T 11 UINTE CARlüS AL8ER;~c'Ç,-"A",Ó~ _

0~~ J'I.ENJt.A10/CQI.I1SS:o/sU!lCOI.(15SÃO

,~ilSSÃO DE SIS!H1ATIZAÇÃO
'---'--~-'==-------------

------------- TElI:TO/JUSTIFICAÇÃO _

EII,[lJOA ADITIVA

DISPOSITIVO EI·IENDADO: ART. 7º

____________ TEXTOIJUSflfICAÇi.O-----------------,

Pülítico,aCüíiGmicc eâmblto

CAÓ

ções de pa~ticlpaçãc da população
igualmente no plano soclal.

Adite-se ao anteprojeto:

T(Xl'o/JUSTlfICAÇÂO-- ~

,~'~[Nq~~Q.!:.l.~'0.

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6º

a) Lnc i so II

JUSTIFICATIVA

A convivência e prática democráticas impõem, en
tre as tarefas fundamentals do Estado, além da defesa das condi-

"Defender a democracla política, econômica, e
social. '" " '" n

EMENDA CS03543-7
~--~-,~~ITU~~~~LB"'E'"R~'".!_;o,,~~=!_ ~
rIj-' ---------- PLtlU.P.!:l(CN.tIS'$i.Q/llUBCOl,ttSSi.o

C_CQmssiiD LV: SI51EIoIATIZACÃO

F;"'''OO~
P D T.---l

do inciso V - cuja su
não se prestando a

JUSTIFICAÇÃO - O conteúdo
pressão se propõe~é de total inconsistêncla,

tratamento constitucional.

Suprim~-se do af1teprojeto:

a) o inciso V

I'I-EHAAIO!CO\llSSÃo/sUBCQNISSÃO-------.----,tJ Cm.i~~!<O DE SIS1.!=E:t'~1~A"_T.!c.I!:.Z~A!i.!:'.Ã':'.O __J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.6º

EMENDA CS03540·2·
f:J CONSTITUINTE CI\HI.OS AL8ERA;~' CI\Ó

Pt.El'U.R10/CO\lIS:ai.o/SUB~O,.I$S.w---------'--__,

tJ Cbl·HSSÃO DE SISTEWHIZAÇÃD

EMENDA CS03539·9
e~-~TUINr'E:CAHLOS ALBE~";O~ CAÓ

______________ Tf"XTOIJIJ5T1FICJlt;ÂO----'-------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMÇNDAOO

Adite-se ao anteprojeto:
a) lnC1SO IV

Suprimam-se do anteprojeto:
a) do "capu~'do art. 12
"excetuados os que visem simplesmente a excc~

"Promover a justlça social e favorecer o sentl
do social da liberdade, a fim de que todos disponham de tantas li

berdades ,' ........••.......••.•....•..•......••......•............-;;-

tar ••............. · ....•• · ........••.... , .................•......
b) Parágrafo lº
" Os tratados a que se refere a parte final d"~

te artigo •.•••...•..•.....•....•........ ·························"

JUSTlrICAçÃO - A promoção da justiça-social es
tá dlretE~',lLe aS5Dc~adn ao favoreClmento do sentido social da 11

berdade, enquanto finalidades que SP atribuem, modernamente, aD
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Es~ado. Exatamente, por essa razão, ambos os conceitos devem fig~

rar no mesmo inc~so.

EMENDA CS03547-0
PJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

r:o-----'-~----- PLf ...ARIO/coWI5sÃO/suacruoll'sÃO------------,

COI~ISS~- DE SISTEMA TIZIlÇÃO

EMENDA CS03544-5

tJ CONST~TUINTE CARLOS ALBE~~~ CAÓ

-------- PLEIU.RIO/cONISsÃo/suacoNlssÃO-------------,

pr"comSSAO DE SISTI;MATIZAÇ'Aü

= TExTotolusTIFIC"çio .,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo 19 do art~go 400 a segu~nte redação:

Artigo 400

~ EMENDA AÔTTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

§ ~9 - O desenvolv~mento científ~co ~ tecnológ~co refle

tirá interesses nac.l.ona.l.s, reg.l.onais~ locaJ.s, SOCJ.a1S e culturais,

assegurada a autonom~a da pesquisa c~entif~ca básica.

Adite-se ao anteprojeto:
Inciso IV, ítem C

"A tri!.nsgressão ao direito de resposta implica
rá sanções penais, definidas em lei".

JU~~IVA

O dire~to de resposta é sagrado. A sua trans
gressão produz grave dano ao exercício da livre expressão do pe~

sarnento - fundamental à existência da democracia. Eis por que ele
deve ser cercado de garantias constitucionais.

Justificat~va:

Visa estender o pr.l.nc.l.p.l.o firmado a todas as atividades

que compõem o desenvolvimento da ciênc.l.a e tecnolog.l.a, dentre as

quais a pesquisa se inclue.

EMENDA CS03548-8fl AUTOR

~ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
f'U.:NARIO/COlollSSio/sullCOiUSSio ---,

PCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.1,---------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇio- -,

EHENDA ADITIVA

EMENDA CS03545-3
fI rDNSTITUINTE CARLOS ALBE;~~ CAÓ

. PLENAAIO/COIolISsÃo/sueco"lIssÃo-----------

fI-- COMISslío DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescente-se ao inc~so I do art~go 13, Capitulo I a le-
tra trgll.

Artigo 13

Inciso I
"" TEXTO/JUSTIF'C~ÇÃO----------------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART: 13

g) a le.l. estabelecerá as cond.l.cões e as formas de atend.l.

mento do que estabelece a alínea Uf" no que respe.l.ta à rede de en

s~no pr~vada.

Suprimam-se do anteprojeto:
a} do ítem O a expressão absoluta

b) do ítem H a expressão absoluta

Justif~cat~va:

Esta emenda objetiva estabelecer uma contrapartida soc~al

da rede de enS1no pr1vada na prior~dade do País no sentido de res

gatar a dívida com a infãnc~a carente.

.!J

_______ ,.LtNARIOlcOlol'.!S.iolsutléOIlJ""io-------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TUTO/.lVSTlrlcAçÃO ,

EMENDA. CS03549·6
tJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAO

JUSTIFICATIVA
De fato, cabe ao Estado adotar progra~as e pla

nos que possam assegurar ao cidadão condições .materiais dignas de
eXistên~ia. A pobreza - quer seja denominada absoluta ou relati

va - fere no seu cerne o exercício da cidadania. Ambas devem ser
objeto de políticas compensatórias, de iniciativa do poder públi
co.

EMENDA CS0354~·l AutO'--~----
~STITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

..L.f."'ARIO/CO.."S~iolsUIlCOWI8sAO----------__,

tJ~OI~ISSAO DE SISTnlATIZAçi\o

EHENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o § 39 do artigo 309.
Justif~cat~v<f:·

Não cabe estabelecer tal restrição às empresas e funda

ções púb11cas, que em sua grande parte V1sarn o.bem colet1vo, não

se or~entando pelos obJetivos do lucro •

TITULO V - CAPITULO I - SEÇÃO V - Art. 111, I

EMENDA CS03550-0
cr ~~~~:t~int:i-.~il !!add;;·~.
________'. __.__ w_._ PLI:HAIUO/c,C'loIlssio/SU.COloll.!.!ÃO---------

~~m1ssão de sistematização

• EMENDA HODIFICATIVA

. 'tCXTololU5f1f1CAf;,iO----------------,
r.I---'-,

, TI:XTOfJUSTltICAl;;.O-......,---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art~o 402 a segu~nte redação:

Artigo 402 - Em setores nos quais a tecnolog~a seJa fator determi

nante de produção;~ serão consideradas nacionais e~presas

que, além dc atenderem aos requ~s~tos definidos no Art. 307, est~

ver~m sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter perma

nente, exclus~vo e incond~cional.

TEXTO PROPOSTO
Just.l.f.l.cat.l.va:

Visa tão somente dar maior precJ.sâo ao texto do II c á p ut " ,

sem alterar seu conteúdo.

"Art. 111 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:

I - Investido na função de primeiro-Hin~stro, llinistro de

Estado, Chefe de Hissão Diplomática permanente, Governador de Ter-



Comissão de Sistematização • 839

ritório,. secretário de Estado, do Distrito Federal, de 're.rritóri~s,

bem como presidente de emp"esa pública ou soc:l.edade de economia

mista federal ou estaelual;"

II - que, CO'TO servidor públl.cO I exerça magl.stérlo supamor , com in

gresso anterior à dipãomacâo i

JUSTIFICATIVA

Pretende-se ampliar a clareza do texto e evitar desneces

sária restr1ção, eis que não se justif1ca impedir seJa exercida,

transitoriamente, também a presidência de empresas estadua1.s, mui

tas elelas de porLe tão grande ou maior que outras no plano federal.
Igualmente são supr:l.m:l.das as hipóteses de invest:l.dura de

Prefeito, seja permanentemente (como prev:l.sto para as Cap:l.ta:l.s) se

ja evenlualmente (em caráter trpnsitório, como previsto em Ilun:l.ci

pios que nãô os das Capitais) I eis que esta, hOJe, somente há de

ser exercida após eleição; manter o purlamentar seu mandato, após

se eleger para cargo de outro Poder e de outra ent:l.dade politica
- ~ .... - ....--.. - I

nao se coaduna com os pr:l.nc'Lpios constJ.t~a:l.smaiores de re-
prescntação e alternãncia_n~ pod~r. ~ •

'--------------~--í /-----~_-- _

f1-''''-]~D2 107 I 81J

organizados

JA~lJl IIADLlAOCON5Tl TUJNTE

Parágrafo únl.co - Os auxiliares da justl.ça serão
em carrel.ra."

"Art. 202 - As serventl.as ]udicl.al.s e extraJudJ.c~ais são ofJ
cl.ull.zadas e os respectl.vos servl.ços prestados pelo Estado.

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CnpíTULO IV - SEÇÃO I - Art. 202 e Parágrafo Onico.

., TEXTO

l!J-------- 'LI:NARIO/cou.,~lo/&ueCOJ.l18slo

l--- COMJSSAO DE SJSTEMAll.~Z~AC~_r~o~---~ ~

JU81'IFIC,\TIVA

Várias faculdades e umvers.ídades são maras Fundações, mant-endo cO.TI

seus professores contratos reg~dos pe la legJ.slação trabalhl.staj a expressão "car

go públl.co" f assam, não abrangeria a lote.l.lJ.dade das hip5teses que o di.spoaí.cavo ,

clnramante , pretende alcançar.

EMENDA CS03554-2
lI]

fTl--------------- TtXTOIJUSTI'ICAÇlo- .~

rr=PARTIDO

PSB

.EMENDA CS03551::-8 .-.--+-__

==-==-.:~-=-=-------AUTOR I
~Const:l.lU:l.nte Jamil Haddad

PLflu,no/cOI,tl:l'Ão/"U8COIolJ".tO ~

e:===com~são ele S:l.stemat:l.zação ~

~ TtlCTo!"USTrncAçÃo-----------------j JUSTU'ICA1'IVA
EMENDA MODIFICATIVA

~'l'J'ULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO V - Art. 110, VI
TEXTO

A t-endênci.a h.i s uóz a.ca do direito bras a Le í ro é a da OflCl.alizaçào

dos serviços car-coxâr i.os , o que I pauLa t.Lnartent.e I vem sendo cons equj.do
na· esmagadora maJ.orl.a dos Estados.

"Art. 110 - ••••.•••.•.••••••••••••••.••••••....•

VI _ "que sofre, condenação c r í.nu.nà L, por deCl são def í.n a t.Lva E'

irrecorrivel, que resulte em pena restr~tiva de lLbcrdadctefetivame~

te executada, ou, qualquer que seja esta, quando apl:l.cada em razão

de crime l.nfamante"

Não há sentido em se alterar uma tal situacão, mormente quando
atendendo ao lnegável l.nteresse público.

Da mesma forma, ante a enorme diferencl.ação das possibllidades

de cada Bstado, é lnfactivel pensar em remuneração l.dêntl.ca, para os
aux~ll.ares da Justiça, em tOd0 o terrl.tórJ.o nacional.

JUSTIFICATIVA

Há duas razões para uma tal perda de mândato: uma, de ordem Illora1,

aquela ela condenação, qualquer que seja a pena cominada, desde que

aplicada em razão de crime infamante, e a segunda, de ordem prãtica,

motivada pela impossib:l.l:l.daele do efetivo exercic:l.o das funções cons

titucionais pelo parlamentar cUJa pena restr:l.t:l.va de liberdade venha

a ser efet:l.vamente executada.

EMENDA CS03555-1
~ AU10R

~? IITUlNTE . JW41L HADDAD

~ __ ~~ I"LIEIIÀI'IlO/COl.uulo/ILl9COH•.,.{O

~?51\0 DE 5ISTEI4~fIZI'\ÇI'\D •

r;;-----.-------- --TUTOIJutTlflcAçlo -,

EMENDA CS03552-6
r:r---------------~--AUTOII------ _

~ CONSTn'UIN1'E cl!,IIIL IlA~DAD J

tJ-----COMISSÃO-ÕE- sI·s;.~f~l~T~ofi\cKõsÃu----
-

EIIENDA 1I0DIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO IV - SEÇÃO I - Art. 203.

lIArt. 203 - Os serviços. notar~a~s e registra~s serão exerc1.dos

pelo Poder Público.

ção elos
guido na

; -------------------- TEXTO/JUs·Jrlrtç;l,o _

El'IENDi\ M::JDIl'IC,WIViI

Tí'IUID V - C-l\P1TUW I - srczo V - Art. 111, § 19.

=~ro PROPOSJD

"Art. IH - .

§ 19 - o suplente é convocado nos casos de vaga, de invcsttdura Co'"'1.

funções prevastas nos :inc~sos I e II1 deste artJ..go, ou de. Lacença superaor a CC-~

to e vant;o dias.

JUSTIFICATIVA

A tendência histór~ca do dire~to brasileiro é a da of~cializa

serv1ços cartorárl.os, o que, paulatl.namente, vem sendo cons~

esmagadora maioria dos Estados.

Não há sentido em se alterar urna tal situação, mormente quando

atendendo ao ~negável ~nteresse público.

~ PJ---'"~;- -]
'-J t:~;;;'-~;J

JPt·UL IlA00AD

EMENDA CS03556-9
r;]-- - ._- -------- AtiroU

t ~STITUJNTE

lI!.

JUs'rrFlCAT~

A exceção à parda do mandato é tratada no cap.rt do art.iqo , l~ CQ:1\'o:::a

cão de suplente, contudo, não h5. serrt.ado S~ faça nos~~;;;;5 de excrcIcao de. uet=
gl.stério superior, P)~C"v~sto no anc.í.so lI.

AssJ.l11, deve-se restringl.r a hapôcese do texto apenas aos J.:1Cl scs I e

TrXTOIJUSTIFICAÇÃO------ _

[~r--~ _ PLr:I \l'llo/COM'SS'o/SUllCOMtSS~O

~OMl.SSaO de SJsteMtitização

EMENDA MODIFICATIVA

'rl'IDW-V - C-l\PITllID 1 - SEÇ'1\O VII - Art. 114 I § 29

TEXTO PROPOSro

"Art. 114 - .••

r.r----------------- lEXTOIJUSllf'lC,\ÇÃo

=1'1DA NODIFIC,\'J'!1!i\

Tl'l'lJLO V - Cl\PíTUW I - sEÇÃo V - Art. 111, II.

TEXTO PRO:?OSro

"Art. 111 - NdO perde o mandato o 'n-;putado ou Senador:

§ 29 - As Q:l,U:l.Ssães Parlanentares de Inquérito, que gozam na produção

ela prova elos poderes de mvest.aqacâo das autor'adades judwiais, além das que se

consti tuirem na forma do ancaso VIII do parágrafo antenor, serão cnadas pela

câ.lfi)"·::l dos Depucados e po Io senado Federal, um conjunto ou separadarrence , para

a apuração de fato detcrmínado e por prazo certo, mediante reguenrnento de um
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TiTULO V - Cl\PÍ'J.'ULO I - sEÇI\O VI - Art. 113 - § 49 inciso IV

:!JlX'IO PROPOS'ID

§ I~ - Desde a expedição do diploma, os Hembros do Congresso lIaclonal

não poderão ser presos, salvo flagrante de cr lme inafiançável J nem processa dos

cr lmlne lmente , sem prévia licença aorovada pe l a maioria absoluta de sua Casa!'

"A-rt. 110 - ...

§ 2~ - Nos casos dos Incisos I e II deste artigo, a perda do mandato

será decidida pela Cámara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secre

to da maioria absoluta, mediante provocação de qualquer de seus membros, da res

pect lva Hesa ou de partido po l I t l co ,"

o art. 105 estabelece que salvo disposição constitucional em contrá

rio, as de Hber-eçôes de cada Casa serão tomadas por matarla dos presentes, chsde

que essa maioria não seja inferior a' Um quinto do total dos membros.

Ass Im, bas tar Iam apenas v lnte-por cento dos membros da n;spect iva Ca

sa para aprovar uma matéria.

Nessas cond fções, ques tões como as cons tan tes dos di spos i t i vos acima

menclonad os devem ter prevista a sua aprovação por~ qual ificado,sob pena

de Incidir a regra do art. 105.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS03560-7

=-------------- TtxiO/"u:lTlncAçÃO _

RNE:l,nr, NODIFICA'l'IVA

~
- ------- PLLlli'll;:'/CO:.lI::slo/cu=.cécl~:'~O. -
~0!'lTSSÃO DE SIS'J'EHA1'IZAÇAO ,

J

---]Jf\l4IL HADDIID

-------·-----'EXTO/~usTIFrcAçÃO-----

EHENDA M::JDIFICI\TIVA

CONSTITUINTE

PLE~AAID/eO"'ISSÃO/SUIlC\~IS5ÃO- '

CO:,IISSAO DE SISTEMGTIZAÇAO

terço de seus msnbros , sendo suas conclusões encaminhadas ao órgão próprio para

fms d,e prorrover a responsabüidade ca.ví.L ou crinúnal dos rnfratores, se for o

caso.

JUSTIFICI\TIVA

1 - Substitui-se a expressão "que gozam de poderes de inv<!3tJ.gaç50 pró

prios das autoridades Judiciais" por "que gozam na produção da prova dos poderes

de Jnvestigação das autcradades ]udJ.ciais" I com a finalidc"1.de de se obter maior

precisão ;jurídica.

2 - As conclusões do rnquérito podem resultar em responsabil idade ci

vil OU cri.nnnal.

AssJ.ffi, dependendo da situação, a pronnção da responsabi1J.dade pode~

petir ao Hinistério PÚb1J.co - reponsabilidade crinúnal (Art. 273 J.nCJ.SO I) - ou

ã Procuradoria Geral da Um.ão (Art. 190) - responsabilJ.dade c.íva.L, Dessa nodo,

as conclusões devem ser encaminhadas ao órgão próprio e não ao H.lIlisténo Públi

co, que pode ou não ser competente.

"Art. 113 - '"

IV - receber o zeâatôrao de Comissão Representativa, sobre ele delibe-

EMENDA CS03557-7

tI

rando;"

JUSTIFICATIVA

Substitui-se a expressão "deLaberando sobre o mesrro" 'por "sobre ele d~

liberando", objetivando-se apenas elegância redacional.

'.riTULÓ V - Cl\.PÍTULO l-SEÇÃO - V - l\rt. 110 - Inciso III

~

"l\rt. 110

111 - que d~ixou de c?mparecer, em cada sessão lcgisl~tivul à
terça ~Qrtc das sessões ordinárias das Comissões c dQ CaDa a que

pertencer, salvo l~cença ou missão por esta autorizada: 1I

JUSTl Jo'lC7.TI\r.,

rr CO~:iIs~~-D-E--S-I-S'I\Et-_~_'_;_~·_;_~-,'ç:...Ã_'~_"_ol_ ,_u'_'_'"_"_"_-'~~~__-_-_~~-_-_-_-_-_-_-_-~J l:ô2--;~;-;?J

- TEXTO/JuSTlncAçÃo------

EMENDA ~DDIFlCATIVA

Objctiv~-sc ~pcnns dar rcdaç50 mais adequada ao finü~ do inci

so , eubs ca cuando iJ. expressão "mizs5o autoriza.da pela respQctivClÇ[~

mural! por 11 missão por esta autorizada ll
•

TlwLO V - Cl\Plwr..o I - SEÇt"iO V - Art. no, III

TEXTO PROPOS'ro

'l\rt. 110 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

EMENDACS03561·5
l!J -con~_:-_tUJ nte 'T~P;:;;:~~~d

f:-rA"TIDO~

PSR

[TI-O"'~~ 02/ 07Ú'C

SEÇÃO VIII - Arts. 119 e 120

TEXTO PROPOSTO

TíTuLO V - CAPíTULO I

__________ Pll:lj~R'O/CON'SSÃO/SU!lCO"'ISsio----------__,

_________________ TE1I;TO/"lISTlfICAÇÃO--------------

EMENDA MODIFICATIVA

~ c_o_m_l_'_s~ão de s~stQmdt~zaçrlolI]
III - que deixar de conparecer , em cada sessão legislativa, à terça p~

te elas sessões' ordin:irias das Comissões e da casa a que pertencer, salvo licença

ou mí.ssâo 1=Or esta autorizada;

o texto que se quer alterar utill.za-seindistllltam.=nte das expressões ~

sa e CânBra para designar a mssma rea1J.dade: cada um dos dor.s corpos lecjlSlatJ.

vos em que se divide o COngresso.

Adenais, a palavra c'i!IDra é dúbia, poa.s que pernut,e a confusão con a q
mara dos Depu~.ados.

OptOU-50 pela expressão "por esta autor ízcda", que, a par de 1.CSO] ver
, ,

tal problema, evita ainda a repetição do tervo casa, eufonicamente desagradá-

vel.

"TíTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEI4A DE GOVERNO

CAPÍTULO I

DO LEGISLA'l'IVO

SEÇÃO VlII

DO PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

Pretende-se alterar a inserção sistemática dos arts. 119 e

120, pelo texto original ';onstantes da "Subseção I, Da ~menda

à Constituição", quando, em verdade, dever-se-iam encontrar sob

a "subseção II - Disposições Gerais", eis que não só deixam de

lado a matéria rclativa a emendils ao texto constitucional, co

mo ainda, nitidamente, guardam conexão com os dispositivos suB.

seqll.entc3.

.. _ -_ I/-\YJ4.U UL. I- ~

EMENDA CS03559-3
_ AUTO!l:--------------

~ONS1'I'i,UIN'l'E JAMIL HADDAD

,..,- PUHÁIIIO/COlll',lo/a:uleoululd---------·

~_C01~SSÃO DB S]STEt1AT~~:~7ÃO
r:T---- -----,--------- ff.:XTOt,lU"IPICAç10

Eflct:OA HOOIFICATlVA

TITULO V - CAPfTULO I - SEçilo V - Ar t , 108, § I~ e Art. 110, § 2~

"Art. 108 - ."

tJ- ....IITID0:J.. PSB

~-""-]~02 /07 '/,87

SUBSEÇÃO II

DISPOSIÇÕES

Art. 119
Art. 120

Art. 121

GERAIS
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As nonnas suprilnidas, colicham frantaJ.mente can a dísposaçâo do art.59
ieto.,do ante

IV - SUPRIMA-SE

V - SUPRIMA-SE
VI - SUPRIMl'r-SE

§ Oruco - SUPRIMA-SE

Art. 27 - SUPRIMA-SE
JUSTIFICATIVA

O Estado, uma vez =utuido, é a única expressão de scberarua popular

O conceüo de Estado I1P1l0p0liza a soberarua, Soberama é a qualidade
e cerca o poder.

A relação do Estado can seus cidadãos é de scbordínação, Não pode ha

scberanias, a do Estado e a de seu p::1VO, ao 1IEsrIX> tarqJo, uma sobra pujando, ou
tando sdJrepujar a outra.

Quando asto ocorre eJCLste a Glierra C~vil o que, por certo, não é de-

1

~

.... .

ÍII - a realização de fiscalização, investigações, inspeções c

auditor1as orçamentária I financeira, operacional e patr~mon1al dos

órgãos do Legislativo, Execut~vo e Judiciário, e entidades da aôtoL
D1stração in~reta, qualquer que seJa seu grau de vinculação.

EMENDA CS03562-3
pr- -~~;~~~;- ::;~MIL H-;::;~~~----------

____ • •__ Pl.E'o$'l~/COI.lI~s:rlsI,lECO"'ISSÃO

te COHISSÃ~~SIST~~-:H=AT:::I:::Z::A~ÇA:-:O=-- _

""' TE:lTO/Ju$'l'lrlC.t';,t'---------------

Emenda mod~f~cat~va

Dê a seguinte redação ao a~tigo 317.

p:r;-:"u'ov 7 lê7

JUSTIFIÇ~-TIVA - h presente redação vem compat~b~l~zar o art~go com

os do capítulo IV, art~go 67 e segu~ntes.

--- 'L[H,I,1lI10/C{l ...1'5io/.UBCOall!J'lo------ ~

~ CO::ISSJ;,O DE SIST3.:ATI.zh:;~O --.J

n Ari~ 317 - Compete aos Estados r nas áreas me~ropolJ.tanas e mlcro

reglões l e aos MunlcíploS, nas demaJ.s reg~ões, explorar d~retamcnt

ou med~ante concessão, os serv~ço& públ~cos locaJ.s de gás combusti

vel cane La z ado. 11

JUSTIFICi\TIUA

Inexistem, a rigor, entldades, da ad~1ni~tração indireta dos

Poderes L0gislativo e Judiciário. As funções destes Podc~es não po

dem ser exerciãab através de entldades dotadas de personalldade ]U-.

rídica distinta daquela da pessoa política.

Acrescenta-se, télmb6m, à part.e final do dispositivo, a expres-
são "qualquer que seJa seu grau de vinculação. 11

Desta formal a ~~ só tempo evita-se a repet1tíva rem2ssãc às

várias espécies do entidades da ad~inistração inà~reta, como, som

q~alquer dúvida, consegue-sc at~ng1r as Pundações e as subsid~árias

das c~presas públicas e sociedades de econom1a mista.

Não se deve perder. de vista que, historica~ente, negou-se tal

situação às subsidiárias, e tentou-se retirar ao controle do Tribu

nal de Contas as Fundaçõe;,pelo expediente de se extrai-las do rol

das entidades de administração lndiretaj o uso da referida expres

são faz sediar-se no texto constituci.onal o p"tlrâmetro a ser utiliz-ª

do na deflnição do que venha a~ser adm2nJ~tracão indtr~ta, o quc,

ac1cmai-ª./_~de boa.-!gcnJ.ca. I .. é\-'3 ....!=111Q....J_IJS]0Vj clº--n.!..>_nn;1J:..1:L-q.1.10_l,.un~LJ...0":]"(l

constitucJ.onal de tamanha relevânciõ. como a que diz cem a f a acoL i.;...:a-/

ção orçamentária e fJ.nanceira possa ser ladeada pela legislação' 0:::-••

dinárla.

EMENDA CS03563-1'
[:D=-~~:s~~~ .;;;~L ;~~~I\~ ,.u,," .

--------- PLENÂRIO/CO"'ISSÃo/suaCOI,l13sÁO

~OflISSAO DE SISTEflATIZAÇAO

EHENDA ADI'fIVA

TíTULO X - DISPOSIÇOES TRANSIT6RI~S - Art. 502.

TEXTO PROPOS'fO

EMENDA CS03566-6

l-=:- ------ PL[ ...RIO/Ct'I.IISS.i.o/su9ro~ll:ssÃO- ~

-'.J C~'~~S-r- -..,-.., "-~""--'-TZ''''-O____....~_::::..__-'~ ...1.bl..D.._•• __ .l1';Ü

r ~-------.- ·---~HENDA SU~~;~'~~:"""""-------·--------------l

Suprlma-se o artJ.go 419, que aSS2m está redJ.g~ào.

Art. 502 - Ficqm mantidos os atua~s sistemas de lot~r~as e
sorte~os pelos Estados.

Art~go 419 -. O Congresso Nacaoria I estabelecerá normas para a convo
cação das íorças armadas I na defesa dos recursos naturais e do melo

amblen~e, em caso de rnanJ.festa neccsslaade.
JUSTIFICATIVA

CO::STló'umrE GA::n JA:.:I1

JUSTlFICATJ VA

PrL'Ce~tud o Parágrafo únJ.co, do art. 251, que 181. compJemE:n

t.a i estabelecerá c3e:ntre out.ras , as normas de emprego das f o r ça s aE.

lnadas. Al.ndul o art~go 252 estabelece que as Forças Armadas d~st~

nam-se também à manLer a ordem e a Le~.

EVldcnte, p01SI que o artJ.go que se preLende ver suprl.mlào ~

redundant~.

C-----------~-- .. L[ .. ;"'Jo/c:o"'l'li.o/~Uftc:('llrll'.i.o

ti CO:,:IS3~O D:;i; SIS:'Z· ~~'X:LZ.:;~O-------------_.. =:=J t?02 ;.,~!.~

F"--- --~~:::~~~JPRLSSl\:~-- ""01',,""''',', ---'-l

I ~,:;.T]::~~·:-,--~=t]p.o 289, aExpressão "Lc ndo como Agente'
Pagador L\.clu51VO o Bal)C'Q do Pra s r I S/A".

Art. 24 - SUPRIMl'r-SE

Art. 25 - SUPRIlolA-SE

Art. 26 - SUPRIMA-SE

I - SUPRIMA-SE

II - SUPRIMA-SE
III - SUPRIMA-SE

COl.:rSS;;o DE SISTK:ATIZAÇão

Os Estados contam com recursos advindos de loterias, con~uE

sos e sorteios que fazem realizar; a possJ.bl1idade de eventualmente

ser-lhes ret~rada essa fonte de renda causar--lhes-ia sérios transto!.

nos e por isso deve ser prevenida.

EMENDA SUPRESS!VA DOS ARI'S. 24, 25, 26 E INCISOS E pARI\GAAro E 27

EMENDA CS03564-0

r
r:-r----------------T[XTot.lUSTlrlcAç;,o---- -,
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I, do § i v, do Art.

EMCNDA MDD I F I C-A-',':~·""""'''----------·I

Modifique-se a redaçio do inci50
para a seguinte:90 341,

-------------_.

__________ ~LrlCi.IIlD/CCll,/lsJiD/.lI.CO.."';;O-----------__,

CO:.:rSS7i.o DE SIS:::S~~;TIZA';;~O

Justificativa:

Destarte, para nio se criar um entrave, nio 56 ao Banco do
BraSIl S.A.como tambén ao próprio cidadão, a expressão deve ser
suprimida.

Caberá de outra forma, ao próprio Tesouro KacIonal tomar
as cautelas neces s àraas para a segurança e eficiência da s a t í s f a
ção de suas obrigações.

A expressão que pretende ~er suprimida determina 2 ex
clusiddade do Banco do Brasil 5 . .1'.., como agente pagador die abrI
gaçêes do Tesouro ~ac1onal.

Ocorre que, como é notórIO, o Bànco do Brasjl 5 . .1'.. não pos
suj agências em todas as locaJidades, espalhadas pelo territóT10
nacional. Aliás, nenhuma instituição b~ncáTia àe~ém rede de ~gên
cias, necessárias para cobrIr todo o Territór10. -

A incidência deverâ ser fixada tomand~-se como base
as p e.c u l iaridaàe::s ~e cada setor, pois, por uma questão lógica
nenhum setor podera ter a contribuição inclàente sobre os
trê~ itens simultâneamente.

fll_-.contrlbuíção dos empregadores, incidente sobre a
folha de salarlos, faturamento ou lucro, conforme se dispuser
em I c i.

____________ TCXTO/JlISTlrle.cÃc------------~--~----

PLr.:N"'110/COw,ssÃO/SUIlCOWI:lSÃC------

~ c_O_:_=_1SS~0 DE S!S::::~ATIZAÇ~C'

EMENDA CS03568·2

P-J-----

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS03571·2

Emenda Modificativa

_________________.__ ll:nc/Jl.<;TI' C.lçi.t

Suprima-se o inciso IV, do § 19, do art. iJ41.

JUSTIFICATIVP.:

A pretensão do inciso IV, t r a n s q rr d e o preceito contido

na l e t r a lIa", do inciso 1I r do art. 270 deste An t e p r-o j e t o , o

qual) impede a União de l n s t l t u i r impostos ou taxas sobre p a t r Lmó

nio.

Er ---------- PLf." ...qIO/cOWISl'i.o/sUBCOtll"Si.:

L- CO;:rSS:;;'O DE SIS::I:~I\1.~IZ.';C::;'C'

--l
Modifique-se. a redação do anc í sc XXI do art. 14 ( proibição de tra

balho em ativl.dades insalubres ou perigosas, salvo lei ou convenção coletiva que:
além dos controles t ecno Lógaco s visando à eliminação do risco, promova a redução
da jornada e um adac i ona I de remuneração incidente sobre o salário contratual ) .

Além disso, trata-se de bitributação Ln s upo r r é ve l , en

contrando-se exauridas as hipóteses de instituição de Impostos p~

la União
l

no art. 275 deste Anteprojeto, col idindo também a nor

ma a ser suprimida com o dispositivo retro citado.

Art. 14

XX] _ desenvolvimento obri53 t ór i o de medidas tecnológicas visando e Lrm.i.nar , ou
reduzir ao mínimo, a insalubridade e a periculosidade dos locais de trab!.
lho, ficando pr-cdbado o trabalho em ambientes an sa Lub re s ou perigosos a
menores de 18 anos.

EMENDA CS03569·1

____________ T[lIlTC/Jl5"ftnC"t1 c.

Justificativa

Absolutamente fora da realIdade a proibição de ,trabalho em ativi

dades insalubres ou perigosas.
O que a Constituição deve garantir é a s r suena t rca atenção por

parte das emp'r e aa s no uso de equipamentos que: e Ldminem ou reduzam ao mínimo
a insalubrida"de e a periculosodade.

O texto aproveita o material do d í spos a t ívo mod i f i cado , que con
f La t a com o art. IV, letra "c " do Anteprojeto.

Emendil ilditlVa

Acrescente-se a letra "c" ao lnC1SO 11, do § 10, do ar-t iqo 277, com a seçum

te redação:

"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas ãreas netropol itanas e

microrregiões. 11

JUSTIFICATIVA:

Os SOl-viços públ icos de transportes dados em concessão ou permissão estão su

jeitos a diversos tributos.

EMENDA CS03572-1
~---_·~-o~;rI~~1)Ai'D~~L--------'--·__=:J

, --E~-e-n-d-a~~pre~~-v-a-:---- ""'''"'''''''''' ----------------,

Suprima-se o item VIl! do Art. ~8, a saber, "os r e cur

s os mt ne r e i s do subsolo", renumerando - se os s e qu tntes ,

Incidem o ISSQN - Imposto sobre Serviços de Dual quer Natureza, tendo corro fato

gerador a prõprla prestação dos servrcos ; do ICf.\ - Imposto sobre Ctrcul acâo de

Hercadorlas, quando da compra de peças, pneus e demais componentes para o se

tor; e, I.PI -.Imposto sobre Produtos Industrializados, quando da aquts i çêo de

velculos. Tais rmpostcs oneram sobremaneira as tarifas com reflexos diretos na

f ocorocâo da população.

Isentar o setor do ISS ã semelhança do que foi feito em outros, sõ virla cola

borar com a acess ib í l idade do transporte ã todas as camadas soc ia ts .

JUSTIFICATIVA:

A permanincla do inciso citado, a par de romper

com a tr-a d í câo do tratamento co ns t t t uc i cna l da mi ne r a cji o no

Pais, i incompatlvel com a opção do presente anteprojeto

cuns t í tuc i ona l que, em seu art. 306, estabelece, com meridia

na clareza, que a ordem econõmica e fundada na livre lnlCla

tiva. Sua manutenção significarã a estatização do setor

mineral do Pais, com reflexos serlsslwoS na descoberta de no
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vas j~zldas e na conseqUente oferta de bens ml~erals, sem os
quais a moderna c t v í t t ze cão , à agncultura e a' t ndiis t r i a não

l'; .
poderão se desenvolver ou mesmo eXlstlr.

"UTOIl-~-------------

r----~-----'Lf""ItIO/COl.uuio/au.eOIl.uio-----------tJ OOi.:ISSXO DE SISTE.iATIZAÇão

r:-l---------------- tt"XTo/olUSTlfIC.&çio,------------------,

Emenda Aditiva

princ,I
conti

Lei ordinãria deverã regulamentar Os
pios básicos dos meios de transporte
dos neste artigo".

Acrescimo do parãg~afo unico ao art. 322. com a segui~te

redação:
"Parágrafo único ~

..UTO"- ~

CO::STI:r:UI~;:rE G..C:IiI JlJ.:IL

Cl(,)'.;rss;,:o DE SISn:.ATIZ!,Ç1ic

~,.......------~---------T!::no/,lU51IfICAÇio,-----~- --,

""r---'-------- PL[lf;.'IlO/CO'"",,.i.oí&u.cow,!l!io- . ~

Emenda Supressiva: JUSTIfICATIVA:

JUST.IFICATIVA;

~ particlpação dos Estados, do D1StrltO Federal e
-dos f.lunicíplos no resultados da exploração econômica e do aprove.:',.
tamento de todos os recursos na tura t s , renovãveis ou não re:novã
veis, ~em a s s i m dos recursos ml~erals do subsolo, dã-se melhor e
mals aüequadamente com a lmposição de trlDutos ~obre as ativlda
d e s acnnêm ca s , jã previstos, no p r-es ent.e v a nt epr o j e t o de Cons t t

t.u i ç ãc, no Capítulo I - do s r s t ema tributãno na'cional do Título
VII - ~ tributaçio e do orçamento, o que Justifica ~ supressio ~

ra proposta.

A propôslcO, vale lembrar que a efetivação da part2.
clpaçio aClma referlda Vla trlbuto i a iínlca que a assegura, haJa
vista que com a mesma nio estarão Es't ado , ü i s t r t t o Federal e 'lunl
cíP10 sujeitos ãs í ns t ab t l i de de s t ne r e nt é s ã toda e qualquer expl!!.
raçio econômica e ao aproveitamento de recursos paturais, seja
fruto de chuvas excessivas, pragas, secas lnclementes,seJa decor
rente ~ conjutura desfavorável ou depresslva, de mercados, pr~

ços, etc., que certamente resul t a r iam em pr e j u i zos , ou seja, tor
nariam letra morta a t nt enç ão dos cons t r t u i nt e s .

A medida proposta vem combatibili2ar o presente a~

tigo com o 16 do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica e
unificaria as legislação existentes sobre a matéria. Evitaria

também, a desun iformação entre os Estados não deixando que cada
um legisle e aplique normas diferenciadas, beneficiando uns e
prejudicando outros, quando da fixação de determinadas normas
pois deixaria de existir o critério de comparação:

f:MENDA CS03576-3r: OOnSUTUII:TE GAl:DI J.A1,;rL

~ 'LIENA'UO/CONlssio/sUIlCO.."'io-----------,

COLITSSAO DE SIST~:ATIZAÇ~O

r:-l---------------- TIEX1'O/,JusTlflcaçÃO-----------------,

l'MEI'IDA MDIFICATIVA - LEI'RA "E" ,INCISO ry,MIT.18 "" •.
Modifique-se a redação da letra e do 1~C1~~ IV, ~o

art.la (U à entidade sindical incumbe a defesa do~ d1re:tos e 1.!!,
teresses da categoria, individuais ou coletivos, 10clus1ve como
substituta processual em questões judiciárias ou administrativas)

Art. 18 ......."

IV - O Sindicato
e) _ ã entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e intere~

ses da categoria, individuais ou coletiv~s; no~ processos
de interesse coletivo o sindicato podera func10nar como
substituto processual: ~uer ~ejâm questões judic~~is ou a~
ministrativas, desde que autorizado pela Assemble1a Geral

~A CS03574-7
fl----

.-- ll.f""I\\c/ct'''I~,,;'o/&U\'lC01oo\1!l!o;'O

COIIIISSÃO DE SISTE:,:ATIZf.ÇãO

Justificativa

A substit"uição processual é ma t e r a a de relevância si~
nificativa e não pode ser decidida apenas no âmbito da diretori~

da entidade.
t imprescindível que o assunto seja considerado na

parte relacionada aos int~:esses coletivos da cate~oria e. lev~
do ã discussão em Assemble1a Geral, para que a ent1dade f1que
ou não, autorizada a funcionar como substituta proces~ual da ca
tegoria que representa.

_______________ T[:lt'TO/JUSl'lfICAÇio-------- ---,

JUSTIFICATIVA:

llnos ser~iços pITbl1CDS e ativ'~ades essenCla15 :xecutados dire

~amente pelo Estado ou administrados sob o regime de pirmlssão
ou concessão, haverã obrigatorlamente uma comlssio da quaf qual
partlcipario representantes do õrgão concedente, da empresa con
cessionária ou permisslonárla, de seus empregados e dos usuários,
para efeito de fiscallzação e ~laneJamento, na forma da lel."

AUTOR'---------------
conSTITUINTE G2f.DI JroL~L

EMENDA SUBSTITUTIVA:

Lei federal disporá sobre:
art. 416

a) ------------~---
b)----~------------

SUBSTITUA-SE A REDAÇÃO DO ARTIGO 416, POR:

r=-r---------------- 'Tt"X'fO/.JUS'fIFICIoÇÃO------------------,

r-r---------- PL!:N.&'UD/cONISsio/s:uacOMlssio------------,

COIJISsão DE SISTE~TIZAÇ~O

.expres-

EMENDA ADITIVA

Acresecente-se ao artlgo 18, lnciso VII, a alínea "e",
sio "ou permlssionãrla", flcando assim a redação:

o prõprlo inciso refere-se aos serVlços admlnlstrados sob o re
gime de perrm s s á o ou c onces s â o , assim como os r nt eqr a nt es da co
mlssáo que lrá fiscallzã-los e planeJã-los. Portanto, para que
perm~neça a 19ualdade de particlpaçio deseJada pelo lnclso, e
necessário que possa. a .pe r m s s i onâr t a fazer parte da mesma.

JUSTIFICATIVA:

O texto original prevê'que caberá ao Congresso Nacional
autorizar, p-reviamente 05 Planos e Programas relativos ã' utiliz~
ção.da Floresta Amazônica, da Mata Atlântjca, do Pantanal ,da Zona
Cost~ira, bem como a instalaçio, ou ampl iaçio de hidroelitricas ,
termonucleares, de Usina de Processamento de Matirias Férteis e
Fósseis, í ndú s t r l a s Jpo t e nc le l men t e poluidoras, depósitos de de

) Jetos nucleares, ou que causem impacto ambientãl. -



Emenda Supressiva:

o

esta
<Ia

I:UTCIR _

CO!\STITUI;,TE G-AI;DI JJüITL

Ademais, o dispositivo do § 19, conf1ita com
caput do art. 423 deste anteprojeto.

No que tange ao contido no § 29. o tema jã
previsto nos cãnomes do direito penal, cuja competência ê
lei ordinãria, sendo matêria estranha ã Constituição.

COI.IISSllO DE SISTEl~ATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

Sem embargo, o disposto no § 19, do artigo 424
conf1ita com a norma exarada no artigo 423, vez que não prevê
nenhuma proteção ã faml1ia.

Com efeito, sabe-se que uma ação de investigação
de paternidade tem-consequência nocivas, principalmente so~ o
aspecto psicológico relativamente ã família do acionado, sendo
este casado, e nesse caso deve ser resguardado o bem maior.

Emenda supressiva

Suprima-se os §§ 19 e 29, do art. 424.

-=-r--------- P'LU.lIlIO/COU.ssÃo/atlBCow.SSÃO-----------

...... TEXTO.t"I.IST1FIC&ÇÃO--------------_-,

'EMENDA CS03589-1L ~ _~ -- _..

tJ

autoriza
de cUl1hõ

inconv!

J.A1:IL

A mat~ria, ~e! d~vida alguma, ~ de grande relevincia, e
realmente se faz ne~essarjo adotar medidas de prevenção.

Contudo, a Proposta contida no anteprojeto ~ utópica
eis que causa~ã óbices Intransponíveis, não só ã iniciativa priv~
da, como tambem aos Projetos do Poder Público e que são vitais
pará o desenvolvimento da Nação. '

_ Com éfeito! a necessida~e de s: obter previa
çao do Congresso NacIonal colocara a materia sob a ~gide
pol itico que, conforme o caso; poderá gerar obstáculos
n I en t es e' de snece ss á r i os.

Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma mat~
ria que l1ão lhe ~ própria,' tão pouco de sua competência.

El1tende-se, destarte, que afora os preceitos já estabe
lecidos 90S a r t Iqos 413, 414, 415 e 417, caberia a lei Ordinãrlã
estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condições de
ilnplanta~'e cpereçâovdos Planos e Projetós descritos nas letras "a" e."b"

'~DA c503578-0
(:.J COllS~ITU;i;:r;' G-AllDI

õ.1,---------- f'Ulll1lID/c:OIlISS.;O/.UIItoll.aaão -.

COL.'ISS.i\:O DE SISTEtIATIZ/iÇllO

m---------,..-~~---Truo/ollUIlIFK:AC;ÃO' --.

Suprima-se a expressão "e pertencem ã União", ao final do texto
do art. 312.

JUSTIFI CATIVA:

",.,__::- Tr.:lTO/"I.ISTlrIC&çÃo ~~---------_,

Emenda Aditiva

JUSTIFICATIVA:

" EMENDA MODIFICATIVA
Emenda ao art. 14, itens I, 11,' IlI.
Dê-se aos itens I, lI, e 111, do art. 14 a seguinte re
dação:

I - Segurança contra o desemprego mediante:
a) Fundo de garantia de participação individual;
b) Indenização do tempo de serviço, proporcional e progressiva,

complementar ao Fundo de garantia do Patrimônio individual,
em çaso de dispensa sem justa causa;

c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego invo1utãrio

Jt/$TIFICATIVA:
D art. 14 nos itens I, 11 e 111 procura outorgar ao

trabalhador a segurança de emprego, a tranqui1idade contra o desem
prego, oferecendo alternativas que na yerdad~ têm. um unico obje.
tivo: a segurança do emprego, a relaçao estave1 de trabalho.

Por ocasião da instituição do Funda de garantia de
tempo de serviço pr-eocupou-se com a equivalência deste instituto com
o da indenização e O da estabilidade aos 10 anos de casa. A pre
sente emenda atende esta velha reivindicação. Por outro lado, ã
estabilidade no emprego sob a forma de proibição de rescisã9, reve
lou-se duplamente inconvenientemente: 19) pela diminuição de põ
der de gestão do empregador e 29) pelo abuso do emprego pelo trabã
1hador. -

Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca
entre patrão e empregado, com inumeras reclamações trabalhistas.

A presente emenda:
19) realiza o objetivo da estabilização da relação

de trabalho, da segurança contra o desemprego;
29) concilia a segurança do emprego, o fundo de gara~

tia e o seguro desemprego;

39) aceita a divergência entre empregado e empregado~

49) afasta"a convivência forçada - que acaba odiosa
de emprego mantldo artificlalmente pela proibição da rescisão;

59) estipula ; s~leção democrática e valoriza os
bons empregados;

69) oferece ao trabalhador um regime mixto, melhor e
mais vantajoso que: .

a) o antigo regime da indenização e estabilidade e
b) o atual sistema do simples fundo de garantia.

79) realiza os objetivos das pro~ostas constitucio
nais, consolidando-as numa solução que abarca as vantagens dos ~
sistemas, sem os seus incovenientes.

Ademais a progressividade da indeniza~ão tornando - a
mais pesada não sõ pelo numero de anos de serViço mas pelo (ndice
de agravamento do s'eu valor - conforme- conta com 01, com 05 ou c.0 1!1.

""' TEXTO/"usT.'lcaçio --,

.deve
tem

Sindic.ato

Art. 1'8

IV -: O

Em consequência, o acésso aos locais de ~raba1ho

ser precedido de autorização, pois entende-se que a empresa
que controlar a entrada e saída de pessoas em suas dependências
principalmente de estran~os ã relação de trabalho.

f) - aO dirig:nte s~nd~çai ê garantida a proteção necessarla
ao exercício de ~ua atividade, inclusive o acesso aos
locais de trabalho na sua base territorial de atuação,
desde que previamente acertado com a direção da empresa;

Portanto, não se trata de proibir ao dirigente s t nd i

cal ~cesso aos locais de trabaiho de sua base territorial de- atua
ção, .as, si~, de subordinã-10 ao conhecimento prêvio da empresa.

Acrescente-se ã letra "f", do inciso IV, do art. 18, a ex
pres.ão "desae.que previamente acertado com a direçio da
empr~ssa".

O poder de mando e comand~ da empresa deve ser exerci'
do em sua plenitude, sob pena de ficar descaracterizado.

A permanência do inciso citado, a par de romper com a
tradição do tratamento constitucional da mineraçã~ no País é in
~ompat~ve1 com a opção do presente' anteprojeto co~stitocion;l que~
em seu art. 306, estabelece, com meridiana clareza, que a ordem e
c~nômica e fundada na livre ihi~iativa. Sua manutencão significa
ra a estatização do setor mineral do Pais, com reflexos serissimo;
na descober.a de novas jazidas e na conseqUente oferta de bens mi
nerais, sem os qu~is a moderna civilização, a agrlcu1tura e a in
dústria não poderão se desenvolver ou mesmo existir.

,...,, "" PLllI:ÂJlIO/eow,uio/.u.eOIlI..i.o-----------.
COtiISSÃO DE SISTE:.:ATIZAÇãO
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10 anos, acaba por constituir um ônus para impedir a despedida ou
uma valiosa compensação se ela se efetivar.

tudo isto a par do Fundo de garantia de Patrimônio In
dividual.

Art. 20 .••.•....•. o ••• o •••••••• o ••••••• o •••••••••

11 - Os brasileiros naturalizados: os-que, na for
ma da lei, adquirirem nacionalidade brasileira, observada, no
processo de entrada e de naturalização, a r~ciprocidade de tra
tamento oferecido a brasileiros, no país de origem.

JUS T I F I C A ç A O

A reoaçao anterior 00 inciso, senoo o Brasil país
multirracial e de emigração recente, das mais diversas origens,
espelha privilégios-ou~discriminaçãoinjustificável. O mercado
de trabalho deve ser reservado, em princípio, ao brasileiro na
to, salvo quan~o o cidadão brasileiro goze dos mesmos direitos
de emigração no país dé origem do caso analisado.

AUTOIl---------------j =l'FL'''''oo----,'
Co!~STITU1J;TE GAIIDI J.AIITL _ ~ ~

EMENDA MODIFICATIVA

..,..., ,.J..uÂ"lo/~OMI.a1ol.u.COIl".io-----------....

C01IISs1i0 DE SISTEi,íATIZAÇÁO

..... TUTOlolUITIP'c..çiO-----------------,

~DA CS03582-8
(!1

Modifique-se a reda~ão do artigo 311 para a seguinte:

"ART. 311 Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o r e
glme de concessao ou permissão, por prazo determinado e sempre
através de concorréncia pública, a presta~ão de servi~os públ i
cos.

Parágrafo Onico - A lei disporá sobre:

EMENDA Cs035á4-4'
[!J DEP!JTAD~ 101\0 AGRI~:NOAUTO'

1':"1---------- .Ud'lID/COM1••lo/.UIICO.I ..Io- ~

CO\"l"\issáo &-e Siste .......&t.. ~c.~õ

r=T----------------TI.TO/olu.TI'ICA;lo----------------...

_ o regime das empresas concessionárias e permissio
nárias de servi~os públicos, o caráte~ especial e de prorroga~
~ao de se~ contrato, e fixarã as condiç5es de ~aducidade, re~
ci~ão e reversão da concessão ou permissão; -

II - os direitos do usuário;
111 - o regime de fiscalização das empresas concession~

rias e permissionárias;
IV - tarifa; que permitam satisfazer-se o custo, a re

muneração do capital, a expansão e o,melhoramento dos serviços~

V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;
VI - a priorização dos transportes públicos de passaael

roS sobre os demais na organização da circulacão dos centros u!
banos.

JUSTIfiCATIVA:

E necessário que seja dispensado tratamento igual para
todos as permissionárias e concessionárias d~ serviços públ icos
nas três esferas. -

Fixando expressamente os itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma co-relação entre custos
e despesas, pc s s l b l l Lt a ndo ao poder público realizar projetos e
planejar sobre a melhor forma de viabilizar os sistemas públicos
de presta~ão de serviços ã população.

EMENIJA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 289

Inclua-se no Art. 289 do anteprojeto o seguinte
parágrafo:

Art. 289 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§29 ~ Os recursos financeiros relativos a pro

gramas e projetos de caráter regtonal,
de responsabilidade da União, !!lerão- dep~
sitados em instituições regionais de cr~

dito e por elas aplicados.

Em consequência, fica extinto o Art. 474 e pas
sa a pr~eiro o parágrafo único d? presente artigo.

J li S T I F I C A C A.P

Atualmente, um em cada três- brasileiros, mora em um gran
de centro urbano. Daí a necessidade de os serviços metropol ita=
nos se adequarem aos novos tempos. O transporte representa ser
viço público essencial e, portanto, de~e ter preferência, a fi~
de que a maioria da população do Pafs. ou seja, a de baixa renda,
tenha methorada a ~ua condiçio de vtda, reduzindo o seu tempo
de deslocamento residência/trabalho.

A redação dada ao ~aput do artigo permite ao Estado deci
dir sobre o regime de concessao ou permissão, porém, em seu par~
grafo único só dispõe sobre o instituto da concessão.

Nenhum serviço pode ser explorado sem previsão de poder
expandf-lo _e melhorá-lo.

A hodierna preocupação com a qualidade de.vida, com a
distinção dos poderes e a efetiva prestação das serviçós esse~
cia~s perfazem alguns dos principais pontos discutidos para a
nova Consti~uição.

AUTO.--------------...:,

DEPUTADO OSVALDO COELHO

A alínea c, do inciso I do Artigo 282 do Antepro
jeto, passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 282, Inciso I, Atinea c

A maté!ia tratada no Art. 474 não é de natureza
prov~sória, dai por que fica melhor contida no capitulo que cu!
da das finanças públicas.

1":"1- TlllTO/olUITIPlc:AÇlo----------------..,

~ ,uNÀ'l'O/CClYI..lo/au-cCllulllo- _

t COMISS!!P DE SISIEMATIZACllO

coletivid!!.

qualquer segmento da iniciativa prl
da revisão periódica das tarifas e

haver prioridade para a
ela destinadas.

Para a manutenção de
vada_ é necessário a garantia
retorno do empreendimento.

E necessário também
de em todas a s atividades a

...,.,r---------- "LuiJlltr/cONlssio/aulcOMIUio------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

St1ÊNDA- CS035lJ3~6
(!J CONSTITUINTE RAUL SELEM

..UfOll:--------------...., tJPM'AII:TIDO-J• PMOS

Art. 282 - o ••• o •••••••••••••

I - ..... o o o o. o o,., 0 •••• 0-••••• o o. o ~. o • o o ••• o o' ••

c) dois por cento,para aplicação nas 'regiões
~orte e Nordeste, através de suas institui

ções oficiais de fomento regional.

T:'l,.---------------- Tt;1tTO/.lu$TlfI~..~io----------------_,

EMENDA MODIFICA~IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 20, INCISO 11

O inciso 11 do Artigo 20 do anteprojeto, passa ter

a seguínte redação:

JUSTIFICAÇllO

O disposltlvo visa a destinar os recursos em tela
para aplicação no Norte e Nordeste pelas insti~uições de fomento

dessas regiões.
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A forma, no entanto, como
claramente a essa compreensão, daí por que
ção da presente emenda.

'E'/t1ENDA CS03586-1
I!J AUTOfl:

~ DEPUTADO ANTONIO MARIZ

foi redigida não leva
se justifica a aprova-

tJ'"!'.nIDO~• PMDB

JUSTI FICACIIO

A emenda elimina o inciso 11 cónstante da redação-atual, ~

ma vez que ele traduz regra interpretativa de vontade não mani
festa do Congresso Nacional, a~ estabelecer a extinção automãti
ca dos Fundos, por decurso de prazo.
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COMIssKo DE SISTEMATIZà O

EMeNDA MODIFICATIVA
"DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 475

I - Dê-se nova redação ao Art. 4~5

r:"T------..:.--- 'LIMÃIUO/cOMlla10'IUltO.11l1o_+--- --,

Art. 475 - As aplicações das instituições financei

ras, em regiões com renda inferior ã media nacional ,

não poderão ser inferiores aos depósitos nelas canta
dos.

E ~ransfer{r o dispositivo para o Titulo VIII, Capit~
lo \111

\
II ~ Justificativa

\
A'~enda visa adequar a 'forma do artigo

uma ~ior precisão técnica.

\

a

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 291, § 19, inciso 111

o incisco 111 do § 19 do art. 291 passa a ter a seguinte
redação:

Art. 291
............................................. L. .
§ 19

I '.............................................( ..
rí r - a regionalização do plano, levando em cpnta as 'ne ~

cessidades e peculiari~ádes das diferentes regiões ~ó Pais.

JUSTIFICACAO I
I

~DA;J=~O:~7:9,

(1 DEPUTADO JOsE: LUIZ MAIA

,...--------- f'1.lNÂIlIO/COM.'.lo/IUKO.IJllo,---- _f!1 COMISSão DE SISTEMATIZACIIO •

=--------------TIEXTO/olUSTI'lÇ.çio-------....:....-- --,

A emenda elimina, ap~nas, a expressão "onde ~ouber", ref~

rida ã regio?a1ização do plano, por entendermos que o prlnclplo
da regionalização, isto e, a conSideração d? dimensão espacial no
plan~jamento, não pode ser relativizado. Os criterios para essa
regionalização, estes sim, podem variar e obedecer a condiciona ~

mentos diversos, espaciais e temporais.

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigp 471, Parágrafo 12

=-- TUTO/tlUSTI'Ic:açi.o----------~---......

~DaTA~"ou 07187

Art., 471 - ..•••.•••.••••••••••••••••••••• ':~.....v.- .
§ 1º - A aplicação dos recursos de que trata este arti

go será efetuada através das instituições finan
ceiras oficiais.

O § 12 do"Artigo 471 do Anteprojeto passa a ter a segui~.

te redáção: /~-
<Ç ~~
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e: COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDÀ CS03590-9
(!l eJ; ~ s:o-:;:ã~tt 'r-~udt'

O artigo 468 passa a ter a seguinte redação:

Art. 468 • O cumprimento progressivo do disposto no § 3º

do artigo 292 será feito no prazo de até dez anos, com base no cre~

ci~ento real da despesa de custeio e de investimento, distribuindo

se entre as regiões macroeconômicas de forma proporcional à popula

ção, a.partir da situação verificada no biênio de 1986 e 1987.

A emenda restabelece o texto original da emenda aprovada
na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, em que há'referê~

cia a um prazo de até dez anos.

JUSTIFICACIIO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 468

JUSTIFICAÇAO

EMENDA CS03588-7_
l!.J AUTOJt

~ DEPUTADO GILSON MACHADO

Uma vez que o espírito do dispositivo é atribuir às ins
tituições financeiras oficiais, quaisquer que sejam elas, a apiic~

ção dos recursos em lide, não há por que nomear apenas umã delas:

.V10Jl-------------

.....--i-------- .L~NÀlIIIO/c:OIlllIUio/.U.c:OIlllIUio, __,

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

iS,t'lENOA. Cj03591-7
l:JEMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 469, inciso 11

~-------------- TIXTO/olUITI'lÇaçio---------------,

D artigo 469 passa a ter a seguinte redação:

Art. 469 - Os fundos existentes na data da promulgação des
ta Constituição serão integrados, conforme dispuser a lei, nos
orçamentos da União.

=-------------- flnOJalUS1J'Ic:.lC'io-_--- -,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 114, § 39, XII
O ART. 114, § 39, XII passa a ter a seguinte redação:
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Art. 114 - ••..•..••••••••••.•..•••.••..••..•••.••.••..•••
§ 39 - •••••••.••••••••••••.••••••.•.••••••.••••.••.••••••
XII - ~preciar programas de obras, planos nacionais e reg!
onais de desenvo1;imento e sobre eles emitir parecer."

JUSTIFICACM

za, a eliminação das desigualdades regionais e a
interpenetração dos estratos sociais, de modo que
todos, em todos os nontos do Território Nacional ,
tenham iguais oportunidades de viver saudável e
dignamente

A emenda e1 imina a expr'es são "setoriais".

Os planejamentos nacional e regional jã cont~m o setorial.
Este e o entendimento do relator do anteprojeto que, nos arti 
gos 48,.IX; '98, VI e 183 IV, tratando das competências da União,
das atribuições do, Congresso Nacional e das competências do Pri
meiro Ministro, refere tão sõ os planejamentos nacional e regio
nal.

Assim a emenda visa ao maior rigor 1õgico-juridico do dis
positivo,adequ~ndo-o ao conjunto.

II
\

Justificativa:
I

A emenda visa adequar a redação do artigo 69 aos
dis~ositivos de correção das desigualdades regionais,
inseridos em ~ários~artigos do ante-projeto,_ tais c~

I :
mo Art. 262, 1271, ~9l, 2~2~ 306, 335, 468, etc.

Os desequilibrios: regionais são o maior entrave ao

desenvolvimenfo harmônico do Pais e a nova redação v!
sa emprestar-lhes a mesma ênfase que se dá à errad~

ção da pobreza absoluta.

....--------------- T...TO/olU.TI',CArrio--------------_......

MENDA CS03592.5(
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~ COMISS~O DE SISTEMATIZAC~D

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO' EMENDADO: Art. 292, § 39

~--------------- n:xToloJuSTI'ICAÇio,---------- ...,

EIoll::NDA Nº

O § 39 do ar~.·292 passa a ter a seguinte redação:

Art. 292 - ' .
§ 39 - Os recursos dos orçamentos fiscal e de inve!

timentos das empresas estatais serão alocados por regiões econ~

micas, de forma diretamente proporcional ás suas populações, e~

c1uidas as despesas relativas:

I - a projetos considerados prioritãrios no plano
plurianual de investimentos;

11 - ã segúrança e defesa nacionais;
111 - ã manutenção dos õrgãos federais sediados no

~jstTito Federal;

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da
União e Poder Judiciãrio; e

V - ao serviço da divida da administração direta
e indireta da União, inclusive fundações instituidas e mantidas
pelo poder publico federal.

Em conseqüencia, o artigo 468 das Disposições Tran
s itõri as fi ca reduzido ao "caput", e1 imi nando-se o seu 'pará-gra
fo unico.

JUSTI FI CACM

Dêem-se aos Títulos VIII - DA OROEM ECONÔMICA E FINAN
CEIRA e IX - DA ORDEM SOCIAL, do Anteprojeto do Relator da Comis
são de Sistematização, respectivamente, as denominações VIII - DA
ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL e IX - DA FAMílIA, DA EDUCAÇAo E DA CUL
TURA, reduzindo-se a 49 os 131 artigos que os compõem, com a se
guinte redação:

TíTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPiTULO I
DOS PRINCipIDS GERAIS, DA INTERVENÇAo DO ESTADO,

DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art .. A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e
na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social e os se
guintes princípios:

I soberaniá nacional;
11 - propriedade privada;

111 - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;

V - prevenção e repressão de qualquer forma de abuso do
poder econômico;

VI - defesa do consumidor;
VII - defesa do meio ambiente;

VIII redução das des~gualdades regionais e sociais.

111 - Empreender, por etanas planejadas e constit~

cionalmente compulsórias , a erradicação da nobre-

'A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao
§ 39 do art.' ~~2 e trazer. para ele materia inadequadamen
te inclusa no capitulo-das disposições transitõrias.

Art. • À iniciativa privada nacional compete organi-
zar e explorar as atividades econômicas.

§ 19. A lei estabelecerá condições para a pessoa jurí
dica ser considerada empresa nacional, especificará os casos em
que o capital deve pertencer exclusivamente a brasileiros e dis
cIplinará os investimentos estrangeiros.

§ 29. No interesse da segurança e defesa nacionais, do
equilíbrio no balanço de pagamentos, da proteção às indústrias
nascentes e da capacita!ão tecnológica do País, a lei poderá dis
ciplinar o acesso ao m~rcado interno e estabelecer condições para
atuação das organizações privadas e das pessoas naturais.

§ 39. A organização e a exploração de atividade econô
mica, diretamente pelo Estado, sob o regime de monopólio ou não,
só serão permitidas em lei quando e enquanto necessárias para
atender à segurança e defesa nacionais e ao desenvolvimento eco
nômico, ou nos casos em que a iniciativa privada não tiver inte
resse ou condições de atuar, observadas as seguintes normas:

rr-!"AJlTIOO~• PMDB"U101l'--------------
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a) a exploração de atividade econômica pelo Est~do será
exercida através de empresas públicas e sociedades de economia
mista, exclusivamente criadas por lei;

b) as empresas públicas e so~iedades de economia mista
serão regidas pelas normas aplicáveis às organizações privadas,
inclusive quanto ao direito do trabalho, ao das obrigações e ao
regime tributário, salvo, quanto a este, as atividades submetidas
a monopólio;

c) em nenhum caso as empresas públicas ou de economia
mista poderão ter beneficios, privilégios ou subvenções não ex
tensivos ao setor privado;

d) a admissão de empregados nas empresas públicas, so
ciedades de economia mista e fundações públicas será permitida
somente mediante concurso.

Art. Como agente normativo e, regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá funções de controle, fiscalização,
incentivo e planejamento, que serão imperativas para o setor
público e indicativas para o setor privado.

§ 19. É facultada a intervenção da União no domínio
econômico para organizar setor que não possa ser desenvolvido com
eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa,
assegurados os direitos e garantias i~dividuais.

§ 29. Para atender à intervenção de que trata o § 19 ,

a lei instituirá contribuições destinadas ao custeio dos respec
tivos serviços e encargos.

Art. . Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regi-
me de concessão, por prazo determinado e sempre através de lici
tação, a prestação de serviços públicos e a exploração de ativi
dades postas sob monopólio.

parágrafo único. A lei disporá 'sobre:
I - o regime das empresas concessionárias de serviços

públicos e o caráter especial de seu contrato, e fixará as condi
ções de caducidade, rescisão, encampação e reversão de concessão;

11 - os direitos do usuário;
111 - o regime de fiscalização das empresas concessioná-

rias;
IV - tarifas que permitam a justa e atualizada remunera

ção do capital, o melhoramento e a exp~nsão dos serviços e asse
gurem o equilíbrio financeiro do contrato;

V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado e
acessível.

Art. • As jazidas e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta
da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento indus
trial, e pertencem à União.

§ ,19 • Ao proprietário do solo é assegurada a partici
pação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 29. A titulo de indenização da exaustão da jazida,
parcela dos resultados da exploração dos recursos minerais, a ser
definida e~ lei, será destinada ao desenvolvimento sócio-econômi
co do município onde ela se localize.

Art .. Na Faixa de Fronteira, o aproveitamento dos po
tenciais de energla hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos
minerais somente poderão ser efetuados por brasileiros ou socie
dades organizadas no País, cujos controles de capital e decisório
pertençam diréta ou indiretamente a brasileiros.

Art. . A Resquisa e a lavra dos recursos minerais,
bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica,
dependem de autorização ou concessão da União, sem cuja aQuência
não poderão ser transferidas.

Parágrafo único. O aproveitamento do potencial de ener
gia renovável para uso exclusivo do utente dependerá de autoriza
ção da União, salvo no caso de reduzida potência.

Art. • No aproveitamento de seus recursos hídricos, a
Uni~o, os Estados e -Municípios deverão compatibilizar sempre as
oportunidades de múltipla utilização desses recursos.

Art. . Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e ou

tros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás natural, existen-

tes no território nacional, bem assim as atividades de refino do
petróleo nacional ou estrangeiro;

11 - a exploração, somente para fins pacíficos, da ener
gia nuclear, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industria
lização e o comércio de minério~ nucleares e seus derivados, au
torizada a delegação apenas quanto a radioisótopos, para uso da
medicina, da agricultura, da indústria e atividades análogas,. de
interesse público.

Art. . Compete aos Estados, nas regiões metropolita-
nas, e. aos Municípios, no seu território, explorar diretamente ou
mediante concessão, os serviços públicos locais de gás combustí
vel canalizado.

Art. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
urbano ou rural, possuir como seu, por cinco anos ininterruptos,
de boa fé e sem oposição, imóvel urbano de até duzentos' e cin
qüenta metros quadrados de área, adquirir-lhe-á o domínio, poden
do requerer ao juiz que assim o declare, por sentença, a qual lhe
servirá de título para matrícu~a no registro de imóveis.

Parágrafo único. Os bens públicos n~o são passíveis de
usucapião e penhora.

Art. . A ordenação do transporte marítimo interna-
cional, respeitadas as disposições de acordos bilaterais firmados
pel~ União, observará a prédominência dos armadores ilácionãis do
Brasil e dõ país exportador ou importador, em partes iguais, ob
servado o princípio da reciprocidade.

Art. . A navegação de cabotagem para o transporte de
mercadorias é privativa dos navios nacionais, salvo caso de ne
cessidade pública e manifesta diferença de preços.

§ 19. Os proprietários, armadores e comandantes de
navios na~ionais, bem assim dois terços, pelo menos, pos seus
tripulantes, serão brasileiros.

§ 29. O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos navin~ nacionais de pesca, sujeitos a regulamentação em lei
federal.

Art. . O Sistema Financeiro Nacional tem
dade promover o desenvolvimento equilibrado do País,
com os interesses da coletividade, e será estruturado
disporá, inclusive, sobre:

I - a autorização para o funcionamento, a alteração do
controle e a eleição dos administradores das instituições finan
ceiras, bem assim das empresas de seguro, previdência e capitali-
zação ;.

11 - condições para a participação do capital estrangei
ro ou de organizações sob o seu controle nas instituições e em
presas a que se refere o item anterior, tendo em vista, especial
mente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
c) reciprocidade;

liI _ a'organização, o funcionamento e competência do ór-
gão ou entid~de do poder Executivo, com função de autoridade mo
netária, bem assim os requisitos para a designação de seus diri

gentes;
IV - a criação e gestão de fundo, instituído e mantido

com recursos das instituições e empresas que integrem o Sistema
Financeiro Nacional, com o objetivo de proteger a eco~omia popu
lar e garantir depósitos, seguros e quaisquer outras aplicações

de recursos do público.
Parágrafo único. A autorização de que trata este arti

go será inegociável, intransferível e concedida sem ônu~. ,

CAPíTULO II
DOS TRABALHADORES

Art. . São direitos sociais'dos trabalhadores urba-
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição

social:
I _ salário-mínimo capaz de atender às suas necessida-

des normais e de sua família, com atualização real;
11 _ salário-família aos seus dependentes;
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clal.

imóvel:
a) é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveita-

Parágrafo único. A função social é cumprida quando o

l'

.l

b) conserva-vos recursos naturais e preserva, o' meio· .am-

biente~;

do;

c) observa relações justas de trabalho;
d) propicia~o bem-estar dos proprietários e dos traba

lhadores que dele dependam.
Art. . Compete à União promover a reforma agrária,

pela desapropriação, por interesse social, da propriedade terri
torial rural e improdutiva, em z~nas prioritárias, mediante paga
mento de prévia e justa indenização.

§ 19. A inaenização das terras nuas será paga em títu
los da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e su
cessivas, acrescidas dos juros legais. A' indenização das benfei
torias será sempre feita previamente e em dinheiro, bem como a
indenização de propriedade rural que configure minifúndio.

'§ 29. . A desapropriação de que' trata este artigo é de
competência exclusiva dp, Presidente da República.

§ ~2. A lei definirá as zonas prioritárias para refor
ma agrária, os parâmetros de conceituação de propriedade improdu
tiva, bem como os módulos de exploração da terra.

§ 49. A emissão de títulos da divida agrária para as
finalidades previstas neste artigo obedecerá ~ limités fixados,
anualmente, pela Lei Orçamentária.

§ 52. Os títulos especiais da dívida pública a que se
refere este artigo terão assegurada sua aceitação, a'qualquer
tempo, como meio de 'pagamento nas situaçõés indicadas em lei,
de~tre as quais estarãó obrigatoriamente a quitação de obrigações
trioutárias federais e o preço de terras públicas.

§ 69. A transferência da propriedade objeto de desa
propriação, nos termos do presente artigo, não constitui fato ge~

rador de tributo de'qualquer natureza.
Art. . A lei disporá, para efeito de reforma agrá-

ria, sobre os processos 'administrativo e judicial de desapropria-
"" - ',J..

ção por interesse sos~al, ,assegurando ao desapropriado ampla de~

fesa em ambos os cásos.
Parágrafo único. O processo judicial terá uma ~isi~ria

prévia, de rito sumaríssimo, onde se decidirá o cabimento da de
sapropriação e o arbitrament~ de depósito prévio.

Art. . A alienação ou concessão. a qualquer título,
de terras públicas federais, estaduais ou municipais, com área
superior a três mil hectares, a uma sÓ pessoa física ou jurídica,
dependerá de aprovação do Senado Federal.

Art. . A lei disporá sobre as condições de legitima-
ção de posse e preferência para a aquisição, por quem não seja

CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA

E DA REFORMA AGRÁRIA
Art. O.uso do imóvel rural deve cumprir função so-

111 - promoção da integração ao mercado de trabalho e da
habilitação civil;

IV - habilitação e reabi~itação adequadas às pessoas
portadoraa de deficiência, bem como Integração na vida econômica
e social do País.

Art. . A seguridade social será custeada pelas con-
tribuições sociais dos empregadores, empregados e recursos prove
nientes do orçamento da União, que comporão o Fundo Nacional de
~eguridade Social, na fo~ma da lei.

Parágráfo único. A p~ogramação dO,Fundo Naçiona~ de Se
guridade Social será feita de forma integrada com a participação

,dos órgãos responsáveis pelas áreas de saúde, de previdência so
cial e de assistência' social, que terão as'segurada sua autonomia
na gestão dos recursos.

Art. É'~nviolável o direito dos·sêgurados à apo-
sentadoria por tempo de serviço, por velhice e invalidez, na for
ma da lei.

ce;

Art. . A ordem social, fundada no primado do traba-
lho e conforme os princípios da seguridade social, visa assegurar
os direitos sociais relativos à saúde, previdência e assistência
socIal.

lei;

Art. . O Estado assegura o direito à saúde mediante:
1 - implantação de políticas econômicas que visem à

eliminação ou redução do risco de doenças e outros agravos à saú
de;

lho;

XV - proibição de distinção entre trabalho manual, téc
nico ou intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XVI - direito de greve, nos termos da lei.
Art. • É livre a associação profissional ou sindi-

cal; as condições para seu registro perante o Poder Público e pa
ra a sua representação nas convenções coletivas de trabalho serão
definidas em lei, que não permitirá, a qualquer título! interven
ção do governo nos sindicatos e na liberdade sindical.

ção;

111 - proibição dé diferença de salários e de critério de
admissões por motivo de sexo, cor e estado civil;

IV - participação nos lucros ou nas ações, ou no fatura
mentoda empresa, desvinculada~da remuneração, conforme definido
em lei ou negociação coletiva;

V - salário de trabalho noturno superior ao diurno;

VI - duraçfto diária de trabalho hão excedente a oito ho
ras, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente pre
vistos, e quarenta e oito horas semanais;

VII - repouso semanal remunerado e nos feriados civis 'e
religiosos, de acordo com a tradição local;

VIII - férias anuais remuneradas;
IX - proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a

mulheres e menores de dezoito anos, de~trabalho noturno a menores
de dezoito anos e de qualquer, trabalho a menores de doze anos;

X - descanso remunerado da gestante, antes e depois do
parto, sem prejuízo do emprego e do salário, extensivo à mãe ado
tiva para período de adaptação do filho menor adotadõ;

Xl - fixação das percentagens de empregados brasileiros
nos serviços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos
de determinados ramos comerciais e industriais;

XII - fundo de garantia do tempo de serviço ou indeniza-

XIII - proteção contra a dispensa arbitrária, na forma da

11 - amparo às crianças e adolescentes, órfãos, abando
nados ou autores de infração penal;

XIV - reconhecimento das convenções coletivas de traba-

CAPÍTULO III
DA SEGURIDADE SOCIAL

11 - acesso universal, igualitário e gratuito às ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de acordo
com as necessidades de caca um.

Art. . Os planos de previdência social do Sistema de_,
Seguridade Social atenderão, nos termos da lei, aos seguintes
preceitos:

1 - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
velhice, reclusão, ofensa criminal e desaparecimento;

Ir - ajuda à manutenção dós dependentes;
111 - proteção à maternidade e à paternidade, naturais é

adotivas, notadamente à gestante, assegurado o descanso ant~s e
depois dõ partp;

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego

involuntário, inclusive mediante programa de seguro qu~ propor
cione auxílio de valor compatível com o último salário, por pe
ríodo correspondente à média de duração de desemprego no País.

Art. . A assistência social compreende o conjunto de
ações e serviços prestados de forma gratuita, obrigatória e inde
pendente de contribuição à seguridade social, voltado para:

I - proteção à Tamília, infância, maternidade e velhi-
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TíTULO IX
DA FAMílIA, DA EDUCAÇAo E DA CULTURA

CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇAo

CAPíTULO U

DO íNDIO

Art .. São reconhecidos aos índios direitos originário!
sobre as terras de posse imemorial onde se acham permanentemente
localizados e destinadas à sua habitação efetiva, às atividades
produtivas e as necessárias à sua preservação cutural segundo
seus usos~ costumes e tradições.

§ 1º. As terras de que trata este artigo, nos termos
que a lei federal determinar, são bens inalienáveis da União, que
as demarcará.

§ 2º. lei especial dispôrá sobre a exploração e o
aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e
dos potenciais de energia hidráulica, em terras indígenas, bem
como sobre a proteção de suas instituições, bens, saúde e educa
ção.

CAPíTULO lU

DO MEIO AMBIENTE

ra;

Art. . O Estado promoverá o desenvolvimento' cienti-
fico e a autonomia e capacitação tecnológicas, para garantir a
soberania do Pais, a melhoria das condições de vida e de trabalho
da população e preservação do meio ámbiente.

Parágrafo único. Os 6rgãos. e entidades da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, dos Municípios, do Dis
trito Federal e dos Territórios privilegiarão a capacitação cien
tífica e tecnológica. nacional como. critério prioritário para a
concessão de incentivos fiscais, financeiros ou de qualquer outra
natureza e para a aquisição de bens e serviços.

CAPíTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. . O meio ambiente ecologicamente equilibrado "é
bem de uso comum, devendo os poderes públicos e a coletividade
protegê-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º. A União, os Estados e os Municípios, podem esta
belecer, concorrentemente, restrições legais e administrativas
visando à proteção ambiental e ~ defesa dos recursos naturais.

§ 2º. Dependem de prévia autorização do Congresso Na-
cional:

ambiente,
tes para
lei.

a) os planos e programas relativos à utilização da Flo
resta Amazônica da Mata Atlântica, do Pantanal e da Zona Costei-

b) a instalação ou ampliação de centrais hidroelétricas
de grande porte, termoelétricas, de usina de processamento de ma
teriais férteis e físseis, de indústria de alto potencial polui
dor, de dep6sitos de dejetos nucleares, bem como quaisquer proje
tos de impacto ambiental.

Art. • O Congresso Nacional estabelecerá normas para
a convocação das Forças Armadas, na defesa dos recursos naturais
e do meio ambiente, em caso de manifesta necessidade.

Parágrafo único. As práticas e condutas lesivas ao meio
bem como a omissão e desídia das autoridades competen

sua proteção, serão consideradas crime, na forma da

§ 5º. O casamento pode ser dissolvido nos casos ex

pressos em lei.
Art. . lei especial disporá sobre a assistência à

maternidade, à infância, à adolescência, à adoção e acolhimento
de menor, à adoção por estrangeiro e sobre o amparo às pessoas
idosas.

tem dire1.to à
Estado e demais

CAPíTULO I
DA FAMílIA, DO MENOR E 00 IOOS~

• A família, base da sociedade,
social, econômica e jurídica do

Art.
especial proteção
instituições.

§ 12. O casamento civil é forma de constituição da fa
mília, sendo gratuito o processo de habilitação e a celebração.

§ 2º. O casamento religioso terá efeito civil, nos

propriefário, de até cem hectares de terras públ~cas, desde que o
pretendente as tenha tornado. produtivas com seu trabalho e de sua
família e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por cinco
anos ininterruptos.

Art. • Os beneficiários da distribuição de lotes pe-
la Reforma Agrária poderão receber título de domínio, gravado com
cláusula de inalienabilidade pelo prazo de dez anos, permitida a
transferência somente em caso de sucessão hereditária.

Parágrafo único. As terras desapropriadas poderão,
igualmente, ser objeto de concessão de uso real a lavradores ou
cooperati~~ de lavradores, condicionado o contrato a exploração
efetiva da ~erra concedida.

Art. . Compete ao Executivo, quando da concessão de
incentivos fiscais a projetos agropecuários de abertura de novas
fronteiras agrícolas, _~!gi~a dest~nação de até dez por cento da .
área efetivamente utilizada, para projetos de assentamento de pe
quenos agricultores.

Art. . Os assentamentos do plano nacional de reforma
agrária de preferência terão um centro urbano dotado de comodida
des comunitárias essenciais em forma de agrovila.

Art. . O Estado, reconhecendo a importância funda-
mental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com
sua eqCipa~ação às demais atividades produtivas.

§ 1º. lei agrícola, ·a ser promulgada no prazo de um
ano, criará 6rgão planejador permanente de política agrícola e
disporá sobre os objetivos e instrumentos da política agrícola
aplicados à regularização das safras, sua comerpialização e sua
destinaç~o ao abastecimento e mercado externo, a saber:

a) preços de garantia;
b) crédito rural e agroindustrial; .
c) seguro rural;
d) tributação;
e) estoques reguladores;
f) armazenagem e transporte;
g) regulação do mercado e comércio exterior;
h) apoio ao cooperativismo e asso~iativismo;

i) pesquisa, experimentação, assistência técncia e ex
t~nsã.o rural;

j) eletrificação r~ral;

1) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através
do c6dígo específico;

m) conservação do solo;
n) estímulo e apoio à irrigação.
§ 2º: A política agrícola estimulará o desenvolvimento

do cooperativismo de produção e crédito.
§ 3º. A União, os Estados e os Municípios, devidamente

articulados, promoverão a assistência técnica, extensão rural,
pesq~isa agropecuária e crédito rural, prioritariamente ao peque
no e médio produtor.

Art. . A lei estabelece~á política habitacional para
o trabalhador rural com o objetivo de garantir-lhe dignidade de
vida e propiciar-lhe a fixação QO meio onde vive.

termos da lei.
§ 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida

a união estável entre o homem e a mulher, como entidade fami
.liar. A lei facilitará sua conversão em casamento.

§ 4º. Estende-se a proteção do Estado e demais insti
tuições à entidade familiar formada por gualquer dos pais ou res
ponsável legal e seus dependentes, consangüíneos ou não.

Art. . A exploração dos meios e processos de qual-
quer natureza, vinculados à execução de serviços públicos de te
lecomunicações constitui monopólio da União, que o exercerá dire
tamente ou mediante concessão, licença ou permissão .

§ 19. O monop6lio.não abrange as atividades da indús

tria da informação; que se utilize de serviços de interesse
público de telecomunicações.
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§ 12. É vedada a participação de pessoas jurídicas no
capital das empresas de que trata este artigo, exceto a de parti
dos pol·fticos.

§ 22. No caso de sociedades por ações, o capital vo
tante guardará, na integridade, a forma nominativa, permitidas
ações preferenciais ao portador, não conversíveis em qualquer hi

tese.

§ 22. Será submetido ao regime de licença, subordinado
ao ordenamento econômico e técnico do espectro eletromagnético,
os serviços.e atividades de informação do interesse exclusivo do
autorizatário.

Art. . A propriedade das empresas jornalísticas, bem
assim as de radiodifusão em qualquer de suas modalidades, é pri
vativa de brasileiros natós ou naturalizados há mais de dez
anos.

VII - a liberdade de comunicação de conhecimentos no
exercício do magistério.

Art. • Ds Estados e o Distrito Federal organizarão
os seus sistemas de ensino, e a União, os dos Territórios, assim
como o sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá
a todo o País, nos estritos limites das deficiências locais.

§ 12. A União prestará assistência técnica e financei
ra aos Estado~ e ao Distrito Federal para desenvolvimento dos
seus sistemas de ensino.

§ 22. Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente,
serviços de assistência educacional, que assegurem aos alunos ne
cessitados condições de eficiência e~colar.

Art. As empresas comerciais, industriais e agríco-
las são qbrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus em
pregados e o ensino dos· filhos destes, entre os sete e os quator
ze anos, ou a concorrer para aquele fim, mediante a contribuição
do salário-educação, na forma que a lei estabelecer.

Parágrafo único. As empresas comerciais e industriais
são ainda obrigàdas a assegurar, em cooperação, condições de
aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o prepa
ro de seu pessoal qualificado.

Art. As ciências, as letras e as artes são 11-
vres.

Parágrafo único. D Poder Público incentivará a pesqui
sa e o ensino científico e tecno16gico, que são indissociáveis.

Art. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito por cento, e os. Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, vinte e cinco por cento, no mlnlmo, ~a receita resultante
de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manu
tenção e desenvolvimentó do ensino.

Art. . A lei definirá o Plano Nacional de Educação,
de duração plur~anual, visando à articulação, ao desenvolvimento
dos níveis de ensino e à integração das ações do Poder Público,
que conduzam à erradi~ação do 'analfabetismo, universalização do
atendimento escolar e melhoria da qualidade do ensino.

Art. . O amparo à cul tura é dever do Estado.
Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Po

der Público os documentos, as obras e os locais de valor históri
co ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis,
bem como as jazidas arqueológicas.

imprensa em qual
severas sanções

o abuso de liber-

CAPÍTULO VI
OA EDUCAÇ~O E CULTURA

Art. . É assegurada a liberdade de
q~er meio de comunicação, mas a lei punirá com
patrimoniais a informação falsa ou inverídica e
dade de opinião.

go

real,
bancos

Ar~: • D~pende de licença prévia do Po~er Executivo,
por prazo detérminado, observado processo de licitação, o exercí
cio das seguintes atividades de utilidade ou interesse públicos,
atendidas as condi&ões técnicas e as políticas de desenvolvimento,
setorial, previstas em lei:

I - uso das freqüências específicas para a transmissão
de sons e de sons e imagens, dest~nadas a serem livre e direta
mente recebidas pelo público em geral;

11 - instalação e operação de televisão com técnicas de
endereçamento seletiv.o;

111 -.retransmissão ou repetição de transmissões via sa
télite, inclusive estrangeiras, respeitados os direitos de autor;

IV - exploração da ind~stria da informação, em tempo
inclusive o fluxo de dados transfrpnteiras e a ligação a
de dados e redes no exterior.

Parágrafo único. A licença só poderá ser suspensa ou
cassada mediante decisão judicial, ressalvado o disposto no arti-

Art. . A educação, inspirada no princlplo da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é di-

reito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na esco
la.

§ 12. O ensinq será ministrado nos diferentes graus
pelos Podéres Públicos.

§ 22. Respeitadas as disposições legais, o. ensino é
livre à iniciativa particular, que terá o ãmpãio técnico e finan
ceiro dos'Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudo.

§ 32. A legislação do ensino adotará os seguintes
princípios e normas:

I - o ensino primário sometne será ministrado na língua
nacional;

11 - o ensino primá~io é obrigatório para todos, dos se
te aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;

111 - o ensino público será ig~almente gratuito para
quantos, no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo apro
veitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos;

IV - o'Poder Público substituirá, gradativamente, o re
gime de gratuidade nO ensino médio e no superior pelo sistema de
concessão de bolsas de estudo, mediante restituição, que a lei
regulará;

V - o ensino religioso, de matrícula facultativa, cons
tituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de
grau primário e médio;

VI - o provimento dos cargos iniciais e finais das car
reiras do magistério de grau médio e superior dependerá, sempre,
de prova de habilitação, que consistirá em concurso público de
provas e títulos, quando se tratar de ensino oficial; e

JUSTIFICACAO

As Constituições brasileiras, a partir da de 1 934

excluída apenas a de 1 937 --, trataram de ordem econômica e
social em um único TITULO, por evidente sua interligação indi~

sociável. Noutro, cuidaram da família, educação e cultura por
suas características próprias que demandam tratamento constit~

cional específico.

No Anteprojeto da Comissão de Sistematização, pr!
tende-se romper essa tradição consagrada ao logo do tempo, da~

do-se às mencionadas matêrias nova sistematização. A alteração
não veio respaldada em razões que a justifiquem, ao contrário,
pode-se tê-la atê por desaconselhável pelo prejuízo sistemát!
co que gera. De fato, ordem econõmica e ordem social estão ta~

to interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princi
pios que as inspiram não permite tratamento constitucional em
títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a transp~

sição para título out;o que cuida também da fam11ia, educação e
cultura.

Em conseqUência, propõe-se emenda a fim de que sob o
mesmo título cuide-se da ordem econõmica e social, reser~ando

-se outro para a família, a educação e a cultura.

E certo que se pretende, atendendo aos reclamos atu
ais, pôr em relevo alguns tópicos da maior importância, como a
segurid~de social, ciência e tecnologia, comunicação, meio am
biente, O menor, o idoso e o índio, dando-lhes capítulos pró
prios sob o título IX - DA ORDEM SOCIAL. Todas essas matérias,
no entanto, podem ter tratamento constitucional, sem descer a
normas que as pormenorizem a nível de legislação ordinária e !
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tos regulamentares sob o tradicional título - DA FAMILIA, DA ~

DUCACÃO e DA CULTURA, cuja abrangência alcança todos os temas

'referidos, desde que tratados como convém no texto constituci~

nal.

Escoimado o Anteprojeto das regras que devam ser obj!.
to qa legislação ordinária, inclusive, em razão de alterações
necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto
constitucional, apenas, os princípios básicos e norteadores que
definam uma política no setor, por certo, ter-se-áo estabelec!
dos preceitos e mandamentos constitucionais duradouros. A emen
d~ substitutiva que ora se apresenta relativamente aos Títulos
VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja,
dar tratamento constitucional aos assuntos, deixando ã legisl~

ção infraconstitucional discipliná-los com a oportunidade que
as condições sociais aconselharem e permitirem.

Se o princípio da legalidade se exprime na maX1ma "su
porta a lei que fizeste", devendo-se, quando seu cumprimento se
revela inoportuno e incoveniente, revogá-la, é prudente e até

sensato mesmo que não se regule no texto constitucional, que se
quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da legislação 0r
dinária.

A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mé
rito das normas constantes do Anteprojeto, eliminar tantas qua~

tas não devam ter tratamento em sede constitucional, por impró
pria, desaconselhável e prejudicial.

Não se trata de opção por Constituição sintética ou
analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto con~titucio
nal que viabilize o desenvolvimento econõmico-social do País e
não o emperre e o desestimule com um discurso inalcançável que,
com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se pretende i
deal e passe a apresentar sinais típicos de esclerosamento. O
desdobramento normativo dos princípios e diretrizes constituci~

nais deve fazer-se através da legislação ordinár1a que reflita
as necessidades dos novos tempos. Não há de ser no ·texto const!

tucional, por exemplo, que se deva desobrigar o idoso do pag~

mento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos,
como se fez com as disposições do art. 430, do Anteprojeto.

A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os
nobres propósitos que inspiraram os textos emendados, apenas
lhes dá a justa ~edida que, a nível constitucional, devem ter.

No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a
399 do Anteprojeto, que cuidam da educação e cultura e,decerto,
reproduzem compromissos assumidos na c~mpanha eleitoral pu as
aspiraçoes de técnicos da área, num e noutro caso sem qualquer
pertinência com o tratamento constitucional, devem ser substi

tuídas pelo que, a respeito, consta do texto da Constituiçã~
em vigor (arts. 176 a 180) com algumas adaptações, que é uma
repetição, com ligeiras alterações, dos arts. 166 a 175 da

Constituição de 1 946, os quais também repetiram os arts. 148
a 158 da Constituição de 1 934, com pequenas modificações. A
liás, bem o disse Salomão com sua sabedoria: não há nada de no
vo sob o sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já consta;

da legislação ordinária, seja quanto às universidades, seja
quanto ao· desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo

adequado que, se retificações necessita, devem ser processadas
pela via ordinária e, não, pela constitucional, como impropri~

mente se propugna no Anteprojeto.

No tocante ao CAPfTULO 11 - DOS TRABALHADORES, cum
pre observar, segundo o lúcido magistério do festejado mestre
AMAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do traba
lhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, c~

mo é predominante nas Constituições, a declaração de princípios
básicos com a indicação dos meios a serem utili-zados para a sua
consecução.

Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamen
tal das relações de trabalho abrangendo a organização sindical
e a integração do trabalhador na empresa.

A organização sindical nos modelos democráticos é I!
vre como pressuposto do fortalecimento das bases sindicais e
autenticidade de representação,dos interesses profissionais e
econõmicos.

A autonomia dos sindicatos perant~ o Estado e a li
berdade de administração dos seus problemas internos é a orien
tação resultante das decisões do Comitê de Liberdade Sindical
da Organização Internacional do Trabalho. "Embora os trabalha
dores possam ter interesse em evitar que se multipliquem as
organizações sindicais, a unidade do movimento sindical não d!
ve ser imposta mediante intervenção do Estado pela via legisl~

tiva, pois dita intervenção é contrária ao princípio enuncia
do nos artigos 2'e 11 da Convenção n9 87". A Comissão de Per!
tos em Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT assina
lou que existe.u~i diferença fundamental quando as garantias
estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direi
to de sindicalização decorrem de monopólio sindical mantido p!
la lei e as situações de fato nas quais as organizações sindi
cais se agrupam voluntariamente sem que essa união resulte, di
reta ou indiretamente, de disposições da lei. B preferível,
segundo a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa pró
pria e não por força de decisão do Estado ~ La Libertad Sin
dical, OIT, 3~ ed., 1 985, pág. 48).

Numa sociedade pluralista o direito de constituição
de sindicatos não pode ser monopolizado, sem perda da autêntica
representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na
categoria que é inconciliável com o direito de associação' ass!
gutado pela Constituição e incompatível com O direito do trab~

lhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de org~

nização pelas quais livremente optar em cada caso, único meio

de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários
de origem.

Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e
informais, exatamente para que da auto-org~nização deliberada
pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a
pluralidade ~m cada ãmbito de interesses grupais, como decorrê~

cia da natural iniciativa dos trabalhadores e empregadores e
nunca por imposição do Estado.

Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sind!
cal e fixar princípios mínimos que permitam a sua realização c~

mo o direito de constituição e de administração de sindicatos,o

direito de négociação coletiva e o direito de greve, deixando

para a lei ordinária ou para a auto-regulamentação das Conve~

ções e Acordos Coletivos a complementação dessas diretrizes co~

titucionais.

Sublinhe-se que a integração do tr?balhador na vida e

no dTsenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos países
democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o

capital e o trabalho, forma de prevenção ou composição das di
vergências segundo o princípio do consenso tendo como base a ne
gociação.

Para ?sse fim, a empresa moderna, voltada não apenas
para fins econômicos mas, também, sociais, é o cenário onde as
questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que
permite a adequada solução de problemas até hoje não resolvidos

pela via impositiva da lei, como a representação dos trabalhado
res e a instituição de mecanismos intra-empresariais de concili!
ção, formas que dão maior eficácia à fiscalização dos direitos
do trabalhador p~los seus ôrgãos de representação, e abreviam a
solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.

A greve não é um simples fato social mas um direito,
como tal previsto na ordem jurídica que deve respaldá-lo, salvo

quando contrariar o interesse público ou d? sociedade. Por maior
que seja a sua defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem
exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da jurisprudên
cia, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentaçã;
dos sindicatos com as cláusulas de paz social inseridas nos co~

tratos coletivos de trabalho.
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Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição
assegura~do aos trabalhadores a definição do ãmbito de interes
ses a defender através da greve, a legislação ordinária é restri
tiva quanto ã greve nas atividades essenciais.

e) "X - o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno
em pelo menos 50% (cinqUenta por cento), indep~ndente de reve
zamento, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) minu
tos."

h) "XVIII - gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, corno re
muneração em dobro."

f) "XII - salário-família aos dependentes dos trabalhadores de
baixa renda."

A duração e remuneração das férias são reguladas por
lei ordinária (CLT art. 130) de modo variável segundo a assidui
dade do trabalhador e a remunera~ão das férias em dobro encober
ta o 149 salário cuja adoção deve resultar das convenções e ~

cordos coletivos.

O perceptual do adicional noturno é fixado por lei O!
dinária (CLT art. 73), convenções, acordos coletivos e sentenças
normativas corno é próprio sendo desnecess~ria a sua previsão em
nível constitucional. Basta a referência constitucional ao salá
rio maior e ã jornada menor. -

menores

ordinária
garantia

do direito

Parágrafo único. ~ proibido o trabalho doméstico de
estranhos ã família em regime de gratuidade."

A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz
através de lei ordinária (Lei n9 5 889, de 11.12.1 972). Os ava~

ços sociais que se fazem convenientes nessa área devem compatibi
lizar as necessidades do trabalhador e as possibilidades do em
pregador, equilíbrio que, uma vez rompido, resultará em excessi
va proteção prejudicial ao próprio trabalhador.

---Há quatro questões que merecem uma referência espe-

cial: a duração da jornada de trabalho, a estab1lipade no 'empr~

go, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra.

A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos
países da América Latina co~o se vê através do levantamento, ~

laborado pelo Organizão Internacional do Trabalho e publicado
com o título de "La Jornada Extraordinária en América Latina" '
(1 986) indicando que essa é a jornada norm~l geral na Argenti

g) "XIV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados
brasileiros, em todas as empresas e em seusestabelecimento~

salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar."

A nacionalização do trabalho com a proporção m1n1ma
de empregados brasileiros nas empresas e estabelecimentos para
defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira não é mat~

ria da Constituição e já é regida por lei ordinária (CLT art.
352 a 371).

A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo

não é solução capaz de permitir a elevação do seu valor, sabida
a sua implicação no conjunto da económia e a necessiaàde de e~
tudos técnicos precedentes ã sua fixação. O Poder Ex~cutivo di~'

põe de melhores ~ondições para, através de Decretos, ~ixar' O,.v!
101' do salário-mínimo.

O salário-família já é assegurado por lei
(Lei n9 4 266, de 1 963) sendo desnecessária a sua
constitucional. As alterações destinadas ã limitação
devem resultar de lei ordinária.

i) "XXVI - garantia de assistência, pelo empregador aos filhos
e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de
idade, em creches e pré~escolares, nas empresas privadas e ór
gãos públicos."

A garantia de assistên~ia, pelo empregador, aos fi
lhos e dependentes do empregado é também objeto de lei ordinária
(CLT art. 389).

j) "Art. 15 - São assegurados ã categoria dos trabalhadores d~

mésticos, além de outros que visem ã melhoria de sua condição
social, os direitos 'previstos nos ítens IV, VI, IX, X, XII,

.XVI, XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integr~

ção ã previdência social e aviso prévio de despedida, ou equi
valente em dinheiro.

A gratificação natalina ou décimo terceiro salário re
sulta de lei ordinária (Lei n9 4 090, de 1 962) sendo inócua a
sua inclusão na Constituição.

c) "VIII- piso salarial proporcional ã extensão e ã complexidade
do trabalho realizado."

A presente proposta tem por finalidade dar atendime~

to aos imperativos acima indicados e para esse fim parte do pre~

suposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo di~

ciplinados através de leis ordinárias e que não tenham a natur~

za de princípios gerais, não devem ser incluídos na Constituição
para que se efetivem. ~ manifesta a inocu1dade da repetição do
mesmo terna, em nível de lei ordinária e de lei constitucional
quando as modificações que eventualmente se fizerem necessárias
podem resultar de providências do legislador ordinário.

Dentro dessa ordem de idéias, a Emenda propõe a su
pressão dos seguintes dispositivos do artigo 14:

a) "VI - irredutibilidade de salário ou vencimento". ~ garantida
pela ELT arts. 117 e 468 excepcionando os casos de força
maior (art. 501 § 29) e de negociação entre sindicato e a em
presa (Lei n9 4 923, de 1 965);

b) "VII - garantia de salário fixo, nunca a.nfer í or ao salário mi
nlmo, além da remuneração variável quando esta ocorrer."

A garantia constitucional de um salário fixo além da
retribuição variãvel contraria o sistema de remuneração por pro
dução, peça ou tarefa tradicional em alguns setores de produçã~

nos quais o salário é calculado segundo as unidades produzidas
pelo trabalhador sem a obrigatoriedade do acréscimo de um fixo e
desde que o total do ganho variável exceder o valor do. salário
mínimo.

De outra parte, a Constituição Federal deve garantir
apenas os direitos básicos dos trabalhadores, sem entrar em de
talhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos cole
tivos entre sindicatos e empresas.

Há países que não consideram fundamental incluir na
Constituição normas sobre relações de trabalho. A Constituição
dos Estados Unidos (1 787) que, de um modo geral, não tem sofri
do modificações desde a sua proclamação, embora ácrescentada de
algumas emendas, silencia sobre questões trabalhistas.

Os pisos salariais resultam das negociações coletivas
entre sindicatos e empregadores, cabendo ã Constituição unicamen
te a previsão do salário mínimo geral.

d) "IX - gratificação natalina, com base na remuneração integral
de dezembro de cada ano."

Em outros países, os direitos trabalhistas são incl~

ídos na Constituição, com maior amplitude corno no México (1917)
e Portugal (1 976) ou de modo sintético corno na Itália (1 947) e
Espanha (1 978).

O Brasil tem um sistema de relações do trabalho ex
cessivamente regulamentado e em prejuízo da ampliação das neg~

ciações sindicais com os empregadores.

O propósito, por todos comungado, do resgate ã pobr~

za tem levado, até agora, a Assembléià Nacional Constituinte, a
transformar um texto básico, corno deve ser a Constituição, em
xepositório das supostas aspirações manifestadas, o que pode l~

vaI' ã crescente publicização dos direitos trabalhistas em des~

cordo com as perspectivas modernas de liberdade e autonomia
do modelo democrático de relações do trabalho.

A Constituição, corno compromisso não apenas político,
mas também jurídico diante da Nação e cultural perante a hist~

ria e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros pr~

prios que a informam, o que ressalta a necessidade de distinguir
en~re matéria constitucional e outros ternas que não têm essa na
tureza.
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na (Lei';1 544), Bolívia, Chile, ~olômbia (Código, art 161),Cos
ta Rica (Constituição, art~ 58 é Código, art. 136), Haiti, Mêxl
co (Constituição, art. 123, "§§ I e IV e Lei Federal do Trabalho,
artigos ~ e 69), Nicaragua, Panamá (Constituição, art. 65 e C§
digo art. 31), Paraguai, Peru (Constituição, art. 44), Uruguai
(Lei n9-S 350, arts. 1 e 3 e D. de 29.10.57) e Venezuela (Cons
tituição, art. 86), se~do raros os países latinoamericanos com
jornadas menores.

Não sendo o Brasil altamente industrializado não se
justifica, especialmente nõ atual contexto econômico, a redução
da duraçãb diár1ã--por-l~nada impedintlo, no entanto, a nego
ciação dir~ta entre lOS interlocutores sociais.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Altera o inciso 111 do artigo 379, do capítulo 111 da Educaç&9
e da Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379, inciso 111.

COMISSAO DE SISTEMATIZAçnO

--------TEXTO/olUSTI'ICAÇio--------

JUSTIF1CAÇ~O

111 - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para ,~ as
crianças até 06 (seis) anos de idade.

Em cumprimento aos princ1p10s estabelecidos nos artigos
378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que deverão
ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins que a
complementam, consideramos indispensável incluir o atendimento edu

cacional obrigatório ~ faixa de O a 6 anos.

Art. 383 ••••.•

§ 2Q - Compete aos Estados e Municípios, at~avés de Lei comple
mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a 6 anos, o en

sino fundp;.l~!1tal e médio.

EMENQA: ~S03597-6.

[J

a

s~

essa solução, como
ordinário a-decisão

Daí a fórmula que proporciona
proposta, deix~ndo-se para o legislador
bre a amplitude da proteção.

A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser
superada através de fórmula intermediária que permita a justa
composiç~o entre a pr.eteftS~dos ,trabalhadores de estabilidade
e a exigência do empregador de absoluta disponibilidade de mão
-de-obra.

A forma intermediária ê a previ~ta pela Convenção n9
158, da Organização Internacional do Trabalho que, sem impedir
a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de
ordenar a ruptura do contrato de trabalho com um procedimento
que c~fere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se com a
conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coleti
vas determinadas por causas econômicas, a ordem preferencial de
dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos,com
maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária d~

ve especificar e que não devem ser resolvidas e~ nível da Cons
ti-tuiç.ão.

A contratação de serviços de terceiros não pr~judica

o trabalhador na medida em que a lei ordinária garantí-Io com
os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a i~

pedir essa contratação para atender às necessidade permanentes

do tomador de serviços.

A proibição da atividade econom1ca em qúestão reduzi
ria a oferta de emprego e~ detrimento dos próprios trabalhad~

res e não é a solução para os casos de abusos.

JUSTIFICAÇ~O

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência com
os outros ítens desse artigo, referentes ao ensino fundamenta~, à
extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e superdota
dos e é condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo "as"
crianças sua razão é obvia. Sem ele o atendimento de 10 ou mil cri
anças já atenderia o dis~osto.

AUTOR

EMENDA CSO~598.4";

flCONSTITUINTE MIWJEL tornEIRACONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r:T--------- 'LuÁI'IIO/eONlssÂo/IUIC'OM.sslo-------,------,

,EMENDA ·CS035g5·(f
•__-:.'-.:..' .....:...~ .&UTall

(!l

1':'Ir---------------TEXTO/.luSTI'ICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425 .

.Suprimam-se do- Anteprojeto:

a) Artigo 425

JUSTIFICAÇ~O

O tema do presente artigo, inserido no capítulo da

Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientt"E'''te
abordado n9 capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrln
s~camente ligado a programas integrais de sa~de.

=-------,--------TIEXTO/olU5TlfICAÇÃO------ ---,

SlJ'RESSIVA
DISPOSITIVO E/oENOAlX): ARTIGO 423 e seus parágrafos.

O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação:

Art. 423 - a família, constituída pelo casanento ou por lIlião estável
baseada na if}J8ldade entre o hooen e a IIlllher, tem direito à especial proteção •
social, econânica e jurídica do Estado e demais instituições.

§ 12 - o casamento religioso terá efeito civil, nos tenros da lei.
§ 2Q - será gratuita o processo de habilitação 'e a celebração do ('asa-

§ 32 - estende-se a proteção do L:;tado e demais instituições à entid.!!.

de familiar formada por ~quer um dos pais ou responsável legal e seus oeoen 
dentes, consanguíneos ou não•

§ 4Q - a legislação ordinária reg.J1amentará a dissolução 00 casamento.

menta.

..u:"""10fCOM~S,io/'u.eO..lllio----------..,

CO~IS~~O DE SISTEMATIZAÇRb

~--------------_TlITO/ ..U'TI'IC"çio---------------.....,

EMENDA CS03596-6
,(!l'-- CONSITUINTE MANOEL M;~~-IR-A---'-------~ te-~;;;; "]
~ [1õ?/;?Jrn

Educa-

EMENDA MOuIFICATIVA.
DISposiTIVO EMÉNDAOO: Artigo 383, Parágrafo 2Q.

Modifique-se o parágrafo 2Q , do artigo 383 do capítulo da
ção e Cultur!1 do Anteprojeto de Constituição qué passará a ter a

guinte redação:

se-

JUS T I F I C A ç A O

li constituição da família foi matéri.a contenplada no art. 13 - capít!!
lo I do presente Anteprojeto, razão pela qual opf:aloos, com a finalidade de s1,,'"
tematizar o texto constitucional, pela presente redação.

O mesrro IOOtivo nos leva a '>uprimir e alterar os demais parágrafos.
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EMENDA CS03599-2
L CONSTITUINTE MANOEL ;~~E-I-R-A--'-------~

_________ PLENA.f\IQ(CQtussio/cUllCOW.15SÃO----------_

~ C~Mr3SAO OE SISTEMATIZAÇAO

_---------------TtXTO/ol.,ST1FICAÇÃO----------------,

cn-nssno OE SISTEMATIZAÇAO

_--------------- TtxTOI.IlJ5TIFlCAÇÃO----------------,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378 ítem VI.
EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 359, § 12.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

COMISSAO OE SI3Tr:MATIZAÇ~_

e

F·-~AltTIDO~

PMOB

própria

além de

férteis da~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "O", inciso IX, do artigo 18.

A alínea "O", inciso IX, do artigo 18 do antepro-
jeto, passa a ter a seguinte redação:

Art. 18 - ........•..............................
IX - .................................•..•........
d ) - ..

d) - O Congresso Nacional instituirá por Lei Ordi

nária o Código de Defesa do Consumidor.
JUS T I F I C A ç A O

A exigência de uma Lei Complementar para a insti
tuição do Càdigo de Defesa do Consumido, não se coaduna com o inci

so V do artigo 306 que contempla a defesa do consumidor como prin

cípio da orde~ econômica. Na medida ~m que a defesa do consumldor'
é fundamento_ da ordem econômica, a instituição do Código de Oefe
sa do Consumidor por Lei Ordinária agilizaria o desdobramento des
te princípio.

Substitua-se no parágrafo 12, do art. 359, do anteprojeto, a

expressão "fpcundidade" por "fertilidade".
JUSTIFICAÇAO

H fertilidade é uma pré-disposição à fecundação
esta uma ~. culdade de produção.

Nossa proposta de modificação do termo "fecundidade"

para "fertilidade", implica na maior abrangência que o último

termo contempla.
A regulação da fecundidade se restringe à

fecundação, enquanto que, a regulação da fertilidade,

abranger a fecundação, estará amparando as pessoas não

do-lhes portanto oportunidades à informações e métodos científIcos
para atingirem através da fertilIdade, a fecundação.

r.r--------- PLt N.IlJO/COI,lISsÃo/suecollllssÃO

j

EMENDA CS03603-4cr CONSTITUN~E MANOEL MORE;~;P----

r--<--------------- TEXTO/JUSTIFlt ..çio-- ~

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 379, inciso VII.

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação

e Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de

O (zero) até 6 (seis) anos de idade e para o ensino fundamentql,atra
vés de .programas de material didático-escolar, transporte, alrmenta

ção, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.

Acrescente-se'ao art. 378 ítem VI do Anteprojeto de Constitui
ção, o segu~nte:

Art. 378 .................................•...................•

JUSTIFICAÇAO

Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e

discriminação na nossa sociedade, a questão sexual, como a dos cida
dãos e cidadãs marginalizados por questão- de idade, não podem deixar

de ser explicitados em qualquer definição de princípios ou normas que
tenham o propósito de conduzir os setores que compõem nossa organi

zação social, principalmente em um daqueles considerados básicos co
mo é o caso da educação.

Item VI - Superação das desigualdades e discriminações regionais,

sociais, étnicas, religiosas, sexuais, etárias e demais formas de dis
criminação.

JUSTlFICAÇI\U

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é
indisoensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança
de zero até seis anos de ídade, contribuindo assim para que o cida

.dão brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, in

clUSIve prevendo a continuidade de sua inserção no processo educaci
onal.

r--<--------------- TtXTO/.lt,lSTlfICAÇio- --,

EMENDA CS03600-0

L
t:

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

EMENDA CS03601-8
C·

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

_--------------- Ttll.TotJUSTII'ICAÇÃO-----------------,

Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistema

tização da matéria.

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: Artigo 359
Suprimam-se de Anteprojeto:

a) § 22 do artigo 359.

JUSTIFICAÇAO
O controle à pesquisa já está contido no.ítem VIII,

do artigo 353; o planejamento flmiliar deve ser um dos objetos

da assistência integral à saúde individual e coletiva, comtempla
do no inCISO 11 do artigo citado e, finalmente, a proibição da

exploração direta ou indireta por parte de empresas e capitais de

procedência estrangeira já se encontra no § 42 do artigo 355.

JUSTIFICATIVA
Pelo déstaque que as Cortes de Contas recebem no substitutivo

em questão, como órgãos fiscalizadores dos Três Poderes da República,

estamos sugerindo a substituição, da expressão "auxílio" para "parti

cipação ll
•

Desta forma, ficará evidente que a Instituição continuará

co-partícipe do exercício do controle externo, ao lado do Legislati
vo sem prejuízo de sua ação efetiva na fiscalização das finanças pú

blIcas, e não como mero órgão auxIl~ar o que está em choque com o

próprio conteúdo da Seção em foco.

EMENDA MODIFICATIVA - Título V, Capítulo I, Seção IX.
Dê-se a seguinte redação ao art. 137 do AnteprOJeto:

"Art. 137 - O controle externo será exercido com a participação
do Tribunal de Contas da União e compreenderá:

....................................................... ; .

r--<--------------- TEXTO/JUSTIFIC,l,çill----- --,
~,.,.~

LQJjOjJ8
PLENAR,IO/cQUISSÃo/sul!lCOM1SSÃO----------'f: ...:C...::.OMISSAO OE SLSTL:HATlZAÇAfI _
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EMENDA CS03605-1
~TlTUNTE MI\l>IE. M:I'lEIRA

tJCDHssno oc SlSTEMATIZ~,_"_"_I_co_._"s_'_o/_s_",_'_,._"_"_-o -J

W- PlUfAIUO/COIlIS,io/suaCONls,io

~~M '!~ SISTEMlITIZAÇ/ID
=----------------TEXTO/,/USTlfICAÇÃO- -,

EJeDA ADITIVA

DISPOSITIVO EJelJAlXJ: ARTIm 15.

Inclua-se no Artigo 15 do Anreprojeto, os seguintes itens: 11,

111, VII, XN. XIX e XXIX, do artigo 14.

JUS T I F I C A ç n O

A categoria dos empregaoos domésticos deve ser tratadas como as
demais categorias de trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empre 

gador.
Não se justifica portanto tratamento diferenciado quanto aos bene

fícios previdenciários coro "eguro deseroreqo, Licença reeuoerada à gestantes e

seguro contra acidente de trabalho e aireitos trabaltustas como Fundo de Garantia'
do PatrLnônio In~ividual e jornada de trabalho.

A inclusão aos itens referidos acina vem compatibilizar o corpo dO
projeto.

=----------------TEXTOIJUSTIf'ICAÇÃO---------- --,

BelDA ,!\DITIVA
DISPOSITIVO E/>UtIA!Xl: alínea "d" do inciso XN 00 art. 13.

In~lua-se na -alfrea "d", do in;;:iso XN, do artigo 13 do Anteprojeto,
a seguinte expressão:

d) não haverá prisão civil, salvo o caso de devedor inadirrplente de
oorigação alimeCltar.

JUS T I F I C A ç A O

No nosso entender, a supressão da prisão civil por inadi~

plemento de oo.igação alimentar .serãa un retrocesso da nova Constituição em rel~

ção à atual, una vez que o direito do alimentado, já ameaçado no qcadro atual
por estratagemas usados pelo alimentante - como por exemplo o abanuono de empre
gos e a mudança de domicílios - estaria desta forma constãtucãonalnente desaqJa

rado.

EMENDA CS03606..9
t: CONSTITUINT~ MANOEL MDREIRA

[I-"."T100~

PMDB J er="'''O'~'PMDB
,- I"1.ENAJlIO/co"u.ss,io/151JIlCOIlJ5',iO _

[õ] •-- " 1A ~Ol ~OM1"Sf\O DE SISTEl:1IZ·.Ç....

r.:-r------- ---------Tf.XTO!dll!lTlfIC.çio-----------------,

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇ~O

r.:-I---------------- TEXTOI"usTlrlc4çi~------------------,

EMENDA SUPRESSIVA DE ADEQUAÇÃO N9 DEPUI'ADO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133.

Seja suprimido o inc5so XX~V do art. 14 do Anteprojeto de Co~

tituição da Comissão de Slstematízação.

JUSTIFICATIVP:

O ítem pretende fiquem proibidas as atividades de intermediação

remunerada de mão-de-obra.
Sucede que,através, tõ<i.é:n, de intermediação de mão-de-obra ~

lizam-se diversos tipos de prestação de serviços pela iniciativa privada, indi~

pensáveis ã danamizacâo social e econômica e com regulamentaçãc legal, tais como:

serviços de Limpeza e conservação de móvels e imóveis; vigilãncia e segurança de
bens, patr.wDn1.o e valores; mamrtencâo de Juáquinas e equípamerrtos , trans~rtes e

outros.
No tocante a prestação de serviços, ver-i.fica-se que o único ar

tigo do AT'lteprojeto alusivo é o 311, l~~tando-se a regulamentar á questão da

prestação de ser-viços públicos, que deverá ser airetamente pelo Estado ou por

empresa pr-ivada, mediante concorrência pú::'lica; .logo, a prestação de serviços Pô!::.
ticula..-nes: é lJ.VI'e. Assim, torna-se imperativa a exclusão do inciso XXIV do

art. 149, sob pena de restar evidente lacuna geradora de conflhos interpretati-

vos.

O Artigo 133 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

Art. 133 -

Art. 133 - Os projetos de lei de' diretrizes orçamentári~s

o plano plurianual de investimentos serão enviados pelo Primeiro-Minis
tro, ao Congresso Nacional, para votação conjunta das duas Casas, até'
quatro meses antes do início do exercício financeiro seguint-

§ 19 - O processo orça~entário inicia-se na Câmara 005 Depu

tados.
- A Câmara dos Deputados recebe os projetos de lei e o

remete à Comissão de Orçamento que os distribui entre as diversas Sub

comissões.
11 - As Subcomissões ouvem os interessados sqpre a part~ ,

dos projetos de lei que lhes foi confiaoa.
111 - A Comissão de Orçamento reúne-se, plenamente para co

siderar as recomendações das subcomlss~es e prepara o projeto de lei .•
Os projetos de lei assim consideràdos, rodem ou não conter as re~omen

dações propostas.
IV - A Câmara dos Deputados reune-se, em sessão plena par

votar os projetos de lei propostos pela Comissão de Orçamento e envia

dos ao Senado Federal.
§ 29 _ As etapas, no Senado Federal, obedecem a seguinte ori

entação.
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I - o Senado Federal remete os projetos de lei orçament~

ias à sua Comissão de Orçamento, onde as Subcomissões ouvem os intere~

ados e depoimentos adicionais.
11 - A Comissão de Orçamento considera as propostas das '

ubcomissões e remete os projetos ao Senado Federal, com ou sem emendas
111 ~ Os projetos de lei são votados e as emendas, se hou

er, devidamente numeradas.
IV - Após a votação, o Senado Federal envia os proj,tos '

e lei à Comissão Mista.
§ 3E - Cabe à Comissão Mista do Congresso Nacional elaborar

s projetos de lei orçamentária para r voto final conjunto.
1 - A função principal da Comissão Mista é encontrar uma

olução comum para as emendas aprovadas apenas numa das Casas e rejeit~

as na outra.
11 Na C omissão Mista nãú serão oferecidas emendas.
111 - Os projetos de lei da Comissão Mista serão conclusi

os e finais salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou d
enado Federal requererem votação em ~lenário de emenda aprovada ou re

'eitada na Comissão.
§ 4g - As emendas, em qualquer fase do processo or çamentári

1
ue implique em aumento da despesa global, somente serão objetos de deI'
eração quando especificarem as fontes de recursos necessários.

I - ~ vedado a emenda indicar, como fonte de recursos,
xcesso de arrecadação.

11 - Que sejam compatíveis com o plano plurianual de inve
imentos, com a lei de diretrizes orçamentár~as, ou com ambos.

§ 5E - Aplicam-se ao oroieto de lei orçamentária. no que não
contrarie o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao proces-

s" legislativo.
§ 6g - O Primeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Con

gresso Nacional para propôr modificações nos projetos aos quais se refe
re este artig~, enquanto não estiver concluída a votação, na Comissão '
Mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 7g - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o
início d~ exercício correspondente, Roderá ser iniciada a execução do '
projeto como norma provisória, até a sua aprovaçãp definitiva pelo Con
gresso Nacional.

~ 8E - Na fasa de discussão dos projetos de lei de que tra
ta este artigo, os Ministros de Estado poderão ser convocados a compare
cer ao Congresso Nacional ou à Comissão Mista para prestar esclarecimen
tos e sustentar as propostas de suas respectivas pastas.

1'::""1--------------- TEJCTO/olIJSTlF1C...~ÃO'- -'

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. art. 301

Dá nova redação ao artigo 301, ampliando seu
entendimento, compatibilizando com outras redações no mesmo sen
tido.

"Art. 301 - Ap6s aprovados, Planos e Orç~

mentos públicos serão amplamente divulgados pelo Poder Executl
vo, de forma resumida e acessivel a toda sociedade".

JUS T I F 1 C A T I V A

Esta emenda redacional visa compatibilizar
e ampliar o espirito do artigo.

CONSTITUINTE
c---------- Pl,(NA"IO/COI,l15S.io/sUllCOl.lISsio--- --,

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
...... TEXTO/olUSTlFIC.lÇÃ(I- ---,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: § 2º, do art. 294.

Suprima-se o § 2º, do art. 294.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A ç n O

CONSTITUINTE JOSE LUIZ MAIA

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO
1'::""I- ~ ..l.fN.. "IO/COIlllI:llSjo/.U.CO.. lflSio ...,

...IITO"'---- _

O orçamento já deve contemplar a previsão para
as garantias objeto de preocupação do artigo.

Caso não o faça, não é orçamentado e a despesa
não poderá ser feita. ~ a lei. Além disso, este dispositivo
é uma criação exclusiva de um orçamento de crédito rural,p~

raleIo e sem-aprovação do congresso.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: arts. 305 e § 19 do art. 294

EMENDA CS03611-5
t:

......--------------- TUTO/olUST1FICAÇÃO- --,

o Congresso Hacional-é a instituição mais importante do pro
cesso democrático de um governo representativo, e está enraizado nos
problemas de ordem financeira ou, em outras palavras, no direito que
reside no povo de controlar todas as receitas e destinações de recursos
do setor público. D Anteprojeto de Constituição é muito preciso em colo
car sob a responsabilidade do Congresso Nacional toda a administração '
orçamentária; porém restringe a discussão dessa matéria à Comissão Mis

ta Permanente do Congresso Nacional (art. 133),
Ao nosso ver a discussão do Orçamento começa na Câmara dos

Deputados, através de suas Comissões e Subcomissões, onde os projetos-'
de lei podem sofrer emendas. Tais emendas devem atender aos requisitos
estipulados pelos parágrafos 3º, 4º, 5g e 6º, do àrtigo 133. Após a
aprovação da Câmara dos Deputados, estes projetos de lei são enviados'
ao Senado Federal, para análises, que repete o processo decisório.

A Comissão Mista elabora, por fim, o relatório conc~usivo p~

ra o voto final em cada Casa. Na Comissão Mista os projetos de lei não
sofrerão emendas, salvo nos casos previstos pelo parágrafo 5º do arti
go 133 do Anteprojeto. Após a sua aprovação definitiva pelo Congresso'
Nacional, o projeto de lei será enviado ao Presidente da República,
nos têrmos do artigo 134 do Anteprojeto da Constituição.

"Art. 305 - Lei com~lementar estabelecer.
o conteúdo, a apresentação, a vigência, a execução e os cri
térios de manutenção do valor real do Orçamento da União, bem
como a periodicidade e a forma dos relat6rios para acompanh~

mento pelo Congresso Nacional."
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Suprima-se do § 1Q , do art. 294.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda apresentada' visa compatibilizar
o conteúdo dos dois textos, com maior segurança, pois pode
o crit~rio estabelecido na Constituição não ser o mais ade 
quado.

EMENDA CS03612~3

tJ CONSTITUINTE
,..". -"-__ "LUIAIUOtCQN15'iol.UICOMI',io------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

,.,., rcxTO..,"USTlfICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADD: § 1Q , art. 133

. compatibiliza a idéia do dispositivo com o de

outras Comissões.

§ 1Q _ Organizar-se-á Comissão Mista permane~

te de Senadores e Deputados para, sem prejuízõ de outras atrl
buições que lhes forem conferidas, examinar e emitir parecer
sobre os projetos de lei relativos à diretriz orçamentária, or

çamento e planos.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa compatibilizar as idéias aprese~

tádas em dispositivos de outras Comissões.

CONSTITUINTE

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

= TtxTOIJUSTIf"ICAÇio --,

EMENDA MDDIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: item IV, do § 1Q do art. 293.

Dá ao item IV a seguinte redação, na for
ma de parágrafo, enumerando-se os seguintes:

" § 2Q - Qualquer alteração de legislação '
tributária relativa à hipótese de incidência, base de cálculo,
alíquota, sujeito passivo e modalidade de arrecadação de qual
quer tributo só será admitida com prévia autorização do Cong~

.so Nacional, para vigorar no exercício financeiro seguinte, e
desde que tenha sido contemplada no Projeto de Lei de Diretriz
Orçamentária."

JUS. T I F I C A T I V A

Esta redação confere maior longevidade às
políticas econômicas, evitando casuísmos imediatistas tão co _
muns ao nosso sistema fiscal vigente, e dá ao Congresso a im _
portância que lhe é devida, impondo maior disciplina e austeri
dade aos gastos públicos. -

EMENDA CS03614-0
l!J CONSTITUINTEL JOSE I UIZ MAIA
.-<--------- 'L!N.~10/cONlSsio/su.COlllssio ...,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=--------------- T[XTOI"uSTlfICAÇio ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO~ art. 291

Consolida no art. 291 os princípios ~anifestos nos
anteprojetos da Comissão de Orçamento, no da Comissão de Organiza
ção do Estado, na de Ordem Econômica, relativos à vinculação dos pl~

nos e orçamentos .

"Art. 291 - Os orçamentos e planos do setor públi
co compatibilizar-se-ão com os planos globais e elaborados pelo Po
der executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.

§ 1Q - Os planos e orçamentos deverão ser elabora
dos levando em conta as necessidades e peculiaridades das diferentes
regiões geográfic~s do País e contarão com a participação dos diver
sos segmentos políticos, sociais e dos yários níveis de governo.

§ 2Q - Lei complementar regulará a vigência, o con
teúdo, apresentação, duração, execução e acompanhamento dos planos
e orçamentos de que trata este artigo.

. Suprimam-se os itens I a 111.

§ 3Q - Nenhum investimento..... (manter a redação
do § 2Q anterior, renumerando-o).

JUS T I F I C A T I V A

O anteprojeto não deixou clara a idéia central dos
muitos anteprojetos aprovados e de grande importância porque vincu
lam o planejamento macroeconômico do Estado ao proce~so de alocação
e distribuição dos recursos públicos na economia.

E consenso geral que os planos macroeconômicos devem
permanecer como diretriz da vontade do País em alcançar certos .bje

tivos. Os planos re médio prazo, do Governo, que se confundirem com
os planos plurianuais devem atender de certa forma a vontade de Go
verno, mas devem ficar atentos aos objetivos maiores do Estado e às
aspirações do seu povo. Os planos de curto prazo são ainda aqueles
adaptativos à conjuntura e coordenadores de todos os instrumentos de
política eonômica de curto prazo. Os planos são todos indicativos
para o setor privado e normativos para o setor público no que tange
a sua responsabilidade nas normas, nas sua mais ampla concepção instl
tucional, e aos quais se devem vincular todos os orçamentos públicos.
Portanto, o mais que se pode concordar é que não sejam aqui definidos,
mas em lei complementar. No entanto, ignorá-los no texto, seria impe~

doável.
O processo do planejamento não pode limitar-se à re~

ponsabilidade de ação do setor público, tem que situar-se de um con
texto mais global da própria Nação e dentro de um processo que, rep~

timos, deva ser indicativo para o setor privado.
Por outro lado, também não se pode restringir o pl~

nejamento a planos de investimen~os públicos, tal como propõe a red!
ção restante do anteprojeto. Isto é uma limitação que pode induzir a
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a sérias distorções. O setor público tem seu custeio com os ser
viços públicos e a manutenção da máquina do direito de planejar,
os quais também devem ser planificados. Não se deve esquecer ai~

da que todo recurso aplicado em investimento deve prever a manu
tenção dele resultante. Embora este processo seja constatado com
frequência no País, não devemos consagrar tal erro na Constitui
ção mas, sim, evitá-lo.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda:proposta restabelece a idéia do
acompanhamento dos Planos e Orçamentos que o Anteprojeto
em sua presteza sistematizadora, retirou por engano do tex 
to.

Em retirando este artigo, sugerimos também
retirar a Co~issão Mista, a necessidade de passar tudo pelo
Congresso etc, e, por que não, seu fechamento.

JUS T I F I C A T I V A

&UTOR----- _

Seja íncluída no Artig~ 259; o' seg'Jinte Parágrafo:
ARTIGO 259- , •.. , , .

Parágrafo - As Guardas Municipsis destinam-se à segurança e prote
ção dos próprios púhl ícos dos respectivas Municípios. sob a sup~rvisão e organiza
ção da Polícia Militar. na forma qJe a lei estabelecer.

~

EMENDA AClITIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: ARTIGO 259

EMENDA CS03617-4rrP~o RAI.(I~

= n:xTO/~uST1'lcAli.o_--------------__.

JOS~ LUIZ MAIACONSTITUINTE

"Art. 310 - O Estado, como ag"ente normativo e r~

gulador da atividade econômica, exercerá processo de planejamento
permanentj e abrangente ao qual se subordinarão os planos e orça
mentos 00 setor público, representativos do planejamento imperati
vo e os 'instrumentos de política econômica, controle e fiscaliza~
ção d~'indução do setor privado."

EMENDA MOFIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 310.

Modifica a redação do artigo 310 do Anteprojeto:

tJ"'--C-O-M-I-S-S-/l-O-D-E-S-IS!rcÉMA~IOZ'À'ÇA~"'·'''iO----------

= ~ TUTO/Ju't.FIC6Çio _,

EMENDA CS03615-8
tJ

A função de planejamento está diluída por vá 
rios títulos e capítulos, não adquirindo a densidade que sua im
portância requer, comprometendo assim sua compulsividade e oper~

cionalidade e, por vias de conseqUência, sua eficácia. A forma
como se menciona no artigo 310 é muito tênue, não lhe dando o n~

cessário destaque. Por outro l~do, é de fundamental importância'
deixar claro que a função de planejamento não deve ser confundi
da com a elaboração de planos, mas que é um processo permanente'
que deve compreender a globalidade estratégica do sistema econô
mico e de responsabilidade de toda a sociedade, e principalmente
do Estado. ~ importante subordinar planos e orçamentos públi
cos' bem como instrumentos de política econômica, controle e fis
calização ao planejamento, como garantia de que este passe a in
fluenciar a realidade de forma definitiva, deixando de ser dis -
cursivo para se tornar operativo, efetivo e responsável.

JUSTIFICAÇÃ':l

O preparo e a formação de todos os elementos vâncularícs à segura,
ça pública exíçen uma certa padronização.

Por outro lado. a atuação prevent íva há de ser Inteçrada para a
maior eficácia do serviço de segurança prestado à população,

Em tendo a Polícia mlitar a resconsabâ l Idade do pol.lctanento os _
tensivo e dispondo de infraestrutura para a formação e preparo dos seus qoadros,"
preenche a melhor converrí.ênc.ía que o Estado socorra os Municípios preparando e ori
entandJ a sua Gusrda MU'llcipal. que exercerá a érd.ia tarefa de proteger os bens i-:>

móveis da Prefeitura.

Teremos. pela forma proposta, além da comp.lementaçãa do texto Cons
t i tucl.onal , a compatihí.Lidsde do sistema de s"g~rançil nos Estados e Municípios. -

r--,---------------- n:XTO/"uSTlfIC...çi~----- ~

EMENDA CS03618-2tJ PAULO RAMOS -------.uTO. ---- J prP~~"O--]

~ COMISSAO DE SISTEMATi~~ç"';~CO"'ISSio/su8eo"l's.iO ] ~g"'T"--,
L. __~ --' tou f / :f'JJ

51"·RTIDO~
POS/PIJOS~ LUIZ MAIA

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

CONSTITUINTE

m...--------- PLfHAIIIFD/CONI5SÃo/su!lCDNI55ÃO

t

EMENDA CS03616·6
l!J

,..,-r T€XTO/JUS·TIFICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 302

EMENDA MDDIFICATIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 482

O Artigo 482 passa a ter a seguinte redação:

Modifica o art. 302

"Art. 302 - O Poder Executivo encaminhará ao Congre!
so Nacional, para acompanhamento, relat~

rios circunstanciados de execucão física
financeira e avaliação econômica e soci
al dos Planos e Orçamentos."

ARTIGO 482 - " E concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os
qua, no perIodo de 18 de setembro de 1946 até a data da promu'lgação desta Ccns
tituição, forem atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política,
por qualquer diploma legal, atos institucionais, comleaentares ou administrati
vos, e aos que foram abrangidos pelo Derreto Legislativo nQ 18, de 15 de dezembro
de 1961, bem como os atingidos pelo Decie'O nº 864, de 12 de setembro de 1969, e
pela Emenda Constitucional nº 8, de 14 de abril de 1977 QUe acrescentou o Parágra
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256, cuja supressão é pr~

a candidatura de militares,

fo 39 ao Artigo 97 da Constituição Federal, assegurada a reintegração, a nomeação

e a posse com todos os direitos e vantagens· inerentes ao efetivo exercício, pre

sumindo-se satisfeitas todas as exigências legais e estatutárias da carreira cã
vl1 ou ml1itar, não p~evalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou

renúncia de direito."

JUSTIFICATIVA

A presente emenda adita à redação originalmente proposta pe

lo Anteprojeto da Comissão de Sistematização a expressão "e pela Emenda Constitu

cional n9 8, de 14 de abr í I 1977 que acrescentou o parágrafo 39 ao Artlgo 97 da

Const í tuí ção FederaL .. ".
Ao fazê-lo, explicite-se a ANISTIA e o consequente RESTABELE-

CI~1ENTO DE DIREITOS dos cidadãos aprovados em CONCuRSOS PÚBLICOS e que t.iveram

suas nomeações mPEDID,c,S por força da Emenda Constitucional n9 8, de 14 de €:Jrl1

de 1977 ( Pacote de Abrl1), que discricionariamente criou o atual Parágrafo 39
do Artigo 97 da Constituição Federal.

tlIossa emenda INOVA, ACRESCENTA e EXPLICITA matéria já aprova

da na Comissão de Ordem Social, que decidiu EXTINGUIR o Parágrafo 39 do Artigo 97

da atual Constituição, e cuja manutenção .era s~gerida pelo Relatório da Sub-Comis

são dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores P'-Íblicos.

o texto ora proposto, aléu, de dar clareza e objetividade à m~

nifestação de vontade da Comissão de Ordem Soei aI, demonstra inequivocamente que a

Assembléia Nacional Constituinte de nenhuma forma pretende, por mero LAPSO DE D8S

CURIDADE DE mi)AÇ-AO, deixar de fora dos efeitos da ANISTIA um mí lhar de cidadãos

brasileiros que estavam com seus direitos em pleno vigor, à época da edição do chi'o

n-sdo " Pacote de Abril" de 19~7, direitos esses reconhecidos, inclusive, por sen

tenças judiciais, e que foram definitivamente CASSADOS do acesso ao servãçc . públi

co, privados que foram pela Emenda 8177 do elementar direito ao trabalho, conquis
tado por CQNCURSO PÚBLICO.

EMENDA CS03619·1tJ PAU..O RJlMJS -------- AUTO"

lIr . I'LE.,AAln/c:O ...I'sÃO/suaeo"ns_'_i': ~J §!~T;g
l"COolIssíJ.q DE ~ISTEMATIZAçÃn . . . ~ ~J

________ TIEXTO/.l .. 'lTIP'ICAÇ;;O --,

EMENDA MODIFICl\TIVA

OISrOS1T!VD EMENDADO: ARTIGO 96

EMENDA CS03620-4
AUTC..----------- U] :r P"M"D"BO - - ]t:== consU-;:~~;;-;AMOS L.

PLE,."'1I0/COIolISSÁO/SUBCO..Is,siO---------i ~DATA~
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EMENDA SUPRESS~VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 256

Seja suprimido o Anteprojeto da Comissão de Sist~

matização que diz:

"Art. 256 - Os militares, enquanto em serviço ati

vo, não poderão estar filiados a Partidos Políticos."

JUS T I F I C A ç n O

A alínea "a", do inciso 11, do Artigo 28, ao esta

belecer as condições para'a elegibilidade, diz:

"a) São condições de elegibilidade: a nacional ida

de, a cidadania, a idade, o alistamento, a fi

liação partidária e o domicílio eleitoral, na
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses."

A preservação do Ar ti go

tendida, corresponderá a impossibilitar

desde que no serviço ativo.

Independente de qualquer esforço para ocultar, tQ

das as correntes de opinião existentes na sociedade são encontradas

nas Forças Armadas, sendo importante e naturalmente democrático que

assim seja, posto que não será a farda o meio para sufocar as co~

vicções do cidadão que a veste. Ademais, a alinea "d", do inciso IV,
do Artigo 13, diz:

"d ) é assegurada a livre mani festação individual de
pensamento, de ~rincípios éticos, de convicções religiosas, de tdéias

filosóficas, políticas e de ideologias, vedado o anonimato e~cluí

das as que incitem à violência e defendam discriminações de qUalque;
natureza.

A simples leitura dos textos transcritos nos leva
às seguintes ab3urdas e curiosas conclusões:

PAULO RAMOS

Seja dado ao Artigo 96, a seguinte redação:

ARTIGO 96 - A Câmara dos Deputado. r-ompõem-se de até quatrocentos e oi

tenta e sete representantes do povo, eleitos dentre os cidadãos maiores de dezoito'

anos e no exercício dos dírertos poU t ícos, pelo sistema proporcjrnal , em cada Est~

do, território e no Distrito Federal, na forma q.re a lei estsbelecer ,

JUSTIFICAÇÃO

A Comissão da Soberania e dos D:reitos e Garantias do Homem e da Mulher'I
ao concluir os seus trabalhos! entendeu que os cargos legislativos, seriam preenchi!

dos pelo sistema proporcional.

Embora adflli ta que o tena ç.rarda uma vlnccl.ação mais esp:cífica com a C~

missão Temática que tratou do Sistema Eleitoral. forçoso se torna reconhecer que o
Emin~nte Relator, ao organizar o Anteprojeto. obedecendo a critérios próprios, pri

ví Ieqíanoo O texto qae lhe pareceu mais aoeq.rado.

De qualquer maneira, em sendo os textos conflitantes, entendo não ser '

razoável prestigiar um texto. em detrimento de outro, mormente porque estoo conven

cido de q.ie o sistema proporcional encontra o acolhimento da maioria. dos integran 
tes da AssemaIéãa Nacio,al Co,stituinte.

Assim, tem a presente Emenda a finalidade de trazer de volta ao debate"

o Sí stema E"eitoraI que há de prevalece!" no Brasil, considerando que o Ilustre Rel~

ter da Coní ssão ds Sistematização, ao invés d:: compatibilizar o texto, optou pelo '

sí.stema q.e lhe pareceu mais a:!-'l-J:ál e conveniente para o país.

Cor'vêm , por último, acrescentar que, uma vez acolhida a presente Em.:n-I
da, deverão ser feitas as modif'Icações decorrentes, em todos os Parágrafos do Arti

go 96.

- os militares da ativa estão privados da fiLióção
partidária

- por estarem privados da filiação partidária, não
podem concorrer a cargos eletivos

- sem filiação e tendo a candidatura impossibili

tada, aos militares da ativa, resta o anonimato

ou, por via de consequência, a conspiração.

- ao incorrerem no anonimato, os militares da ati

va infringem e descumprem a lei maior, isto é, a
Constituição.

A democracia que se pretende para o Brasil há de ser
a resultante do congraçamento de todos os brasileiros, com ou sem far
da, pela feliz convivência decorrente das divergências de opinIões e
da" Ilberdadé'de expressão.

EMENDA CS03621·2
l:
l?__....:..=...:=-=~::.:::..- _

r.r--------------- TUTOI.lU3TlFlCAÇÃO

EMENDA SUPRESSIW. I

DISPOSITIVO EMENDADD: ARTIGO 366 I
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Seja suprimido o Artigo 366 do Anteprojeto da Comissão da Sis-
tematização:

JUSTIFICAÇ1l0

EMENDA CS03623-9
[J PALLO RAMOS

"'UT~k -------------

m------- nxTO!"uSTlf'lcAçlo------------------,

A Alínea "C", do Inciso XV, do Artigo 13, diz:

" C) a lei não prejudicará o direito adquirido, o atn jurídico
perfeito e a coisa julgada "

Todos conhecem a situação de penúria em ~-vi\<l'm os éPJS61tadcs

pensionistas no Brasil.

Quando algumas categorias profissionais conquistam o direito d

ter uma aposentadoria ou pensão condigna para seus familiares, não podemos também

deixar de considerar o desafio diante do qual nos encontramos no sentido de dar a

todos os brasileiros iguais direitos.

Há, aproximadamente, seis milhões de beneficiários que serIam
atingidos e prejudicados por tal dispositivo.

Urge que ccnstoerenos -o conflito entre o Artigo, que se preten

de ver suprimido, e o Artigo 13, pois a situação em que se encontram os empregados

das Estatais é e há de ser respeitada como DIREITO ADQUIRIDO.

EMENDA MOD!FICI\T!VA

DISPOSITIVO Et4ENDADO: ARTIGO 47

Seja dada à Alínea "R", do Incisn XIX. do Artigo 47, a seqcírrte redãção:

XIX - Legislar sobre:
R) condições gerais de convocação ou mobilizaçãJ das Polícias Militares'

e Corpos de Bomheiro~.

JJSTIFICAÇii'J

Não há razão para especificar ;:,'mn conpatêncãa da União legislar sobre a

estrutura básica das Polícias Militares e Corpos de BombeiTOS. posto que o próprio I

texto Constituciónal (Anteprojeto), em se" ArtigJ 259. já estabel.ece , de forma cla

ra. a ~strutura básica das corporações referen::iadas.

EMENDA CS03624-7
tJ PALLO RI\loDS

Auto"

Constituinte PAULO RAMOS

EMENDA CS03622·1
tJ
tJ

aUT4~----

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 233

r;r--DAT"-.
~c') 11 1,1'1;

"'"'----~----------lItXTO/"USTIf'IC ...çiO------- -_,

EMENDA SUPRESSI~A

DISPOSITIVO EMENDADO:

Seja suprimido o capítulo I, do título VI, que tra
ta do Estado oe Defesa (Artigo 241 e seus parágrafos).

Seja dada ao § 3Q , do Artigo 233, do Anteprojeto da Comissão de
Sistematização. 3 seguinte redação:

§ 3Q - A Lei criará em cada Estado a Justiça -Mihtar Estadual.'
const.i.tufda, em primeira instância. pelos Conselhos de Justiça'e, em segunda, 'pe
lo Tribunal de Justiça Militar.

JUSTIFICAÇÃO

~ U S T I F I C A T I V A
Em todas as Unidades da Federação, o Poder JudiciárIO precisa •

de l'ni formização.

O Estado de Sítio, mais abrangente áo que ~ Estado

de Defesa, prevê todas as medidas neste estabelecidas, acrescentando

outras à disposição do Presidente da República, no caso da sua decre
tação.

Ao tratar do Estado de Sítio, o Artigo 243 diz: "O

Decreto do Estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias

à sua execução e as garantias constitucionais cujo exercício ficará su~

penso; após sua publicação, o Presidente da República designará o ex~

cutor das medidas específicas e as áreas abrangidas."

Todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares estão subme

tidos a igual regime jurídico, estando. inclusive, as respectivas Corporações Es

taduais inseridas no mesmo dispositivo constitucional.

O Artigo 259. prevê a estruturação e a investidura Mllita _
res , sem qualquer preocupação com o efetivo.

É de se ressaltar que a eficiência e a isenção com que tem atu~

do a Justiça Militar nas Unidades da Federação onde Já f01 criada são um atestado
veemente da pertinência e do acerto da sua exí stêncãa,

A Justiça Militar Estadual tem dado à sociedade a necessária g~

rant ía de que não só os Bombeiros. mas, em especial os Policiais Militares
1

caso.

pratiquem ilíciots em ato de serviço. serão rapidamente submetidos ao crivo de u
ma verocoeãrajust.íça.

Conforme se verifica, tendo o Presidente oa
blica, ao decretar o Estado de Sítio, poderes para selecionar,

tro do élenco disponível, as medidas necessárias para fazer face

,qualquer comoção , inclusive com a gradação que julgar conveniente,

ca dispensável a figura do Estado de Defesa.

Rep.Q
den

a

f!,

r.r Tt:XTO/~U5TI'ICAÇ.. D

EMENDA SUPRESSIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28 I

]AUTClk-----

.,,- -;-_ ...f:""1110/CON.ssio/sUDCOMlssio,---------

COolISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS0362S-S
tJ PALLO RAMJS

A presente Emenda, além de não alterar em nada as

garantias constitucionais de Defesa do Estado e das Instituições,
compatibiliza e simplifica o texto em ap1eciação, além de ser um~ co~

tribuição para dar à futura Constituição a ~imensão necessária.



862 • Comissão de Sistematização

~...:.._--_-_---_._-_-_TUTO/olU'Tlfle"çio------------------r

Sejam soprlnídos o; Paráqratos 3Q e 4Q do Artigo 94 do Anteproj:tD.

EMENDA SUPRESSIV',

DIS"oSITI\'O EM~ND',oO: A~TIGO 94

. PI.IUtÃlIllOfcON.:nÃo/suecOMlssi:-----------,

~ISSÃC- r:' SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03627-1
f:J PAULO flAIo[)S

Seja suprimida a Alínea "F", do Inciso H, do Artigo 28, do Ante

projeto da Comissão de Sistematização, que diz:

"F) são elegíveis 05 militares al.ãstáveas de mais de dez anos de'

serviço ativo, os quais serão agregados pela autoridade superior ao se candidat,a.,

rem.
Nesse caso, se eleitos, passam automaticamente para a matividade

quando diplomados.

Os de menos de dez anos só são elegíveis caso se afasten- .xponta

neamente da atividade."

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃ'J

Não há razão que justifique prejudicar o militar, no que concerne

aos direitos políticos, conferindo-lhe tratamento diferenciado do dispensado aos

servidores civis ou a todos os brasileiros.

Ademais, a Alínea "B", do próprio Inciso II, do Artigo 28, já es

tabelece as condições para a e.Ieqi.b l.l í.dade de todos os brasileiros, não havendo'

razão para restringir o direito dos militares.

A presente Emenda, portanto, procura compatibilizar as Alíneas do

InC1SO II, do Artigo 28, além de pretender fazer justiça aos militares.

D MiJ:itar tem uma função específica, não convindo ser desviado para

outros ramo; do serviço público.
P Defesa da Pátria e a garanti0: dos pJderes co-istttucíonaís , da lei

e da ordem..y.?o ser a preocupação, a motivaçãJ, a ocupação e o orgulho do Milit~

r enquanto no serviço ativo.
A presente Emenda supressiva tem por fim compatibilizar e adequar a

at ívídade do l~ilitar com a destinação das Forças Armadas co."tida no Artigo 252.

É preciso prestigiar a destinação Constitucional das Forças Armadas

vinculando os Militares às suas respectivas Forças, enquanto no serviço ativo, pr~

servando os quadros e os efetivos, quase sempre insuficientes, no exercício exclu

sivo da relevante e indispensável atividade fim.

~"TII)O-AUTOIt---------------,

EI-1ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Seja inserido nas Disposições Trans í tórIas o seguinte Artigo:

ARTIGO - O Sistema de Aviação Civil será vinculado à Administração'

Civil de forma progressiva no prazo de quatro (04) anos. A infraestrutura aeropo!:

tuária e dos orgãos de controle de tráfego aéreo, continuará a ser 'usada de forma

compartilhada, sem àcarretar despesa adicional, e conforme dispuser a lei.

r::-r TuTot"unlP"leAçio _

PAULO RAMOS

Artigo 28OISPOSITIVO EMEkOAOO:

Seja suprimida a Alínea "d", do Inciso I, do Artigo 28, do Ante

projete da Comissão de Sistematização.

l!.J

EMENDA SUPRESSIVA

..".. TUTO/olUSTlfIC"çio --.,

r=--'--- --,--PLI:H-tPlIO/CONI5sio/sueeo,."sÃo

j Comissão de Sistematização

EMENDA CS03626-3
l!JC Consti tuinte

"d) os mil itares são alist<iveis, exceto os conscritos,d.!:!.

rante o período de servi~o militar obrigatório."

Ao incluir a Alínea em referência, o ilustre

Relator da Cr~j,são de Sistematização aproveitou o texto da Comissão

Temática que tratou do S~stema Eleitoral, embora, conforme o nosso

entendimento, a Comissão apropri~da para a abordagem do tema fosse a

que tratou "Dos Direitos Políticos".

Conforme pode ser constatado, a Comissão que

tratou "Dos Direitos Políticos não privou os conscritos do dire1to

ao alistamento e ao voto, tendo o nobre Relator, ao invés de comp~

tib11izar, optado pelo que lhe pareceu mais apropriado.

Assim, por entender não ser justo privar os

brasileiros qUE prestam o serviço militar obr1gatório do direito ao

voto, o que seria uma punição preliminar e descabida, e contribuir

para que as nossas Forças Armadas não sejam privadas do concurso dos

jov~ns que, ~o esforço para fazer prevalecer o mais legítimo direl

to do cidadão de escolher os seus representantes, certamente se es

qui varão da prestação do Serviço Militar, além de estar convencido

de que, no caso, há de prevalecer o entendimento da Comissão da So-
berania e dos uireitos e Garantias uo Hc~em e da Mulher, é que espero
ver acolhida esta Emenda Supressiva.

JUSTIFICAÇÃO

O Militar tem uma função específica, não convindo ser desvaano para

outros ramos do serviço público.

A Defesa da Pátria e a garantia dos Poderes Constitucionais, da lei

e da ordem, devem ser a preocupação, a motivação, a ocupação e o orgulho do Mili

tar.
A presente Emenda Aditiva tem por fim compatibilizar e adequar a a

tividade do Militar da Aeronáutica com a destinação COhstitucional das Forças Ar

madas,vinculando os mllitares às suas respectivas Forças, preservando os quadros'

e os efetivos. quase sempre msut'Icí.entes , no exercício exclusivo da relevante e'

indispensável atividade f'am.

Todos estamos cientes da relevante contribuição que tem sido dada à

Aviação Civil pela nossa Aeronáutica.
Não obstante o nosso pleno conhecimento. a profissionalização das

Forças Armadas há de ser a preocupação maior, pr~ncipalmente considerando a impo!

tância e a imperiosid~je da proteção do nosso espaço aéreo.

A soberania nacional exige que a Força Aérea Brasileira, com todos'

os seus quadros, exerça o papel que lhe é destmado na Defesa da Pátria.
A presente Emenda Aditiva representa o respeito e a admiração que

tenho pela nossa Força Aérea, esperando que o exemplo do Brigadeuo EDUARDO GQ
MES seja o 'fanaJ. a orientar as consciências de todos aqueles que pretendem ver

a Aeronáubca Brasileira ocupando um lugar de destaque diante de toda a nacão,
desvinculando-se, progressivamente, das atividades que desempenha na Aviação'

Civil.
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I - D da indepandência e da Soberania Nacionais

=----------------Tf.XTO/"'uSTlFlCACio . ~

JUSTIFICAÇAQ

A Alínea "B~ do Inciso XV, do Artigo 13, diz,:

derJudiciár'.j l1;:,nhuma l~~ã~ ~~id~~~i~g~erá excluir da apreciação do Po
~ Inciso lI, do Artigo 34, di;:

ARTIGO 34 - Conceder-s~-á "Habeas Corpus"

11- nas transgressões disciplinares sem os pres
suposto; legais da apuração ou punição."

Todos sabemos que o Poder Judiciário tem aprecia
do!s pedidos de "Habeas Corpus" relativos às prisões disciplinares
sendo hoje " dê ', , Jurlspru enCla firmada, não obstante a vedação legal.

Conforme se verifica, a supressão pretendida com
patibiliza o texto, proporcionando ~ todos os cidadãos, com ou sem
farda, a possibilidade de recorrer ao judiciário, quando, de forma
a~usiva, ilegal ou arbitrária, entender ter havido a privação da sua
llberdade individual, além de previnir futuros conflitos entre pode
res.

AUTOft- _

EMENDA MODTFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10 - Inciso I

Seja dado ao-INCISO I, do Artigo 10, a seguinte redação:

ARTIGO 10 - A inviolabilidade desta Constituição rege as relações inter
nec.irmaí s do BrasfL, à luz dos princípios constantes de Declarações Inter
nacionais de Direitos de que seja signatário, com ênfase nos seguintes:

EMENDA CS03629-S
m-
C, PAULO RAMOS

JUSTIFICAÇ'AO

tJ COMISSÃO DE SISTEM;;~~;~C~~SsiO/SUaCQ,.lssiD

O obje):ivo da Emenda consiste em compatibilizar o inciso
com o próprio caput , pois sem soberania não há indepandência e vice-versa.

Naturalmente que. sem a observância rígida da independênc.ia
e da soberania. qualquer Constituição será facilmente violada.

EMENDA CS03632-S
tJ JOStCARLOSSABOIA

.UTOII:--- _

~..,.~21 07;8

..,---------------TIEXTO/.JuSTlfICAÇÃ«:t.--- ____

PAUL,O RAMOS

Seja dado ao INCISO I, do Artigo 79, a seguinte

Art. 482. É concedida anistia ampla • geral e irrestrita a to
dos os que no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 19
de fevereiro de 1~87 foram atingidos em decórrência de motivação poli
tica • por qualquer diploma legal • atos institucionais , complement~

res ou administrativos e uos que foram abrangidos pelo Decreto Legi~

lativo n9 18 , de}5 de dezembro de 1961 , bem como os atingidos pelo
Decreto n9 864 • do 12 de setembro de 1969 • presumindo-se satisfei
tas todas as exigência legais e estatutárias de carreira civil ou
militar , não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição , deca 
dência ou renúncia de direito, sendo-lhe gar~ntido :

I - A reintegração ao serviço ativo ;
11 - As promoções a cargos , postos , graduações ou funções

observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau hierár 
quico , obedecendo aos princípios do merecimento • antiguidade • esc~

lha ou em. ressarcimento de preterição;
111 - O recebi~ento , ~omo indenização • dos vencimentos , salá

rios. vantagens e gratificações atrasadns • com seus valores corrigi
dos e irredutíveis , a contar d~ data da pun~ção ;

IV - O período de afastamento como tempo efetivo de serviço
para todos os efeitos legais.

V - Pensão especial aos dependentes dos servido~es C1V1S e mi
litares já falecidos • correspondente ao cargo • função , emprego
posto ou graduação que teriam sido assegurado a cada beneficiário de~

ta anistia. inclusive as diferenças atrasadas, até a data ~o faleci
mento.

Artigo 482.

São tarefas fundamentais do Estado:ARTIGO 79

redóção:

I - Garantir a independência 'e a soberania naci~

nais pela preservação de condições políticas, econômicas,cienti
ficas, ~==nológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda
tentativa de interferência estrangeira na determinação e conse
cução dos objetivos do povo ·brasileiro.

JUSTIFICAÇAO

( dever do Estado preservar a independência, mas
também lhe cabe a preservação da soberania nacional.

A Emenda tem o objetivo de adequar o Inciso ao
Caput do Artigo, posto que ao Estado não pode escapar o elemen
tar dever de resguardar a Soberania Nacional.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 79 - INCISO I

[1'J ,.t..UA'uo/CONISSio/su.CO.. I'sio -+-__~

~ CDM!~5AO DE SISTEMATIZAÇAD

&\,TOII---__ . _ m-".IIlTIDO--,
L.-.E!illf'--1

JUSTIFICAÇÃO

't.~H.1l10/cQ .. lssio/SU.COMlssio-- _

I"J COMI:,SI':' DE1 -.:. SISTEMATIZAÇAO

r.;---------------TUTO!olUSTI'IC.."iet-----------------.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255

A explicitação dos direitos numa nova lei de anistia deve ser.....
uma preocupação dos Constituintes , para tornar mais fácil a sua apl!
cação pela administração pública.

A redução das anistias de 1979 e 1985 deixou de contemplar
milhares de brasileiros , vítimas dos regimes autoritários • pela fa!
ta de clareza nos textos.

Seja suprimido o Artigo 255, que veda o direito
~ "Habcas COrpLs" em relação a punições disciplinares.
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EMENDA CS03633-6
~ .... C' , ---I;UTOIl:

~V...:.L ,0;; vOLIt .

EMENDA CS03636.1
[!j--\'r p

.... n.. t: 'lU" \L-... ... ~... ..J..s. o', ....J~. _
pr;,m"~--J

r02;;-:77.~"7J

- SUrt'lhur do
Tt aos Vl.ntc

.-------------TCXTOIJlIsr.n::r.çio---------- _

l
":'1''''- II

Art , 252 -- f ..s Fo r-çar- Ar-nadas ch."stin:ti1-Gz o. de..:"i']sn (12 Pi~".._"ia e a '

i~:r~~~~~1~~~~1:o~~~~~~"'~~~~;~~~~~~~~~~;~6i~~~~~Oc1~~ s ~~~~ I
Ç&S Ar.Ml.:!~s I consl::rtec.OE. no cr-t , 231, S:::lU::; f"C'II:J~~':l.J I
pr-o s Le-n ju~"'uf1enLo je ú,~'r~sa da pár;rlél a eis, Co:n.,j:~..: ...c:'Ç':lJ.

§ 2º 0- r-edaçjio do peracríro único do an t.cpr-o j oto ,

- dar- ao art í.go 252, a red:tção aba i xo , CO:.l a LncLucjio de novo
_greta e r-enune i-açjio do p cu-ag r-af'o uru.co .

A c.aenca va s.a ac..o.j)taro d l spo s a t i.vo r,o CS:'ll~~_""C do D':"l'C"'!.:"O

C0~13-:~ t.uc i onaI e cos pr-a nc ã p i o s suf!'ngc:.dcs p.:-lo ::.n~c..-l~~OJG;~os. A~

7c!'ços Al'l,1::lda3, devera 8;3 cal' subu.e Lic.os aos Ó;"'38.05 t:c 'Joocl"'.::.n:!.:::~ o a
Con~:"l'Lu!.ção.

JUS1'IrIC.\Ç':\O

o anccpr-o j e t o est.abelE:C3 qU3 não !18.V0ré. dls.l_I'.i~u:'ção S.l~'~:"

o tPz..~..H·.il:-to mt.e l ec tuat e manuaí , bem CO-;10 ne.o have z-a- ::,!'i""'llé~:(J.,.

er.~ I'él:!..8ü Ce. nc.t.ur-c ca ~o t.r-aba Lh o 0 ....1 qual quc r- ou t r-a concc.çEo "5:':::' _::.1'
ou Lnd i v í duzrL (ar-t . 13, lII, f) do an t ep ... -o j e t o ) .

Da mesrva forma. e sta.oeLe ce o p r az o de 8~, ano s co s e r-va ç.0 ~13.

r-a D. apo aerrcr.do r-ae. LOS S3:'''1.C.Cl'CS públJ c os e c!gl'1ais tr9.oe.J ~1&do~"'26-:-
Po r t an c o , coe r-crn.e.ucnt e c o.a e s í.e s pr-z nc i.p r o s 2 a.r z.cc•i: ...... ~. 1,=] I

r-e duzar-« se o prazo ce apo s en t adc r-ãa pura UI';1a cJ ans e I eri d02.1. r'l :~'.

t.o d3.C dema:.s.
As s í.m, ví s ando cor-p at.ab í.Li z ar- o texto 8 "8.1 r-e spe i í o .:lOS :)!:'lE:.

C~P10.:::r de Lsonorm a que Flê.ota,o t r-at amen cc a s e r- disj)2T1Sac..J a0,S P·~.:.::-·

fe:>5023& I elo termos de apo a ant.ador-La ,- deve ser o 11.JSi'ICJ qLI':;: v ê..d..112:_
s ado aos derua i s trabalhadores.

r.-,----------------- TEXTOIJu.:iT1l""IC4;ÃO- .--------

:":;~:o'~:.o::":,;;:,::.";;";::;;;".:,:;::;::::l

----- Tt.:XTO!JUSTlfICAÇAO----- _

EMENDA CS03637-9
tI v-~so;, SQUZA

~--------- Plrlu.lI.o/c~1_{15sii.o/su"::.O'"IS:;ÃO-- _

L__~_O_:"_~_S_S_::;_o__n_.c_é_,:STE,:A'êL_..._\;:..':;_;;_(l__. ~ r=0];~J~-tJJ
TClI.fO!Jt,STlFtC"ç;:::o---- _

E?lEI:DA SUi3STI':'J'!'IVA

ErlENDA SUFRESSIVA
- dar ao anc a so XXX co ar-t a g,o 162 do [lnt~pl"'oj~to do Relator a

scLu1.ntc redação:

- SUprlH11r" do arti~o 87 do anteprojeto a alínea d)

JUSTIFICAÇÃO

XXI - decr-e t ar , por s o l.ã c a tação do Pr-i rie i.r-o ::l!1lS zr-c e ouv i do o
Cons e l tio da He;JúollCa, após '::l.1.1t.o_~.:..zc.ç3o d o COl1';;f'-='.E:'SO ::cc:'::J
nal, a intervenção fec.erz.l, o estado de defesa e ° e s ::~~do-

de sitJ.C'.

A posslbl12dade de aposentaco~ld propo~cional, n~ós dez
anos de aer-v í ço público é p ri.v a Le g i o ancor-ps.t i ve L cal;"! todo's (I~

p m.üc Ípa os de. a sonc-m a ado t adoa pelo en t.epr-o j e t o ,
Visando corap s.t i.b í.Li.aar- o texto do an t.ep r-o j e t.o , o d_~::)Qs=.

í.a.vo deve se i- supra nado •

JUS1'lFICAÇ,",:O

Sc,gundo o dJ.sposLo no a~tJgo 99 J..:lC~SO IV, Q ec1;~do de
51.LlO, o est.3ào de defes~ e a inl;3rvenção fc~~r21 só ~o~~~ã~ ~~~ I

decretados pelo Pz-es i de n t e da R~íJ':lJI1Cé1 após ap r-ovaçjio !JeIo CO:13:'"'3':

so IJacionnl.

EMENDA CS03635-2

~;ILsoi .s__O_U_21_\_- ~

pr""CCW:ss-~Di 31ST;;;: ;Ã~:~'i,{ç~ió-: ]

JUSnnCAçÃO

A emenda V1S8. c omp a t i.b í.La zar- o d i spos a t.1VO 3r1endaào c 0,:-. o
§ 6º do artigo ]13, amboi do anteproJeto do lluscre rel&tor.

Pela recs..ção atual, o Pl'eL.iClcnt:e da H~,tJúollCi:.., cent r-c
ou~ras condlç~es, n~o pOdel'.la dissolver ~ C~mara no prlrnciro se
mestre da L1gi&lnLup2.. Já pelo § Gº referldo, este 11'1t=>cdlmento 1

está lirlltaao ao prl;n'~lro ano da legl.&lat.ura e nüo anl;es do :}c
VOl;O de desconrla~;a.

A emenda co~patlblJiza os textos.

De con ro r-cu dacc CO'l o a.r t i go 14'; do an topr-o j e i.o ·:!o '"':.:..:-=-
t or-, 8. o o.i pc t.enc a a p ara nooe ar- os lIlnlst.=."oS do ~lc~bun--:.l o c Ccn :';'

ela Unl[;,O é do Pl"831c:en te ào Corig r-e s ao ;J::t~~_olI..!.l, e n: o c') P.L~es_(•.;rI, :'

da República 80.110 SU[,~~..C o da e.po s r t í vo ericnc.ac'o .

:::=:J [l---i; '-'".'-~-
_ ~ , _.J

---- -----

------] ~O?;?~~jJ

EJiE~fDA ·SUF~;~~~;~:\,·,i,-------------------1
- supr-u.u r- do Lnc a s o III do ar t i go 162 do an í.cpr-o ..je t,o elo ~clc~·... o r

a cxp r-e s sjio "elo Tr~ounal de Con t.as. da UnJ.Êtoll.

I

!

EMENDA CS03638-7---]
seCtI"!l I

TEXTOIJuSTlrtCAçÃ:>-----·-- _

E;,jEi'iDA llODIFICATJVA

A compe t Snc i a nar-a d i sso l ve r- a CârilEua dos Deput.ados n:lu :-,c
dera ser exerclda pelo PreslJante da TIcpública nes últt~~~
seis meses de seu nandato , no prame i r-o ano e no úl t.a-r-o se
mestre ~a leglslnLura em curso, anL3& do tercelro vo~o de
desconfJ..ança ou du:::-ante a vlg~ncJ.a CG estado de defesa cu'
de sítlO.

§ 4" -

o § 4 2, lnciso II ào art:i~0 175 do anteproJeto eleve ler a
te redação·
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EMENDA CS03639-5
~ AUTOR

v:rJ~.:'ou'c_':. =:J
___J

EMENDA CS03642-5
~ VtLSO:J ~?U,~~~-------_._'"_'_" _

0------------- f'1.0..VllO!>;:'I.<'S.S':C/~l,.!l.C:'t. ::;"i:. --------------]
C Cct.ISS.\O DL SrST=.,,':l'I:..\ç.\O
'---_.- - .

(

;-- - ". "00--1
- 1': ,,:'-____~ ._~ r

• ->

VII - d i s so l.vo r , ouv i do o Conselho da Re~)úbllC.:l) c no e casos )::."~

v i s t cs ne a t a CO:1S".:l tuiçc.o, a c5.:nal":t coe !:lcput3do3 ~ CO:-'IC

car novi'..S elelçÕef.:,lI

r~:","','''""~":,""'":c:~.:~::;:::::o an t cp r-o j eto'o "dC:~~
5egulntes I?xpr'Gssões: 11 Chefe de r·llssáo Da p Loran t i c s; P:: !.~;.l.::tn:-'n ~ ali I
c "Pr-e f e a í.o.s das c ap.r t.a i s , ou evencuat.nen to Pr-e rc i co , !Jreslo=;1-

te de Enp r-e s a PúbllC& ou Emp r'e s a de E .ono.ma ~·lls'C8. I'e ce r-s.Lsv.

JU~TIFICAÇ;;:O

- dar é:O

gu~nte:

----.------- TEXTO!Jt.l:.r rc..l.I;Â')-- _

El·;;::':DA r;ODIFICATIV,\ l
lnC1SD VII do <:l'tigo 162 do an t.epr-o j e t.o do r\e1.9.1,;0=" a GL:'- .
red::...r;ão:

I

A emenda visa. eup r-arm r- do texto, conqr-ad.i ç óc s e c orif'La t.o s I

com demc.ls dlSPOSltlVOS do nni..eprojc'Co.
Os par-Lamen t.ar-e s são e Le ; "'(;08 p ar-a exe r-c e r- fU:1çõ: S :103 ór..... -;:',os

de aob e r-ana a , e nã-o para ocupar f'unções d í s t i n t.z;a nz, aê.:ll.i1-lst:r.:rçho I

p~bl1CQ. .
A che f i.a de oi-íissão DlplomÓJ..ac a não se compz.t i b i.Li z a c or • a

função parl c-nentar-, at'; porque, subme t;e o emca í xador- às c e t e r \~nc.'}õ- I

os do PresldcnLe aa República. I
De outro lado, o lJlCJSO V do art. 109 veda aos deputo.~')3 e

s eriadcr-es ° exc rc i ca o de outro car-go e Le t avo federc11, e s t adua.l ou nu
n i c i.pa), , donde não se poder ser ao mos no uot.ip o , o epu t aco ou s.ena.r Jr"71
e prefelto dccnpJtal ou prefe1.to cven~ual.

Da mesraa fo:"ma o Lnc i s o II do af'!lgo 109 vcc.a 0.0::" G.~pu1..a'J.oc)' I
e se:;:ldores o eXCl"ClC~O de c ar-go ou f'unç:lo n0.8, en .... i:..1=~c~..:> dE::. ad\.ln) .3-l
í.r-aç ao arida r-e t a , dentre as quaa s as emp r-e c as publica: e E,':pres':1.3 GC!
Econom1.a ML$~n. ConsequenLcmcnte o exerc2C~O da f~nçao do preSJL{~~~1

de qual que r dessa erap i e s as , esbarra na veciaçjio do d r spo s i t í.vo r~:-B~'.?:.

do.
Finalmente, os consLltuintcs devem ter em ment.~ qpc c:Jtào '

elaborando 11 lei f'undnmc n t a I de o r-gcru z aç ao do f.st:ldo e do CÁ~l'C:Cl~~
d08 Ól'Zr:OG de sobe r-ana a e não a d.lVl.:"[~lO dos c1cspojos do pocle r- p{tbl.l.
co.

No r-eg Irno par-Lamen t.ar- de gova r-no , anue o p::~rl:rltcnto p:u't.'! CJ

pa dec Ls í.vn.nsn t e da orgu.niz[:~2ío e flGC:J.lizo.çõ.o (3 ~U~I'2~O ':'·~:.I!.Il.!.' '~ ::
t Lva ; deve-se cvi~al" a c r-a aç ao de.1J1!.>Lcu.iwn i..OG jUl'ldJ C.,)S c:,uc [>1>,,'.'lel.
CI,l n b~l:'g:lnjl:1 no] J L1C:l e o fL~~olúgj ::...1(\, sob :;'::'10 rj.J '";'2 COl ~'O ,,~~~>._

JUSTIFICAÇÃO

A redação do dlSPOSltlVO ~oC:e 1eV31"' ao e n t.end i z an t o de ,:u,:,
a d i s soLi.çjio da C3.r,:::.ra c.o s Depu c aclo a, p o d a se dóI' em qu:.t.Iq!..:.e~" c z r 
cun.s t.Eoc r a , desde que OUV1G.O o Con s c Lho de Es t, auo , qu ando elll V:::':'

Lad~ ela só pode se dar- nos, c aso s expz-est.arc an t e pt'2V2.S·...0::1 na C.:J:-s··
t) tÜJ..çD.o. Da.~ po rque a ne ce s s i.dade de êlcl._1.1"'G.:·-se o c i spos; -::1.--:(_"

De outro ) aco , z, da s vo l uçdo do p ar t ane n co é (:8. 1~.s3~:lC':'':::' ,jl)

r-e g í me par-Lamen t.ar-a s t a ce Governo, c or.o fO,!.":kl c on s ua t uc t orraI .::~c

supcr-aç áo d:= c r-a ae s polit.J.c::::,s. AssJ.:TI, rlão se t:"a.t~il G.~ slclçõ..;s e~

tl"&ord.Ln':"rJ.as (a risp i r-açjio ur-uguaa a ) e sJ.:11) de novas e Lc a ç o as, , iH".:,"a
una nova legislação.

EMENDA CS03643·3
t: 'ni:~ê)n S002..'_"' ---=:1 tJ----P::~__J
~

.---_.--- --- P_(I.,",,· .. ·.,,-s:J,Q/:: ..IJ~;:!""55"'.} __ ------- - -.J
~ co íTSSÃO DE SIS'l'Zl ..;TIZnÇÃO

-- -------._----------------------
:; - TE~To/JlJsTfnc.A;,;.O----------- o

r::íEUDA SU?:i.ESSIVA
- suprimir o § lQ do art~Go 158 do anteprojeto do Relator.

JUSTIFIC;,ÇÃO

EMENDA CS03640-9
~ VIL30J: SOUZA

------------ TEXrCl/JuSTtnCAI;40---- _

E~ENDA DE RZ9AÇÃO (A9ITIVA)

-incluir no § 3Q do artigo 132 do anteprojeto a expressão "flCE.."

antes de "o Pl'esidente da República•.•. ".

JUSTIFICAÇÃO'

A omissão elo verbo torna o dl.s:í->ositJ.vo J..nlntellgivel.

~I

o dispoGi-civo ques~lOI1&do ccnslJ.tu1.-se i'ov~ç5o pro90s~~ p~

lo relator, Já que não consta do an uepro j e ..... o da COI:iÍSS:iO de Ol"'br.n:.-·
zação dos Poderes.

O d i sp o s a t ã vo n::o tem quaLquer- s en car;o , €' de ou t r-o J a.ic , !J~

de lev&r a D~ofund3s al1:eraçõ3s nn flxaçeo do lnicio co eAe!~~c10 I

r i nuncc í r-o ~lcl Unlão, CO,~l profundas repc':"C'J,s3ões SOb!'8 as d.:.::.po2,,l,.-J õ::.... _
cons t r tuc i.onaa s r-e Lac a onz.das cora o orç,:::",'znLo e :flsCélll.~::.ç3.o.

O exe r-cLc f o fl:iÇ..~l..CçlrO a.na c í a-z.e Bit 10 de J;:l!1Jll"O G: c acla 1

ano, pelo texto, conseq~en~cmentc, o PrCSJOCIlte da !{cp~bllC2 el_lt8
de ve r-Lz t on.ar- 110G5<3 ncs na c ata ,

l.las, 8:Y1 caso de vacânclu (nr..t , Lô L e §§), :lOV::::'S e] ~J.ÇÕ~G d.:?
ve.u ser real) 2nd.::'G no p r...azo de 45 d i c.s , ~ daí) su::-r,3: a dÚV:LC':<) o r 2
vo Pr-e s aclem.e de ve e s pe r-a r- o r n i c i o elo exe r-c i c í o ::.!.nD.nc~l..l.'O [i,l."<:""l. '",0

mar- "0055.3, ou nlte!'E:.-se a d a t a de i n i c í o co e;...e.:."cíclO :'l·l:.J.;h'':'l~ o.
.. Como o lníc~o 0.0 mandaLo pres~c.~nci6.1 não t..::m n~n'l~ la ...' !T~~

laç20 CO'il o l.nício elo exercicio fina:1ceJ..po, a supr~:.s~o ao (~i:::::Jcs:

tl \O( é !"'""edlàa que se 1rr;põe.

Eir.E!lDl\ ADI'rIVA

m----------------;[':I.·C/J\:sílnC/l.,io----- _

'~ ..d"'=~O',:';::;'~:O::::::;::~",O O""".j." " :.:"~.,. ~'-I
seeu~nt;:, al,neu I
c) àois rlG:1: ron par'a. o Con.J131~10 da r.,:,plt~llcc.. I

!

EMENDA CS03644·1
~-~~.-;O.j-;OUZA·-------•• '00 ._ ---~~. -~ :_: J l::- _.;;: ;!~~_~~]

____---] t:02;Ç~:~L]

-J C;] p' -.-. '1••• 10

. ------~

~ [-1('8;;-;7;L0

- inclulr no 1nciso 1Jt, do artlgo 106 do anteprojeto a nlinca J)

aba~xo:

e) a l.ndJ caçüo de dois r1'2:r.bros para o Cansel'lo d::. Hepl'lbllC&

EMENDA CS03641-7

JUSTIFICAÇÃO JUSTlF:ChÇÃO

A el'·.;nda V1sa aaequar o cllSt)')Dl t1\'O (!!..t~ t:'.:::.t:::: (~(.1 co 'i':-:
Lênc.L~ do SCDé...c!O f'ec:::?'úl, COll ') í:1CJ..SO I}: do a.:''':'''lC:O ] :.ü (~:) ~~ntE'):";2

joto.4--------1
A emendo. visa adaptar o à1.'3posJ.. tlVO que t.l"["l.'.;n cl.:1. ;;::() JI

;Jetêncla prlvatava da C3.illal"'a dos Dcru:'a.dos 1 cor. o 1.nc:-so I:.. C:o

ar~lgo ]66 90 antep~oJeto.
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dar ao incjso V do arti~o 192 do antcp~ojeto do Relator' a
seguinl..e f'cld.:...çào:

V - é cO:lpul.sória a aposcn t ador-La ; co: venc í nantos i:1t~G1"'ais,

anval.í.dr-z , ou aos setenta anos, e fa.cull;é."l~:'v~~, aos t r-an ,..a
cinco anos de s e r-va ço , ãPÓS dez anos de exe r-c i c i o e.L'Bti'lO
judica~ura.

______ TEXTO/.lu~T1(lCAÇ1Q _

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS03648·4c:- V~I.SC:~ -~:;tj~~.t\

l31, SCçs.o Ir -

Art. 31. •.•........••••..•.•.•......•.....•.•.•..•••
§ Único -Q"alqllcr membro ~.fe:;1.voJ s e j a : do D1.rctórJ.o :·lU'12.C2.i)::,l,

F:.>g~o!1o::l1 ou :laclonul l poc.~l'á pe da r , junco ao Tribu:1::~1 S'Jp:JPiO_"'
E.lei ror-al , a ex t i nç áo do Partido a que pertenç;::., qUa.:1JO o -.c_r.,o
par-t i co polí t.a co de i xar- ele 'cuJ"1~ri!''' qualquer um de S3:11.::. d i s.pos ; t.=
vos prozra~áticos.

.- ac r-e s c cn t.a-ese pnrnerá.ro lUlÍCO ao Art.
?art~dos Polít~cos

'-l------------------ Tn::rO/.JUSTlnCAçÃO

JUSTIFIC.'c.ÇÃO

Os p ar-t f dos polít~cos SD.O ou dev~!."2.o.1 $e~" cl;::2.::nC:.?f.: C'
sociedade c i v i L, C:UB CO"" [ base era prcg:c':::'·lé:S e pr-a.ic í p i o , Pl"(:'1JÜ~_.S2' I

tJor !·lJ:':O de s our, r-cp r-e s cn t.an t c s e'r. cE.r~:Js 31otl'/OS e nos Ó!"r;203 d .:
gove r-no , a r-eaã í z ar e exe.cu t ar- t.a í s ~~"opOSi..::..3.

Quando o par-t í do pol:'tico a::astc.1!.·-se de SUi:.S p r..OpC:...,C:J.2

bi~SlCa&, r-o.npe co.n os cOnprOf:l1.SS0S ~ssu 'lidos perante :J soe) <Jci( -1::.
Corrve r t e .... se nun-a a~:"emiaç&.o f~siolél;jlCa. e na busca dos pl"'ivll~~IC~j

e b ane s scs do pode r-, e port.cn to , por se tOl:'na~o l.lezít.~ 'O, de vc ::;':_'

extinto.

A er l18nda proposta au-ian t a o p r-az o para apos en t.ado r-La vo l u]2
t8:,~3. de .33 Dare. 35 anos de ee rv i.ço ,

O p~"oJe'Co e s t aoc Le c a que ne.o 113. diS::11)Ç~~O en t r-e t['ab~l"1Q I

l:1"Cel.zctu::-d e manual, b er;: COitO n:io havzl~&. pr-av í l :-gJ..8.i;l.-Z::1i..O en !"':-~tio I

da nat.ur-cz a do trD.bnJ })O ou qucl.quor- outr c, cono í ç So social ou lndivi
dual (art , 13, IIJ, f) do z.rrt epr-o j e t.o}.

Da ruesma for'lla, o an t.ep r-o j e t o estabelece o prazo de 35 ~:10S

de serviço :),:U."o. a apo ae n t ado r a a do servidor públlCO e dos trabal:1~

dor-es en gcr:tl.
POi" que então, per; odo menor- para os i.I:l2lStlouCOS c ne,"'lbror~

do ~anis1:~!'l.O PúbllCO.?
Assln, v r s s.nrlo cor rpa t â c i Lã z ar- o texto e er i r-espo ã to aoa

p runc LpLo.s conacgr-acos pelo an:'cproje::'o o tré!l.x.ient.o a 52r d':.3i)~nS3

do aos =~ar;J.stl'ados e nerior-o a do irlnisl.DPlO Pub La co , deve ser o iles,
100 dispcnsa.do aos de 11U:S sel~v~t..lo::"cs públ'~co::; e tr.:lbalhador'E:s Z a g~

1 alo

EMENDA CS03646-8
oC VILSO;i SOUZA

VIL:';'):, SOUZA

n:XTD/J\,o~~ r:;_:i')-- _

- incluir na alinc<:. b ) do a nc í so 1I1 do ar-t ã.go 105 do -ã:lteprojei;o-l
a expr-es sao (I0U rep'robató::'''ic~lI, CO:-J a ae gu í n ce redução:

"o) 110ção de cenour-a ou reprobatória. ao CorraeLho de ~'inistros"

JUSTIFICAÇÃO

JUS'rIFICAÇÃO

- suprimir o art. 327 € seu paragro.fo único
toro

A emenda visa comp.:..tibilizar os d í.ve r...sos o í.apcs a tivo"] do
_an t.ep co je t o ,

Ilo caso de de s t i t.u~ção do Governo, eS'C2 se d.; não só :,el::.
moção de censura ou de r-ecus-a a voto de C(h1~icllçaJ ms.s t~I':)';H' por
noçiio r3;>1"'obutÓl'la COI,lO d í.cpos t.o no § 2 2 da e..:.... t , ló9 d0 n:ltc:",,1"o~i~

to.

=-------- TEx10J,JUS'rlfICt;;io _

'o '0"'""0<0 do a", I

:1':

J
]

questão, ~le:n de dl:ficul t ar-ern ou ·léf.,-lO ir.
da r-efc r.aa 2srá-::-ia, conve,... ter.l--sz éiu r-et.r-o
nos princlpl.Js que re&uià..1 a def.-aprop_~jêt.:

E~EHDA SU33TI~UTIVA

,,, e. ".,~"", '~'" I
- O Prcsl.dente da RepGblicu podere decr3tap, por sollcl~[ l

ção do Ppimelro lIinj s t r-o e OUVJ do o Oons e Lho da ~cjJú.11-; I'
ca, o Estado de De:f::sfl., após auto z-Lzaao pe Lo CO:1g1'C3S0

'Nacional, quando f'or- noceasàr-a o pr-e se i-vr;r-, ou prOnL2.;le.!:.-I.

__-::-- l'L.I!:H.\RCl/CttlussiD/StlBCOUI!l3.\D---- -.,

SIS?::~..\ l'l.':..:-:.ÇÃO

Art. 241

Os dispOSltivos em
viubillzare~ a real~zação

cesso cv í den t e e;p relação
ção no d~rçl~o pátr~c.

No mais, por se tl"'~t.G:.rC;-l de J'YJ.D.téri:l p r-oce s s uaL e p0rta:,.~o

fra-const! cuc í.ona l , deven ser r-egu l adas peIDo. lei o~"d~ná~"i:l.

- o nrt~go 241 do antep~ojeto Co Eclator, deva
ção, cora a supressão dos seus §§ 59 e 6~.

= Tc.~TO/J,JSTIFICAÇ;;O

EMENDA CS03650-6

-1_______• TE"ro/.1~snrte"çÃo------

JUSTIF 1 C,'ÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

_ suprimir o § 2º do artigo 307 do anteprojeto do Relator.

o dispositivo suprimldo estabelece preferência da empresa

nacjcna~ ao crédito 5Ub5idiad~ ~om o que) p~rmite.i~lPlicita~ent~ ~ I
concessao doq mesmos favores as empresas estrange~rês. Tal posslbl I
lidadG converte-se nuna violênci8 contra a sociedade orasilcir8 J já,

que todo subsídio importa nu-na t.r ar-s r e r ênc í a de r er-oas do setor p.Q

blico ao setol privaco.
O d i spos í t í vo cnns eque ntonent e torna-se i mcompat Ive I e CC~1

::::::::" '" ,. "",i"" C, "",,""0 0, ",t"" 'o"~ '" '"I

t:J ---------- tl.Et.A" ;;/CCl..ISsiD/sUIH:O'Jlll~;;O

u , COIiISS;;O DE SISTEi,jAllLAÇÃO
--------------------'
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t.e r-e s t cb aLc o r-, er.i loca:.s deter-~1].:12,t::OS e r e s"'::pl. '':OG , a
or-dem publica ou a pr.z soc í at , <:1 ae c.ç ac.s.s p r-o [,;2'8.\::- e
a.nunerrt.e aris tabllic.:l.c1c- ansc i cuc aona l ou :-.:".:nci.!.aas liO!."'

calanndades n at.ur-aa s d3 g r-anzle s pr"v;>::n-'ç3::3.

JUS~rIrIC.".Ç.\O

A emenda v i aa comp a t i b aLí aar- o ar-t i go 241 cor., o d~spc.sto-no

~nC1SO 99, IV do an~3proJeto.

Por ente d1.SPOSl ~;lVO, é d a cOlllpel.:êncJ a c.o Co 1'::2:'05:::'0 ;:2.::50'101
al;1torlL.-D.r c cpr-ovai- a de c r-e t nçjio do :l:st~clo c.:e De f'e s c 0 ..t Est,::,cJ (~e I

S1 t i o , cnqucn t o o d í sp o s a tivo en-erroado atrlbu5 ao P_".:,sí de n t,e dn n~':):1

bllca o poder de d e c r-e Lrcçjio do ESt8.110 de Defesa, s c.n !'~ a luênClé-... 026=-
v aa do Corig r-o s so l lac aonnL, •

JUSTIfICAÇÃO

Dada a arnpor-t.ánc í a da lnsté.:.lclç'ão do Corig r-e s eo a do seu fU:l
c aonameru.o , não t.ern s ent a do protelar-se o Ln i c i o das rev.:1iõ..;l:s C..'-l:l!1C!C
cOlnCldlrZQ CO~l os dlas nor~a~~ d~ deSC2nço. O dlSpOS~tlvc con1.r~bui

para reforçar Lnago-i nege t a va do p ar-La.cerrt.o pc r-an t o a soc i edade .
r;ão f'o.no s e Le a tos para (lescansn.r.

EMENDA CS03654-9

Jr,'

__________ PLEI..,.'IIO/GOI.lISsÃO/$UaCOI.II·sÃO

W:~,..,. """_H" -~L-TI.L':;:~I~..i:..:-"".l.''-' ~ __.__J

ST3'I':':: ·.\T ...::: \~!_"'O'- -~]

-!USTIFICAÇÃO

---------------''''OI'''''''''''O-----------n-e-l-''-,:-l
- sup r i ru r- os § ti Q e 5~ do ar-tugo 200 do arrtepr-o j e co do

A v t ncu.l açjio CO:1S't1. t uc aoriaL das rCCCl ::as elo Po~~r ?ti':J1 :co
não é da tae l hor- técnl.ca leSlsla"Clva, neri democ,J::"á~c~ca, pos r-e t.a r-s, do~

ópgnos c:a sobe r..an í a é'~utono-ne. para clspore·,l SODP8 U do t açjio o~"ç'a:,on

tál"lf"l f'u t ur-a , te:nclo err v í s t a as noc e s s í dade s de .c adn ór,;õo ou pocls i-,

e das atribu1ÇeeS públicas em ~eral.
O dlSpOG .....!.:3..~.ro poc;c Lev ar- c. umc, rl~:.cez orça lIE.n't..::t!."lo. çue n.:"~o

é co-apa .... :1vel CO"l a ovo ruç iio da r-s a'l i.d adc soc a c.t .
~ A v.í ncul açjio orç&neIll.f~lQ só é acc ã tiivcl CI.' conú.2.çõ~.2 '0;...... :.'''1

or-c i nar'_L.S c fl 1 e ::.n o a s s í.ri , t empor-ar-a as •

lE,IEilDA llODli'ICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

TEXTO/JUSTlflCAÇÃO

f>LEN.UllO/COIJlSSÃO/SUIlCOIolIS:.ÃO -..,

CO.r:;:3~\O D::: S=STL:!A'I'!Z....\ç}~o

- Sup~lMlr os lncinos VII e VIII do nrtlgo 16G do ante~rojeto do
La t o r-, com a correspondente renumeração do anc a so :::'X.

EMENDA CS03651-4
~.SO_I_S_OU_7_._\ ~

~--------_--AUTOR

l'v!LSOI.J SOU~r\ _

Não consta do anteprojeto apr-ovado pelá Corl:'sSft.O da O~"'[;c.niz~

çê.o dos Poderes, a presença do .rarus cr-o ela. .Iua t i.ç a , e c e ur,) ilin:.st~o

~oÍíli ta:" na corapo s í.çjio do Con.selho da -H2públ.:!.c<;:..
De out r-o lado, -qU3.111:0 tal presença se ::i~el.· nec3.ss:....l.·ic. et t 1"'5'.::

zão da i~,a~.;éria eill anàt i ce , o Pz-e s i.de n t e de :1epú~llca poc.c!'á convcc ci
o í!:l.nl'S'C'::·:) da ~)asta relaclonada C0:-1 a rie s-na , nos l..e!\10S rIu"'9 12 do
art i go 1::''"1 do :::mtC::h"'ojeto.

EMENDA CS03655-7

J
tI "'-"0----"l

_____________-'_ P'iI"\;:~

Ei---- - -. --- PL EN.llllO_.'_"_"_"_"_o_"_"_'_'"_"_'_'o_-_-_--_-_-__-_--_-_- _.. "-J tij-,'I~~~/'L~ .,'/ ,"_'_-lj,le co.ussão D= SISTEul:J.'JZ;\..ç,:;'O '(r '.'".1. c t
----------

1
Et·1ENDA ADITIVA

JUSrJFIC,\ÇÃO

- acrescen'Car ao ]Q do artigo 137 do anteproJeto do Relatol"', a
expressão II s ob pena de responsabi1lcace ll

•

"",----------------- TtXTCrIJuSTlrrCA:;Ão

~ trp:~;~:~'----J

- f'1 tI AIl,IO/Ct'lJlsSÃo/::amCO"lISSÃO- _

SISTS,:ATlZ_\Ç_:\__O ~___ f:J{B;2~L:]CO,üSSÃO DE

EMENDA CS03652-2
L_ VILS01: SOUZA

tJ
-;- TEXTO/JuSTIFlcaçÃtI----- _

E1;ENiJA ADI1'IVA

i.ncluir no inciso IV do ar-t ago 162 do anteproJeto do Re Lu t.o r a
expressão 11 e exonerar ll , dana0-lhe a segull1-ce redação:

A encnda visa cormnar- a pena de C:'''H',1e de responsf\b~l:<.18.:le

p ar-a os casos de de s c unp r-arte n t o das ae t, -.=rr,unuç;õcs ou c onvoc açc as
de qual quc r- das c asc.s do Congresso Ilac aoric L, na mes.na La nh ..a cl,):3 I

prlllciplOS con~ldos no Inciso II do artIGo 104 do ante,roJeto.

IV - nomear e exon~rar, ap;s aprovoção pela câ~~ra d85 De~~:ndc2,

o Procurador Geral da nepúbllC&~

a co~peiêncla do Presldente da
"':;Êio s o.aen t e à none açáo , r

-- TE:XTOIJoJSTlfl>;Ar;i.,

, I:menda f.d1 t i. va -- ----------1
- ac i ...e sceu t ar- no inC1SO V, do ar-t i go 137 do arrtcp r-ojo co elo Rela.tor I'

11 ••••••••••• suas au t.a r quí.a s , f'undaçõ,::s, e.np r-e s ac públl.C.:l3" ou d,,)
econor11a PUsta ..

JUS'rIFICAÇÃO

Con sen t.âneo co. a s a t r t bua ç ó e s de co :'.)03 t:ênCl8. '8.1 :':-'3 03

G1VerSOs ó:gãos ca soberanla, COn?ct0 ao Pres_ ;~nte da RepúLll
ca nanear e e xone r-ar- o ?.::-ocu~~dor d:.. :{epúbll. ..... r':t, n;>ós :J':'1l1.:f'e'3"w<:'

ção Ga C3m~r& dos Deputados.
Pelo texto orJglnal,

públl~a estaria circunscrJ.ta

EMENDA CS03656-5_.
F -vILson s:X.1z.: _

------------- L
- _ H ", " o O]

P•. ;1,)
-----

A e~enda vis~ CG~cna~~ a Co~p?~~n~ a do cOl1trole e ris~:ll

zação ao 'frIbunnl d~ ('on-:2.2 G.f UrnEo t.u,,:.;6I1 p::..ru. os ors= ')s c..D. ~tJ ,':
n_sLraç~o ) naíret:l (OS ES1.rCoL-";C,1D!.~O::... Dl.s"Cr.: ~.:o Y-2J.:rbl :: 1.unJ ~.:. ..
p10S, v).sando corí.p:1tlb211:.J.!~ o ::.11.Bi:-:c.S.:.:'J.vc com o prJnc:!..~':o ,g"::'''Çl]

connz-J,r3.r.!o pelo a!~tJ f::o 135 co ::~:ll~~l}~"jJ~-"'o.

JUSTIFICAÇiío

os dzmaJs §§.

EMENDA CS03653-1

P VIL<:'O:l__S_0_U_Z,_,, -------------J
f~EIlAIl,IO/COlJ'l'lS.\O/Sl;lICOl'ISSÃO--- J

E__QQ"I~-'(l DF.: SI~11::::.1ATIZ:.r..:,,-O"_ _

r=------------T~XTO/J1J·H\F\~~Ç;~

Ei,r:NDA sUpn:::SSlV,\

- suprimir o 1 Q do artigo 113, renurnerando
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EMENDA CS03657·3
m-l--=- VIL 30.i SOUZ.\
'----- -----------

------]

§ 2Q - O::.; à.:ol C1.toc:> est.eneaecanos neste artigo e icem J..gtlalJ:1cnte
asseguraõo& a(Js é:.. _ -'1 ,-,vlC!3 palo Decreto Leg.lrlatl.vo núnero 18, de 15 de ôcze euro
de. 1961, que l,to r cvcr t.crem ao servaço R.t.'l..VO, exclusl.vali,cnte nos C,? <:"JOS
cCl1l5J..clerac1os c.r a ;'IC!. pol)tJc.os ou :l-nrração chscJplJ.nar de uesno none , bem C('.I'lO
aos que t.ãvcres. apoe5 110 Poder JUdJ..cJ.árJ..o sustados p~lo Decreto-le~ nQ 864, de
12 ar:- setcfl"bro de 1969,

!J----------------- T[Uo/JuSTIf'le~ç;:o

Ei·lI::~:D.~ SUP:1E5SIVA

- supr-Iru z- o a.r-tlgo 171 e par5zrafo único do nn t epr-o j e to do
Re La t.o r-,

JUSTIFIC;'VÃO

Visando compz..'t;ibl.liz2l'" o t ex t o ele an t ep r-o je uo cora os
pr-i.nc i p í os nor..t eado r-c s co si..:;":e:-.l:l de gove i no ~ue ado t a , S~ o Seria
tio não part::..c.:..p& do pr-cce e e.o de e s.co Lha do P::."'i ne1.1"-O '::n:!3trc, c "7.'
se não e:::.tz. su j e ã co ~~ cu suo ruçâo (c ór.o na ::::6.118.) não po"':~ i:n:6.':,'"
I'e r-a r- no :C~::";::t.C2.o.1o.12n:;o C:o Governo CO'1 a C3.;l~l'a.

O <.ll.s:JOSl.t2."/o p r-opo s t o pele al'1t.e~roje~o ce:"'l.a l:::nte CO.1
tribuir& par-a zcruç.::.o de CÚI~fl), coa 'd~3nec=s::'~r:'oG en t r-e z.s cas&:.l
do CO:J.Zl."'':::s~o :lacj anal.

(o 3Q - São conss eeraôaa preencnadas todas as l!x:Lgénc~as dos e.statuto'i e
demaJ.s lei l3 que rcg':rr1 a vJ.da do scrvaoor c~v:Ll ou rnJ.1:u:.ar, da r\dmJ.nJ.strc,ráo
narct.a e Lnda r-et.a , na pr-esunção de que: rocan amplui"lcnte satJ.sfeilas, no que
r-espo.rta lá rel.nt cgnlç;t"o, pro·ho~õC.!:. por antJ.Cju1.dade, mer ecamentio , escorne f P. em
r-es s nt-c au cnt o c.1~ p::-t:lLr:J.ç'clo, vcnc unont.os , !>a1ci.!'J.os, vant.aqons e g!'ul~fJ.ci\çÓer. r C

não pr-evar c-r.cr-ao queo.ãquc r- e Leçeçõc-s de pr-eecração , üecadêncaa ou r enüncs.a de
dircJ.lo.

Si ";Q ~. F.lCám .lgu.nl,'ente assegurados os beneeãcí.os eacaneãecaôos neste
arliao aos trr:balh::.dorCls Co setor pr svaõo , d.1.rJ.gcntes e r-apr-eaent.ant.ea
sJ.nd;Ca1.S, qnando , por not avos e}.C"lt.z.ivarnente polJ.tJ.cos, tenham s a.ôo punid':>!i,
dernitülo.s ou compe l i.ôos ao afasLamento das atJ.vJ.ê'.sê.es remuner-adas que exercc.am ,
bem cc-no aos qU'9 foram .!.mF'-"hdo~ de exercqr at:...vi.caães profis.s:LonaJ.s em v:..rlude
de pressões ostensivas cu expedientes of~cia.l.s sigl.lo505, ,na forma ele 1aJ.
complementar.

§ 5Q _ Peta ezei.t o de trJ.butõção sobre as _ 1.f;'\portân~:J.~5 ~agas aos
an:i.st:iados a t~tJ.llo de ressarcimento dos atrasados, s:rao consa.dez aaos apenas os
vaJores aUíeri~~s, ~solad~~cnLe, em cada ano, mês a mes, apl2c~r.do-se as ta:eJa~
e alJ.quotas vigentes a ep:..c..a, fJ.cahdo a repartJ.ção ou cnt:dade p,f.!.vada
responsável pelo r-ccojjra.rnent;o de imposto retJ.do na ronte em cada mas,

- __ Tt1.TO/JUSrlre:.-;ic-- _

§ 6Q _ A Un~ão ~onccdcrá pens~D especJ..al aos ~ncapa:itado5_e .J.ndenJ.2~:a

os õ~pendentes eos falecJ.cos ou desap3..:'l?ciôos, em decorr~nc:a ca rer~:~s~o
poj.Lt.aca, cabendo-lhe o dircJ.to de ação r eçressave., que ser-a ampr-eacra ..avea ,
conLra o Estado ou l1unJ.cip2C1, e a estes contra pessoas f;l.s~cas, sempre 9:ue se
apurarem responsab:l.liâades por exceesos comet:.it1os.

9 ?Q - 05 dependentes dos servxüores cavas e mJ..l~tares e traba1hadorús
abrangJ.à.os por ost.e ar cs.ac , Já falec.1.â'J5 , ~ ou. desap~recJ.,üos, farão JUs as
vantõ.gens pecun~?r-a.as da pensão especae), corresponoente ~~daca~:~~í:~~~~~~
empn:go, posto ou graduaçl10 que uer-s.am Si.d? .asseguradaS a
desta an.2.st.1.a, J.nclusl.\'e as àJ.ferenças atrasadas, ale a data do falecJ.mento.

J
~

~----------- P-Ll,..A'lIQ/C~IS<\~o/$.;a~Dlil$:\.t;:)

CO.,;ISSAO DE SIS'l'I:.:A1'!ZAÇ'.\O

EMENDA CS03658-1
tT!:r1..S0:": SOUZA.------- --..-J

ElIE:,j)A SUPH:SS:-VA

- supr-fuu r do § 22 do ar-t r go 178 do antiepr-o.j e co do Relator a e;\
pre5:J3.0 l'e.n eleições ex t:'·T::.ordin5.rl ar, 11 •

JUSTJFICAÇ;:O

A d i s sol.uçjio da CEn;:lra dos D:oputados ou do p.3.l"la:.~::nH:o n03 t

rer;i~lCS ?D.rla·.len"C':lrist.as é da ess~ncja do Sl StE.·,l:l, co 10 í ns tr-u "ento
con5tltu~ional de supcra~~o das crises polítlcas.

As constitu:.çõcs c:ue dOO1..Z:.I.1 este sistc.nr::. de bo~:~rno e c:u:.:: r

éon.:;.;:~e!."an a à:u,soJ.uç;o do pc.:"l.:.ra3:nto, n&CI atrioU2rl ':'s nt..v~3 el.:·_çõ- I~
es o CélP2.l.er de " e.{t!'D.orc..1.:1:..r.!.cdade" , até po;,(~ue, ê d5..:;soluç;o .3 1.11 ,

do:::. cC'I~on.:::nt.cD c1n.s re~rD.G do jogo c:.::iilocrÉcL.lco, c s. f:.:.:uçs.o 0.0 r,r~'l- I
ca1;O tão s~,.w:;tc o Li,I'Ü te :.,Ec.:i:'lo Pt::~L. o s~u e~e:"'cíc:.o.

O cerG.ter extrz.ortiJ.n:l.pio dCDt.2.S elci:çoe.5 e!lCc..l.:r,:-,-se n:! CO;1':,

tit.U1Ç~O do Uruguai, donde o relator da Su::>cCI1:i.ssão (~O Poa2r 2X8Ct::
t.~vo se lnspirou, l;lRS Que não se: adapta ao re~)...1e p.::.:-l:;'""i.:n-:"arisz,'.
tendo C,Il vista o moC:elo p!""c;..i-denc:talJ.st:1 c.~ nov~='r:.o que c::m::::l;;l""p.

!!l.bric1is:no irli..roduz-~Go POl" uqu81e ;'''01 E..tór:. °, 'Se-l ;::..t3nce;··-.s=:'
[~ cll st2nç:lO fundo.ll~3r1í..é:.l doto. 515temas de governos ::>oC:e: levE.i' a -::.sL~st

observa~3es con~t~luc~on3ib.

EMENDA CS03659-0
t' CONSl~~io PAUL-º__;'";;ES VI\~--º!l~-;LO~- _=:J r;;:'~:~"-- ]
c:-COtIL?_;'~~-o ~!i=_~I S~It~';;;~~""'''"''';'---~------J ~-7~';;~~

!fi OQ - Para ãans de apoaent.aõor-au , o cõn ruse ou dependente dos cidadãos
abrangidos por este artigo que vJ.,veram no exilio te:a computado rO~ pe~i~~~lJ~~
vida no e~terJ.or, co~o tempo de servJ.ço. O bcnef.1.c.'l..ado, seJa dO. ~e.v;ç . ednral
ou ao setor pr~vadol ap~esenlará para este eíe.l.to na repartJ.çao f 
compet.ent;e dOCUI'I~n""o5 comprob~lorJ.os de re:sidêmcJ.a no estrangc~t"o.

§ 9Q _ Caberá à lln:Lão prover 05 recursos f~nance~ros necessáraos à

al?l~c.'3ção da aru.sta.a de que trata o presant.e arlJ.go,

li 10 - o disposto no parágrafo anr.cr-aot- não incluJ. as inden.1.Zações
pertinentes aos trabalhadOl.~CS do sec.or prJ..vac1o.

§ 11 _ Todos os que' tiv.cram clir-e2.t..os polit:r..coS suspen~os pelos At.os
Inst:J.tucJ.onal.s, no ex.ercic:;.o de manôatos elet::....,osl contarão para eíe2.to de
pen5ão

1
junto aos !nst~tutos de Ponsões das Casas Legislat~vas a que p?rteCi?ffi

011 ,unto aos Inst:i.\.utos de PenSões. dos Estados onde e/..ercJ.am ri'ialldat.os
execut~vos, o perjodO c?;;preend:..do entre a data da suspensão ãe àire.l.to:.
poJit.l.COS e cnssaçJ.o do m~nG~.to e a data de 28 de. agost.o de 1979, .d::.a é'r\ que a
lcJ. 6683 extJ.ngul.U os efeJ.tos da J.neleç:j l.'il2.õade- provoca.:l3. pelos Atos

Institucionais.

JUSrrnçAçÃO

Na ap licação das anistias concedidas em 1979 e em 1985 houve seMpre dl
ficuldades da ad'"inistraçãu na sua interpretação , causandc prejuízos aos ben~f-'..

ci6rios e réduzind~ o alcance polílico e social que aq'Jelas duas leis ensejavaM.

Daí a necessidade de explicitar-se os direilos e_vantagens nesta nova prE,

posta de anistia, que ora se discute na Assembléia Nacional ConslitUlnte.

Embora no Relatório da Comissão de Sistematização constem cO'ra incorpoEl

dos ao arligo 1,32 todo~ os direitos do artigo-49 ~ ao-Relatório da Comissão <:1-;;

Soberania , dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher , convém tomar mais cl~

ra esta redação , a fim de evitar-se demandas e disputas desgastantes na esfera
ad'Ilinistrativa e na áre~ do JurH"'';:írio.

-------_._--
EIIENDI\ SUBSTIWrIVfl

DISPOSlrvo SUBSTITUIDO : Artigo 482.

O Artigo 402 1 passa a tel a seguinte redação:

-----------~--------------'

Artigo. It82 - E. conced~da anistia i:.Mpla, geral e irrestrl.ta a todos os q\t~ t

no pcr.io~o conprc·cnã.J.L:o E:!ntrc 2 Cc setembro de 1951 a lo.de favereJ.rc ãe 1987,
fOl-ara punidos, em dCCOtT~f1'=J.a àe mol:..vaç~o pall.tJ.ca, por- qualquer d.:q;lo'õa
)(!,~l, at.o!" êe exccç.é.o, aLo:; ~ll&t:Jtuc~cnç..::,s, atos compltmenLares ou san~É..o

êl.scJ.pll.Jlc.!.c l.r1po!'t.El. Q,il \'J.rtudc ã~ aLo aciliiJ.n::.!.-t..re:t.~vo.

$i 19 - li an.:l.bt.ia dl::! que trata est.e arligo gar?~'lt(' aos ?nJ.st.J.?dos cS.v:"s
o lii.J.1Jter<." a r~J.nL(.gl.~açi.!.o ao &2rvtço atJ.vo, roccói!;ler.co ào::> .... enc3r1e:n'~c!i,
sa'~r30:;, va.nt.agens c 9'·.at.J.i':JCi:tÇÕ'25 atre?S?dOS, com SN'!> valores corrJ.c.l.dos, a
coat..tr da. à~la da Pll':1~çãol pt'or..o;:õ""s à C3.rgos, f'O!.tos, C)::'ilduaçõ.c.c; ou funçê:::!,
-ollscrvada a f'ersp~r'LJXa de carrcJ.ra de cada un ao mal.or grau h~erarqt1l.c')l

COlíl~uLallêo-5c o tcrapo tie nfastarento como de cict..J..vo serviço, para todos os
efú.1...Lo!. .1C'gair:>.

EMENDA CS0366o-3
L _DEr'. C~~STITlI!~H[ JOSe C,:cA.c:(~.:::L=_OS=__.c:S::.:A.c:[l~O:;::I:_:.I\'____ ~J t:J ~~~;';t;-J

=oJ ~ 02 ;;;~~J

r
--U1ENOA ADITIVA ---- --- ""0/'""'''''''0

DISPOSITIVO El1CNDADO ART. 12

Acrescente-se um parágrafo ao art. 12 do anteprojeto:

I1rt. 12 ..
§ 12
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Íl 2º
§ 39 - o Brasil n!J manterá relações dipJomátIc.s nem f Ir

mará tratados, acordos ou pactos com países que adotem políticas'
oficiais de discriminação de cor, bcm co~o não permitirá Ht~vIda

des de êmpresas destes países em seJ territ~rlo

JUS1JrICAç'nO

A emenda resgata o art. 89 do anteprojoto aprovado pela Co
miss§o da O~de~ Social, e que nêo ~onstou no prImeIro anteprOjeto
e1aboredo pelo Ilustre Relator da Co~issâo de sistematização.

O dIspositivo em questão atende a legítima e h~stór~ca rein
vindicação. d~ comun~dade negra brasileira e das popula;ões negra,
de outros palses, que, com Justa razão, vêem no preceIto forma cfi
ciente para levar os países que oficialIzam a dlscrlmI~ação raclaT
a renunCIar a tal política. Por oulro lado, constata-se hIstorIca
mente que a condenoção d~plemátJca da d~scriminaçGo jamais su.liu
este efeIlo. Por 1sso, prop5e-se a recuperaçPo do d~spGsillVO, que
colocará o OrasJl na vanguarda dos países que adotam medidas efetI
vas pala combater o racismo. -

A' emenda .dcstlnêl -s e a compa t r ba Lr z a r este Lnc i so IV do ar t ..

49 com o inciso XXVI do ar r . J 62 do a n t.ep r o j c Lo , do t o rma.nerido , des

de Loqo , que a po s s e qom ou pcrmanênc i d de forças estrangeiras em

terriLór~o blélElleiro somente se P0<10 dar sob comando de autoric1~de

brasilC'J..ca. 1\ omissão deste ~nc~so lV do art. 49 é pcri.go~a e põe

em rlSCO a sobC'rania nacional.

--------------------

EMENDA CS03663-8

, ~-J pr-;~~~~:~~~J

--~ C2 ;L;~~;J

EMENDA CS03661-1

pJOS€ CIIRLDS SAnOJA
-] I~:r--"''''O----]__ L..... Pt:I1S-I·1!\

TE:Xl0/JUSlII'1<;AÇÃO----------------- --

m,l;IWA MODIF1Ci\TIVA

DISPOGTTIVO E~~~DADO: 1\RT. 28, INCISO I, AL1NI;A (Cl

,,;,.....: • Tl::XTO/Ju::;TlrlcAçÃO • -----

EMENDA MODIFICA1IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 48, INCISO X

O inciso ~ do arl. 48 do anteprojclo possa a tcr a segUinte

redação:

Art. '18 - •••

K - as terras ocupadas pe10~ índios;

JUSTIrICAç';:\O

A emenda busca compatibilizar o Inciso X do art 48 com o
prt. 432 do anteprojeto. Oplou-se pela formulação já lradicIona1 dctS
Constituições BrasileIras, espe~ia1mcnte a da de 19G~, quc ao ln-. I
c1uir entle os bens da UnJ50 as terras lndigenas n50 enlra nos de
lalhes existentes no disposilivo emendado, quc são mais próprIOS às
dlSposiçõ~s especificas sobre as terras ocupadas pelos índias.

1\ alínca {c} do inciso I do art. 28 do antoproJeto passa a

ter iI seguinJcc redação:

Art. 28 -

I - ...

a)

bl
c) não podem f111.star-se c Lc í.to r o o os que não saibam exprLnu r

-se nu. língua oíiciflJ e os que c s t o j am pri.vé:.c1os, t emporf.r i o c.u cie f i lJ}_
t.avciucnt.c , dos s cus dircltos poLâ t a cos ,

o art. 23 do anteproJeLo, corretamentc, estabelece quo o porl

tl'guês é v.' 1 "lllCJua o f i.cLa 1 do Brasj 1. Propõe-se, por isso, a campa Lj b2.

lização termino]ógJca do d~Sposltl.Va emendado com este art... 23, ai.á

porque, cous i.derndo s os mais de 170 J.dJamas p r a t~cac'os pelas '50CJ_Cdil'

das indígenas - de cuja brasilidade n anquôra duvida - exa s í.cu. ma i.s de

cent..ellU de línguas nacionais no DrasJ.l. Esta J..rncnsa rlquezn cullural I
é con t cmpLada em várias outras da spos í.cõe s do ant.cpxo j c t.o , Co também .~

qui a term::nologJ.a deve guardar-lhe coerência.

~~ J'LC»\I\IO/C'(l ....,SS:..O/SUllC\)WS..;o-------------~

~) S~;hO DE SlS·r~l1A'rI'l..1\çf\o

EMENDA CS03662-0
cr~~~~~s-:;~---->v,OR-

• l(x1'oIJuST1ftCAÇii.O~

I;~1l:1\D!\ HODIFJ Ci\Tl VA

DI[,l'OSJ'l'lVO El,n:NDi\DO: 1\R'f. 49, INCISO IV

Dê-sc ao J.nciso IV do art. 49 do

dação:

Art. 49

I

Ir -

III

~• "''''0-- --J'
- P~ID8/I,ja--_._--

-- -- ----j
anteproJ6to; a""seguínlo 'J:Õ':' ...:

1

f

EMENDA CS03664-6-
~--,,"mo------ 1

--P-!4l)r I: ~p....J

,-------.----------- rOl0/JUSllf'IC_Ç;O'- .-----

r.HBt\Dl\ l'IODIFICA'l'lVA

DISPOS1Tl\'0 E~lI;NDl\IJO: O NONI: DO CAP1'l'ULO VIII DO 'ff1'ULO IX

Dê-se ao Capítulo VIII do Título IX do ant.cpro je t.o a s e qu.into de-,

nonu.naç âo .

DAS POPULI,Çbr:s INDfGJ;NI,S

IV - pcrm~tir, nos ('anos prcv1.'5tos em lej cowplcrnelltar, sue

forças estrangeiras t.rans i tem pelo territóri.o nacional- ou ne l c pc r «

mano cr.m temporc:n:1.amentc, <cmpro sob o corrandc de autoridade brClsi.

lei"t'll;

A designDção pJ-O?0S~a ao Cétpítulo VIII do tíL~lo IX do õnteproJ~

to r'cprodua a desigI',:çálJ dada pela conu s s So da orüom Soei ('1 e D. nomr

da subcom: [.nâo c spccLfxcanen t.c Gn''::2rr~'.Juc1.:t das pz i.me i r as (11.scu,":>cJô~!:.

sobre os dJ.l"e1tOg das populaç6cs indigellDs.
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A àen~n2naçdo dada pelo Dlgno Relator da Comissão de Sistematlza

ção - Do flldio - cons2gra. no texto constl.tucional uma gencraJlzaçâo

inace1.tável. Hão há, no BraslJ, um íncJ~o "ge né r .l.c o ll
; há, isto SJffi[

índ~Ds que SdD membros de ma as de 170 nações indígenas c1.lstilJi..as 0n- I

tre si e da sociedade não-indjgena.

Tampouco é objGLivo da Constituição apontar para os ínc1J.o-=J o rul'lO

desta gC'ncrdlização .. Isto tem s1.do tentando, ao longo de majs de qu-::

tro séculos. 11;5 os índios repudiam a g~neralização dcscaractcrlzaAQ

ra, res1.stindo até o f1.m. E o f.l.m, para muitos grupos étnico~, tem

s1do a completa ext1nção. Segundo Darey Ribe1ro, de 1900 a 1957, fo

ram riscados do mapa elnográfjco 87 povos indígenas (Os 1nulos e a

Civilizaçdo. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1982, pág. 238). Por isso, j~

põo-se, desdc= fl denominação do capítulo, abdicar elO coloniu:is~_J

EMENDA CS03665·4

Tl.1:to1.1usTlrlCAt;iio-------'-------- ---

EMENDA MODiFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 380

O arr. 380 do anteproJeto passa a ter a seguinte redação:

Art. 380 - O cnS.lllO, em qualquer nível, será ministrado no ldio

ma oficial, a.ssegurado às nações indígcr..as também o emprego de SUé1'-:;

línguas e processos de aprendizagem.

O art. 23 do anteprojeto estabelece que o portuguGs é o ~dioma 0

fJ cial do BrasJ.]. A emenda cO:'1patilnl~za termiiiolog~cartcnte o d i spo - I
sitivo emendado com este art. 23. É alteração que se impõe até por- I

'que nacrona i,s também são o sv Ld r oma s prati\Fado'5 pelas mais de 170 na-I

ções ind5genas cxif>tentes t alnàa t no Brasil, Não se pode Cjucst~onar

a bras í Li daôe destas nações c de seus membz os t que de certa forma

são os brasileiros mals legít2mos. \

EMENDA CS03666.2
[:1l JOSE CARLOS SA8DIA
'---- ._---

lEXTO/JU<;llfICA-;ÃO

EHr:
'
m h ADITIVA

DISPOSJTJVO gHr;~Dl,DO: AR'l'. 213

Ad~ci.one-Re um Lnca so ao art. 213 do ant.epro j e t.o s

l,,:t. 213 - .•.

I a X -
XI - as causas que envolvam d1rcitos e inteJ~esses das populaçõps

l.nc.ígcnns.

A orucnô a cornpa t.a b a La z a o art. 213 com o § íin i.cc do arl. 435 do al.'!.

tep):oJet:o. Nc~.t.c t e s i.abe I eca-se que- a compc t.ênc aa para d i r i.rrur con

~l1.tos que envolvaw d1.re1.tos indígenas ser5 sempre da Justiça roda

ralo É coerente, portanto, a.nc Lu a.r' a me s rua competêncl a no d a e poe t-t.a e

vo que trata, especl.fl.call'ente, da cornpetêncid dos Juízes federclJS.

EMENDA CS03667-1
~ U;,~~;;~--J

[Ir--- ~---~-.::'-_'c.-.:::.:'c."c.,"_'.:."_o'.:.'c.'"_"_'_;'_I_'U_'_'o_~_"_"_o.- ~_ r:-2/oAn-7/-a-7l- COnS}';W DI; s~s'r];j'IATIZAÇAO _J C ~)

TCXTO/J\.lSTlrICl.çÃo-----

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSI'l'lVO nt,I;NDlI.DO: ART. 215, n:CISO I, ALíllEA (C)

A alínea (c) do inclso I do art. 215 do anteproJeto passa a ter a

sêguinte redação:

Art. 215 -

I - ...

a)

b)

c) os dissíd1.oS trabalh~stasr quando envolver~f'1 questões agríco-

las;

A redação odg1nal da alínea (c) confunde maLér~as totalmentC' di~

tintas: as questões relativas dS terras inàígenas'e dJ.ssíd20S traba

lhistas que envolvem questões agrícolas.

A emenda V2sa dar coerên~2a substantiva ao d2SpOS2tJVD e harmoni

zá-lo com o § único dq art. 435 do anteprojeto~ Este'61t2mo àeter~i

na que a competência para dir1mlr disputas sobre os direjtos·in~íge

nas - incJus2ve, portantotLos que versem sobre as terras 2ndígenas 

será sempre da justiça federal. Deve-se, portanto, fazer com que ha-

j a apenas um preceito sobre o assunto, para não craa r díivi.da s ~

Além disso, a Justiça agrária estã sendo cr~ada em vinculação ex

plícita com a questão da reforma agrária. Embora haja alguns pontos

dG contato entre esta e as terras indígenas, não just~í~cam que se
crie uma d1stinção artifical entre as disputas sobre direitos lndíge

nas de natur0za fundJár.la e os que envolvam outra natureza. Seria bu

rocratizar a defesa dos dire1tos dos índ10s, tornando-lhes ma1s d1fí

cil, alnda, a co~preensão e acesso às lustâncias apropriadas do Judi

clárlo.

Por outro lado, o que caracteriza os dire1tos ~nuígenas é, de fa

to, a qualidade especial dos seus su)eitos. Esta qua11dade deve pre

valecer como deflnldora de uma instânc~a ún1ca para o conhocimento e

processalnento das causas que digam respeito aos ind1os. A ]Ustlça f~

deral vem acurlulando familJ.aridade com a matéria, e seria lesivo aos

própr10s índios desperdiçar esta experiência.

Por último, as terras indígenas não podem ser contempJadas com os

mesmo~ crJ.térios com que se conLemplam as terras em gGraJ t morl1ente

em termos de r cdo.s r r í.bu í.c ão fund1.ária. A terra, para os Lnd i o s t é
muito maJ..s que. um bem de produção. A ela, ligam-lhes laços afetivos

de orJ.gcrn ancGstral, vlnculações míticas e culturais de que depende

a própria sobrevjvG~cia e reproduçcio cultural dos P?yos indígenas. ?
mais uma razão para nãà se :etlrar. da Just~ça fedexal a comp~têncla

exclusiva de t c rnunada pe Lo ~ único do art. 435 do anleprojeto.

EMENDA CS03668-9
~Sf CARLOS SABO.J__A _

m-- 1'I.[I.rno/tO~IS:!õ.iio/slJtleO"'I!:sÃ:J

L..s9i.!1 ssxo DC SrSTEilllTLZ1\Ç'AO

Tt:XiO/~u!:TIF!e ..."~o-----_-_-__-_--_ _.,.
CMENDA HODIFICATIVl\

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 130, § 1Q, INCISO II

Dê-se ao inciso II do § lQ do art. 130 do anteproJeto a segu~nte

rcd3.ção:

Art. 130 

§ lº -

I -
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COMIssno DE SISTEMATIZAçnD

.., I'lE:>:A"«IO/COIJISs:olsuacOlJlssÃO-----------.,

imóvel esteja em vias de ser racionalmente aprova~tado. O preceito
resulta abs o Lut.nmo n t;e inócuo e gratuito ..Ora, as cons c í cu i cõo s n50

podem ter pa lavras ou expressões gracj asas ou inúteis. se D. :nlcJ.on~

lidadc na oxpLorac ão eleve ser um e Lemcnt,o constitutivo da função fia
cial da prepr~edaàc, então que se o af~rme de modo a quc realmente- o
seJa. Para lSSO, impõe-se retlrar a expressão que esta entenda sub

trai.

Art. 6º

I 

H-

III -

IV -

Inclua-se no Art. 6º do anteprojeto o seguinte inciso:

Não se. trata! pois, de compatib~li7.ação de um dispos~tivo em rel~

ção a out.ro J mas de um dispositivo a toda a Constituição, cUJa elabo

ração deve reger-se·pelo princípio Já consagrado da aplicabllida=

de e~etjva de suas dlsposjções.
\

~EMENDA ADITIVA
DISPOSIfIVO EMENDADO: ART. 6Q

____ AUTOR----------------,t: JOSe CI\RLO:.:;.S:.-::oS~A~B~O..:l.:.:A ~

EMENDA CS03670-1

.., TEXfO!JUSTIFICAÇÃO------------------,

II - nacionalidade, cidadanla t populações indígenas e dlrcitos c

liberdvoes fund~~en~ai5;

Na História recente do País, toda a vez que o Executlvo legisJou 1

sponte sua, sobre questões que afetam os índios, fê-lo de modo a 1~

sar-lhes os direitos. Assiln, o Decreto nQ 88.118/83, repudiado pela
unanimidade da comunidade científica, pelas socledades lndigcnas G

até por órgãos do próprio Governo, burocratizou ao extremo os proce

dJ.rncntos de demarcação das teE"ras indígenas, criando lnstânclaz deci

sérias complexas t cUJa inércia. mantém sem solução lnúmeros casos que

envolvem a demarcação das terras indígenas! gerando incertezas para

índios e não-índios, e Lncent.a.vando con f Lí t.o s , O Decreto no 88.985'83

pretendeu abrjr as terras indígenas à ativjdade mjnerá~ia, de moão

tão dcscritcr~oso que pôs em risco a sobr.ev~vencia fís~ca c cu3tural

de dezenas de soclGdndcs indígenas, prjncJpalmente na Amazônia. A

assim chamada II q uc Rt ci.o indígena U envolve mais de 170 nações diferen
tes, milagrosamente sobreviventes a mais de quatro séculos de explo-

rações e opressões dB toda ordem. É um p~tr~rnõn~o cultural riquíssJ

mo, que inclul. conheclrnentos ainda não dominados peJa cJ.êncJ.a ocl.c1G.E.

tal. Apenas o COllgresso Nacional, reunindo representantes de todo o

povo e de t.odas as tendências, tem condi.côe s de dar à matéri.a o Lra-:

-Lamento que ela requer, livre dos a f oqada Lho a e arued i.a tu.smo s . Por J..§.

so, em linha de coerência com a dlínea (1) do ~nciso XIX do art. 49

do anteprojeto, propomos a inclusão! entre as matérlas indelegávGls r

da legislação sobre as populaçõps indígenas.

Por out.ro Lado , não são apenas os da r e at.os a nd i vd duaa s , poLf t ac-os

C elClt..oralS que devem! também, ser rescrvddos à competêncl.a exclus};.

va do Congresso Nacjonal, mas todos os direitos e garantias fundame3

tais.

Em sua primeIra parte, ao incluir a legislação sobre as populações
~ndigenas entre as matérias indelegáveis, esta emenda trunbém c~mpati.

bili7a o dispositivo com O arl. ~36 do ?ntcprojelo.

V -
VI _ reconhecer o caráler pluriétnico da sociedade brasile~r8

e as formas de ~rganização próprías das nações indigenas.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA CS03669·7
[~r- ~ tJ p~~~';:;~-.J'L29'3l: CI\RL~SABOJ!,::-. J _

r!J~---------- Pll:." .... "IO/CQ".".".o_;'_u_"_o."'_"_" -_J 0--
2

/tle.n
7
--/ - S::-.:l,CCOi·nSSJ<';o ng SISTEl-íi\~'.fZAÇ~O _ l= _~

A emenda r-et a r a do d í spos a c Lvo a exprc s s ão "ou está em curso de

s ez " r de modo a f i czu; e s t.abe l.oc i do que apenas os r môv e a s cíetlVüH1D!l

te sob cxp l or-ação T2cional cun-prom a sua função social.

À prLmea r a v i s t a , a emenda parece ser de mêz i t.o , o que ser aa de·

feso nesLa fase dos trabalhos const1Lu1nLesi contudo, em rcall.dade

seu obJct~vo é compat~b~lJzar o dispos~tivo com a função geral da

ConbtituJç~oJ que é o e5tabeJecimento de preceJ.tos aplicã~cisr CV1

tando-se dlSpos1ções que contenham ressalvas tais que derroyuern a

regra.

RedJgic10 corno está r a condição da aljned {a} do parágrafo ún1co

do arL. 32S poderia estar ausente do 'tcxt.o , sem p r c j u Lz o a I q urn, pOE

que todo proprietário terá sempre abrlgada sua pretensão de que seu

TEXTO/JU'T1F1Ce.ÇÃO,------------

EllLNJJA ~lODn'ICATIVA

DISPOSI'l'~\'O EHENlmDO: ART. 325, s ÚNICO, ALINLA (A)

Dê-se d alínea (a) do ~ único do art. 325 a seguinte redação:

Art. 325 - •••

§ ún~co - •..
a) é raclonalmentc aprovcJ.tadoi

l
A redação proposta resgata os termos do inciso V do a"t. 12

do anteprojeto da Comissão' d8 Ordem Social (Comissão VII), que foi vQ
lado e aprovado, por ampla Maioria, em sessão plenária. A 'ins;rção de
lal disposilivo, além dc sanar a omissão e tributar homenagem aos de
bates havidos na Comisslo da Ordem SocIal, caracteriza ineludivelrnan
te o firme propósilo de renunciar à postura colonialista que, desde
sempre, tem norteado as relações entre o Estado e 8S nações indigenas.

Apesar da reiteração de dispositivos constilucionais e legi~,

laçáo ordinária intencionalmente asseguraáoras dos direitos dos in
dios, na história juridica brasileira, a postura colonialista a eles
sempre subjacenle permiliu a manulenção de um processo espoliatlvo e

assimllacionista, que resultou no desaparecimento de mai~ de uma cen

tena das nações indigenas originariamente habitantes do atual territ~

rio braSIleiro.
A história tem demonstrado que a sobrevivência fis1ca e cul

tural das nações indígenas restantes vincula-se, indissociavelmente,
a uma postura oficial que lhes reconheça as especificidades, assegu
rando-lhes o dircito à alteridade cultural. E, para isso, impõe-se r~

conhecer, desde o texto constitucional, o caráter pluriétnico da so
ciedade brasileira e as fornas de organiLação próprIas das nações in
dígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameaça à sob~ania do
Estado, pois que já esclareceu a doutrina que podem haver Estados for
mados por várias na~ões - cono a China, Alemanha Oriental, Espanlla e
outros -, assim como uma nsção pode estan polItIcamente organizada em

mais de um Estado.
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EMENDA CS03671-9

E~lENDA ADITIVA

= ~ TCX10/JlISTIFICAÇÃO----~-----------__,

PLENJ.R.laIC01J15S:.CISUBCOAlISS;.Q-------~

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO J

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

I!.J
= TElCTO/JI1STlrlCAÇÃO ---,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

11 - Recebimento dos vencimentos, 'salários e vantagens e
gratificações com seus valores ~orrigidos a pontar da data da p~

nição.

Dê-se nova redação ao art. 482:

Art. 482 - É-concedida anistia, ampla, geral e irrestrl
ta a todos os que no período de 02 de setembro .dé 1961 a 01 de f~

vereiro de 1987 foram atingidos, em decorrência de motivação poli
tica, por qualquer diploma legal, atos institucionais, complemen
tares ou administrativos, e aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo nº 18, de 15 de Dezembro de 1961, oem como os atingl
dos pelo Decrelo nº 864, de 12 de Setembro de 1969, asseg~rada a
reintegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efe~

tivo exercício, presumindo-se satisfeilas 'lodas as exigências l~

gais e eslatutáriasda carreira civil ~u militar, não prevalecendo
quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renGncia de d~

reit~ o garante aos anistiados servidores civis e militares:

I - Promoções por antIguidade, merecimento, escolha e
em ressarcimento de preter íçãc J a cargos, postos, graduações e fu.':!
ções, observada a perspectiva de carreIra de cada um ao maior gr8u

hierárquico.

r.-t--------------- TEXTOIJUSTlF'ICAÇÃO ~

de impo~

incidir
assegure

Constituinte BRANOÃD MONTEIRO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

§ 39 - O Poder Público estabelecerá a cobrança
to progressivo, no tempo, e sem caráter expropriatório a
sobre pr~priedades rurais ~ão exploradas de forma que s~

o cumprimento da função social de proprIedade rural.

7r--------- PLEI.ARlo/cor,ussio/sUDCOI.lISsio -,

Inclua-se como § 3º do art. 325 o seguinte dispositivo:

A tributação progressiva, adotada para a propriedade u~

bana, deve indicir também sobre a propriedade rural que não cum
pra sua função social.

EMENDA CS03673-S

L
tJ

de'111 - Cômputo do período de afastamento, como tempo
efetivo serviço para todos os efeitos legais.

IV - Pensão especial aos incapacitados e aos de~endentes

dos servidores civis e mIlitares e traoalhadores, já falecidos ou
desaparecIdos, correspondente ao cargo, função, emprego, poslo ou
graduação que teria sido assegurado a cada benefIciário desta &ni~

tia inclusive as diferenças atrasadas, alé a data do falecimento.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no art. 320 a expressão de boa fé.

JUSTIFICAÇÃO

TEXTo!JuSTlrlc/.çÃo---- _

EMENDA DE ADEQUAçnO

facilmente co
demonstrar sua
usucapião ur

Os proprietárJos dos imóveis urbanos são
Daí porque torna-se difícil ao ócupante
manutenção da expressão inviabIlizará o

nhecIdos.

bo~; A
bano.

Inclua-se, como § 3º do art. 406 a letra "d" do in
ciso VI do art. 4º do Anleprojeto da Comissão I -Comissão da
SoberanIa dos Direitos e Garantias do Homcm e da Mulhcr.

o dispositivo proposto foi aprovado na Comisslo T
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Ilulher.

Em nenhuma outra Comissão foi 'aprovado dispo si Livo
divergente tOlnando-se portanto compulsória a inclusão do di~

positivo no Anteprojeto.

§ 3º- Os ue í os de comunicaçfto coumqem com oEstado o
dever de prestar e socialiLar a informação.

~ rLcIlAR1~/co"'ISS:.o/sl'IlGO'_lISSÃO

L-~OMISSÃO DE SISTCt:il1IlAÇÃO

EMENDA CS03674·3

tc= ')'01:

• Constituinte BRANOKo hONTEIRO
~------~----~

JUSTIFICAÇÃO

É preciso limilar o período de abrangência das punIções
aplicadas, poi~ seu término está omitido no ANTEPROJETO, mas cons
tava no artigo 49 acima referido, da Comissão I, onde também, co~

retamente não se qualificava mais ainda, a restrição,' "em deco~

rência de motivação política" (sic). Ora, se persistir a eXIstên
cia do advérbio "EXCLUSIVAMENTE", é incontéstável que a anistIa,
ao conlrário do enunciado no começo do mesmo período, NÃO É IRRES
TRITA, pOIS se restringe às punições não apenas POLÍTICAS, mas
por motivação EXCLUSIVAII.ENTE política. Ora, desde os grB g6s antl
gos que ANISTIA deve representar um "manlo de-esquecimento ", um

"véu a cobrir anligos ferimentos ou cicatr~~es". A administração

passará a ser uma segunda e inaceitável instância para a concessão
'ou não da ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenas alegará

que a punião não foi por motivo EXLCUSIVAMENTE político, o que
obrigará o interessado a bater as portas do ~udiciário, para em
ações que costumam se perpetuar, revolver túmulos e desenteIrar

antigas ciumeiras, invejas, conflitos, acu§~tões sem base proce!
sual e tendo de pr.ova r , muito dificilmente, coisas que NÃD oc0E.
reram já há décadas, com possíveis e até então ocultos acusa~ores

'" mesmo testemunHas até já falecidos. Certament~ ccor r e r é algo
parecido com o existente na hislória nacIonal, quandQ, no passado,
Rui Barbosa redigiu sua ANIS~IA INVERSA, mostrando hipótese de
que pode se repelir agora, de o suposto benefício acabar prejudl
cando aqueles que deveriam ser favorecidos. Já a manutenção da
exigência, sem a qua Lí f r carlo r a , limita a an~stia aos pun í dos por
motivação política e isso só devorá constar do ANTEPROJETO DA
CONSTITUIÇÃO porque existe nos projetos das duas Comissões ref~

ridas.
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EMENDA CS03675-1
r.r-------------AUTOft-- -.

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r.r--------- pl.cHlflIO/CONlssio/sUBCONlssio _

CO~ISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O J ~;;~
f?I---------------TEXTOIJUSTIFIC...çio ---,

§ 29 _ O não uso, o uso impróprio, ou meramenCe . es-p..!:.
culativo, ou o manifestamento abaixo da potencialidad~ dos bens
que são meios de produção importante perda da propriedade em
favor do. Estado.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA DE REDAÇ~O

Dê-se nova redação ao art. 322 do Anteprojeto de Cons- '
tituição.

Art. 322 - Os serviços de transporte terrestre de pes
soas, de bens e de càrga aérea, dentro do território nacional

, -.'
inclusive as atividades de agenciamento, somente poderão ser e~

pIorados relo Poder Público, por brasileiros, ou por empresas ,
em que o capital com direito a voto pertença majoritariamEnte a
brasileiros, segundo ~e dispuser em lei.

D dispositivo proposto foi aprovado na 1 Comissão
Da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
não tendo havido em nenhuma ôutra.Comissão aprovação de disposl
tivo divergente. Devé, portanto ser acolhido no Anteprojeto da
Constituição.

-v , -,

EMENDA CS03678-6

I!..I
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO alinea f , inciso 111 , artigo 13.

Dê-se à alínea f , inciso 11 , artigo 13 a redação a seguir:
f) ressalvada a compensação para igualar das oportunidades

de acesso aos valores da vida ~ para reparar injustiças produzidas
por discriminações nas entidades , ninguém será privilegiado ou pre
judicado em razão de pascimento , étnia , raça , cor , idade , se
xo ,comportamento sexual , estado civil , natureza do trabalho
religião, convicções políticas ou filosóficas', militância ,sindical,
deficiência física ou mental , ou qualquer outra condição social ou

c:T--------- PLt:.NÂRIO/coUISSÃo/$UBc:OWI'$io---~------_.

~ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AOTOft--C-:-::--------------,
r:CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

=- TEXTOIJUSTlflCAÇÃO -~-- __,

.::;;,.,R----- _

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

A redação proposta define mel~or o controle nacional'
em tela.

JUSTIFICAÇ1l0

r.r---------------TfXTO/JUSTlfICAÇio -,

r,;,--------- Pl.ENÁRIO/COU.ISsÃo/sUaeOll.''Ssio -''-__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03676-0
(=

EMENDA DE ADEQUAÇÃO indi vidual.

Inclua-se como §-10 do Art.312, renumerando os demais
paragrafos, o Àrt. 20 do Anteprojeto da Comissão I - Da Sober~

nia e dos Direitos do Homem e da Mulher.

§ lO - O Estado brasileiro exercerá soberania politica
e econômica p~rrnanente sobre todos os recursos naturais que se

encontram no seu território e sobre os bens criados pelo engenho
e pelo trabalho de seu povo.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS03679-4

N TITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
r.r PLUI.. "\o/tol.ttssi.O/SUIl.COWISSi.O ~_---__-.

fl COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
r;-r--------------- TEXTOIJUST1F1CAÇÃO---_------,---------,

o dispositivo proposto, foi aprovado na Comissão I.
Em nenhuma outra comissão se aprovou dispositivo diveI

gente, devendo, portanto, ser acolhido nO texto.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 14.
Artigo 14. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e

mais , dos servidores públicos , federais ..!:. estaduais , do Distrito
~ , dos territórios e dos Municípios, além de outros que

visem à melhoria de sua condição social. ,

APREE;ENTJ.<
EMENDA CS03677·8 >

e: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r:-r---------'LU"flIO/cOMIS5ÃOj5UBCOMI'sio ~ --.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;;---------------TE:XTO!.lUSTIFICAÇio -.,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Inclua-se como § 29 do art. 325 a letra "d" do inciso
XVII do art. 3º do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher - Comissão I, ficando
o § único como § 1º.

EMENDA CS03680-8
li AU"l'O"'-----------~-_,

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
,..-- 'LltNÃIlIO/cONIS,;.o/suoc:OIlI-"Ão ---'- _

f?COMISSÃD DE SISTEMATIZAÇÃO
=-- TEXTO/olUSTlfICAÇÃO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso V , alínea b , artigo 18.
Dê-se a alínea b , Inciso V , ártigo 18 a redação a seguir:
6) É livre a P?ralização do trabalho , seja qual for a sua

natureza e a sua relação com a comunidade ~ competindo aos trabalha
dores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que
deverão por meio dela depender , excluída a iniciativa de empregado
res , não p01endo a lei estabelecer outras exc~ções.
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JUSTIFICAÇÃO

Trata-se da utilizaç~o do texto da alínea b , inciso V , do
artigo 4Q , do Anteprojeto da Comissão da Soberania ,dos Direitos
e Garantias da Ho~em e da Mulher.

salvo os membros da mágistratura e do Ministério Público , ainda
que aposentados.

§ 52 - Lei complementar ~egulará o processo das decisões do
Tribunal de Garantias e OS mecanismos que assegurarão a independên
cia dos seus juízes.

191-
, do Anteprojeto de Constituição O

EMENDA CS03683·2

~·EMENDA ADITIVA

DISPOSIT~VO EMENDADO Artigo
Incluir nO Artigo 191

inciso a seguir:
IX - Tribunal de Garantias de Direitos Constitucionais.

tJ _ PL"ÁR"Ie~""i./.u••••"si.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~-------------I:Ul'(tIr----------------.

CÔNSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

ÃO

JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA ADITIVA

DJSPOSITIVO EMENDADO Incisa I , artigo 13.
Lncluir nas alíneas do inciso I do artigo 13 a seguinte red~

ção

EMENDA CS03681-6
ro-r------------- AOTOft- -..,

~----------I't.EHÁR10ICOlJlssÃ()I$UaCO/,lt$sÃO, ~

r::-r---------------TtxTl)/.,TUSTltlcAÇÃO --,

J - A todos é assegurado o direito ao trabalho com justa re
muneração ; o emprego é considerado bem fundamental â vida da traba
lhador e ninguém o perderá sem causa justificada.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS03684·1

a redação
COmo se -

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

CONSTIJUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

Dê-se
do artigo 113
gue

Art. 417 - Proíbe-se a instalação e funcionamento de reato
res nucleares para produção de energia elétrica , exceto para final!
dades cientificas .

§ lQ - As demais atividades nucleares serão controladas pelo
Poder Público , assegurando-se a fiscQlização supletiva pelas entid~

des representativas da soci~dade civil.
§ ?2 _ A responsabilidade par danos decorrentes da atividade

nuclear independente da existência de culpa , vedando-se qualquer
limitação relativa aos valores indenizatórios.

§ 32 _ Proíbe-se a importação , fabriqação e transporte de
artefatos bélicos nucleares, competindo ao Presidente da República
o fiel cumprimento deste di~positivo • sob pena de responsabilidade
prevista na Constituição.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13.

Incluir no artigo 13 do Anteprojeto de Constituição a alínea
b do inciso , do artigo 32 do Anteprojeto da Comissão de Soberania ,
dos Direitos e Garantias Individuais do Homem e da Mulher, excluído
do mesmo pelo relator , conforme segue :

b - Aos convocados a prestar serviços ao Estado , é concedi
do o direito de invocar a objeção de consciência , sujeita a apreci~

ç:o jUdicial,' que, admitido-a legitimidade da alegação , determin~
ra a prestação alternativa.

EMENDA CS03685·9

ro-r-------------au'cll---------- --.

r.:-r--------- PI.ENÃAIO/COI.lIS$ÃO/suPCOMISSÁO -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.:-r-------------.UT.R ~

Propõe-se a utilização do texto do inciso I do artigo 12 do
Anteprojeto de Ordem ~ocial ..

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Capítulo IV do JUDICIÁRIO.

Incluir no Capítulo IV do Anteprojeto de Constituição O texto
do capítulo 111 do Anteprojeto da Comissão de Soberania , dos Direi -'
tos e Garantias do Homem e da Mulher I como segue :
~. Ê criado o Tribunal de Garantias dos Direitos Constitucio -
nais , da SobeJania do Povo , da Nacionalidade e da Cidadania,

§ lQ - Compete ao Tribunal de Garantias Constitucionais apre
ciar e julgar em última instância , os recursos interpostos de despa
chos decisórios e sentenças prolatados nos autos das ações previstas
no art. 30 , ajuizadas em defesa dos direitos e liberdades individJ 
ais , coletivos e políticos , e das prerrogativas inerentes à nacio
nalidade , à soberania do povo e à cidadania.

§ 22 - Os conflitos de jurisdição que envolverem o Tribunal
ae Garantias serão resolvidos pelo Congresso Nacional.

Artigo. O Tribunal de Garantias COnstitucionais é com
posto por-nove juízes·escolhidos em eleição secreta, pelo Congresso
Nacional, -em sessão conjunta, entre representantes das classes tra
balhadoras magistrados, reputação ilibada e indiscutíveis servi 
ços prestados à comunidade e indicados pela sociedade civil , na for
ma da lei.

§ 12 _ Comporão o'colegiado do Tribunal e nove nomes que obtl
verem o voto de dois terços dos membros do Congresso Nacional.

§ 22 - O mandato é de quatro anos , vegada a reeleição.
§ 32 _ O Tribunal elegerá entre seu~ intpgrantes , segundo as

normas estabelecidas por lei , seu Presiderte 9ue fica no cargo por
um biênio e é reelegível , respeitados os limites temporais de seu I
mandato.

§ 4º - A função de juiz do Tribunal de Garantias é imcompa
tível com o ~xercício de qualquer outro cargo ou função pública -

EMENDA CS03682·4

...-- Pr.CNA.1t/olcoUIU Ão/ susCOlolU SÃO -,

P?COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

~------------- AUTOR------_:_--------,
CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

.......---------------lU.'tOlolUS'tlfICI.ÇÃO --,
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EMENDA CS03686-7 '"

tJ João Paulo Pires Vasconcelos

d) os planos. programas e projetos de
desenvolvimento social e econômico dos Municípios. serão
submetidos à apreciação jud1cial antes de ~niciar as
desapropriações necessárias."

PLI[HAAIO/cOI.lISsÃo/suecOMlssÃO---------__

COMISSÃO DE SIS~EMATIZAÇÃO

=--_- TUTO/..u'T1'IC ..çio ~
JUS T I F I C A ç Ã O

Emenda Supressiva

Dispositivos Emendadas: Artigo 241 e parágrafos.
, '

A redaçao proposta. originada da Comissão da Soberania

e dos Direitos e"Garantias do Homem e da Mulher. revela-se. mais

adequada à realidade brasileira. por ser mais ampla ~ por remg
ter à lei a regulamentação dos processos 'de desapropriação:

Suprima-se inteirªmente do Anteprojeto:

- O artigo 241 e todos os seus parágrafos.

A exigência'do pagamento em dinheiro para a desaprQ

priação de qualquer tipo de propriedade. urbana e rural. signi~i

ca, de fato, inviabilizar as reformas fundiárias tão necessárias

ao bem-estar da coletividade. colidindo frontalmente com o dis

posto na ali:nea .llb" do inciso que se quer emendar.

EMENDA CS03687-S
l:J Constituinte JOÃO PAULO

r- 'L!:Ni..IO/co...ISsio/sUICO.. I'SÃO ~-------...,

tJ COMISSÃO DE SISTEMAT IZACÃO
,.,.,,- TUTO!olUSTIFICAÇio-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Entendemos que a questão da propriedade deve ser trª

tada de forma corajosa e prudente. razão porque defendemos a rg
dação que. em sua alínea "a" disti;gue a propriedade de bens

-de uso pessoa! ou familiar. que será sempre indeni~ada à vista

e'em dinheiro, em caso-de desapropriação.

Os demais tipos de prõpriedade. sujeitando-se às neces
sidades e in~eresses públicos ~ sociais, suscetíveis, portanto ,

de desapropriação., deverão ter sua indenização melhor avaliada
pela legislação comum.

," Suprima-se da alínea nd n. inciso XIII. art. 13. a

pressão 'final nem dinheirón•
e.1>.

e

tJ'""PT'A'lTID0:J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 41.

Inclua-se o parágrafo Único no art. 41 , conforme constou do

artigo 38 do Anteprojeto de Comissão de Soberania , dos D~reitos

Garantias do Homem e da Mulher , como segue:
Parágrafo Único. Nos casos de inconstitucionalidade por ine

xistência ou omissão de atos de administração , se u Estado demons 
trou comprovadamente a impossibilidade da prestação por falta ou in·

suficiência de recursos , o juízo ou Tribunal a declarará para o efe!
to de exigIr , em prazo que consignar, um programa de erradicação

da impossibilidade , ou existindo o progra~a , para o efeito de fir

mar prioridade e fixa. os prazos limites das etapas de execu~ão.. __ .r.__ \

COMISSÃO DE SIST~MATIZAÇÃO

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

"" TEXTO!.tUSTU'lcAÇi,O-----------------,

EMENDA CS03689-1
..,., AUTOII:----------------,

r:-r,---------- 'LENJ.Alo/eONlssÂo/sUICONISSÁO------------,

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao inciso XIII do art. 13 do Anteprojeto de Con&

tituição a seguinte redação:

,- Pl.EHÁRlo/cou.ssÃo/susCOll.SS,lO----.-------f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A redação da referida alíne~ é originária da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da'Mulher, com

excessão da expressão que se quer suprimir.

O acréscimo realizado por esta douta Comissão de Siste
~atização não se justifica. urna vez que muda substancialmente o
sentido econômico-social do dispositivo.

"" TEXTO/JUSfIFICAÇio-------

EMENDA CS03688-3
rr:;onstituinte JOÃO PAULO

"XlII -.A PROPRIEDADE PRIVADA. ASSEGURADA
PROTEGIDA PELO ESTADO.

E \

,.., TEXTO/olUSTlf'ICJ.ÇÃO-------'-------------,

OMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

~PAftTIOO~...UTOft'-------.:.....------'--,

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA CS03690-S

r:1,---------- tLE:NJ.'uoI50UISS,io/sUBCONI$sio-----;---------,

b) a de bens ode produção é suscetível de desapropria
ção por necessidade ou utilidade pública ou por a.nt.e r es ae
social. desde que necessária à execução de planos. prQ
gramas e projetos de desenvolvimento sócial e econô
mico. sejam eles da União. dos Estados ou dos Munici
pios, mediante justa indenização i

a) A de bens de uso pessoal ou familiar é in
suscetível de desapropriação. salvo por inarredável in
teresse social,ou utilidade ou necessidade pública, m~
diante justa e imediata indenização, em d2nheiro se a&
sim exigir o expropriado i

"c) os critérios.para determinar o valor e
a forma de indenização por desapropriação. conste~
eles da Constituição ou de leis, sempre levarão
em conta o não uso, o uso meramente especulativo
do bem desapropriado nos últimos três anos e. se
bem de produ~ão, a média da produtividade no mesmo
período, alem da significação econêmica do ato
expropriatório em relação ao patrimônio do exprQ
prLado , considerada a base' de garantia de seus de
pendentes.
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CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

4UTOII --,EMENDA CS03694-8EMENDA CS03691-3

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,-:, I'Lf.H4f1,IO/cOlllSsAO/sU8COUISSÃO-----------,

I!J AUTOlt

-C:tONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES

~EMENDA ADITIVA
DISPOSIT~VO EMENDADO Alínea b , inciso I , do artigo 13.

lncluir na alínea em epigráfe as prerrogativas previstas nos
incisos I e 11 do art~go lQ do anteprojeto da Comissão da Ordem So 

cial , como segue :
b) a aliment~ção , a saúde , o trabalho com justa remuneração,

a moradia , o saneamento básico , a seguridade social , o transporte
coletivo, a educação, a alimentação, saúde, descanso, laier ,ve~

tuário e o meio ambiente sadio consubstanciam o mínimo necessário ao
pleno exercício do direito à existência digna , e garantí-las é o prl
meiro dever do Estado.

~EMENDA ADITIVA
DISPOSIT~VO EMENDADO Artigo 262.

Inclua-se no Art. 262 do Anteprojeto de Constituição a alínea
X , inciso XIX do Arti?o 3Q do Anteprojeto de Comissão de Soberania
, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

O sistema tributário levará sempre em conta ~-capacidade ec~

nômica do contribuinte , e nenhum tributo será exigido ou aumentado
sem que a lei o estabeleça , nem cobrado , em cada exercício , sem
que a lei que o institui OU aumentou esteja em vigor antes do exerci
cio financeiro, ressalvado o disposto na constituição.

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

AUTOII:--o,-----------_
SA tJ 7:> fiA etW IJvL C 6 tJrt

Art. 60 

I -

n-
UI

IV -
V -

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 611

Inc~ua-se no Art. 611 do anteprojeto o seguinte inciso:

EMENDA CS03695-6

f?

r:-r--------------- TtXTO!JUtrIFII;AÇÃO---------- --,

AUTOIl:---------------,

EMENDA ADITIVA
DISPDSIT~VD EMENDADO : Art. 13.

Inclua-se na Letra d , inciso xv do art. 13 do anteprojeto

de constituição o seguinte :
d) Não haverá prisão civil , salvo nos casos dos inadiplentes

de pensão alimentícia.
JUSTIFICAÇÃO

Nos casos de pensão alimentícia é necessário a preservação

do direito dos filhos menores.

"'"' tIEXTO/"u~TIFltAÇÃO---------------__,

EMENDA CS03692-1

r:-r---------- PLf.NÁRIO/c:OlolISSÃo/sUllCOlUSS.\O------------,

·COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Vx - reconhecer o caráter pluriétnico da sociedade-brasileira
e as formas de organização próprias das nações indígenas.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS03693-0

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

r;;------_-- T[XTo/"I.I$TlnCA~io---------------__,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 14 , capítulo LI , dos Direitos

Sociais.
Inclu?-se no texto do artigo 14 , capítulo 11 do Anteprojeto

de Constituição o artigo 32 e parágrafo do Anteprojeto da Comissão da

Ordem Social , com vem a seguir :
Todo trabalhador rural terá direito assegurado à propriedade

na forma individual , cooperativa , condominal • comunitária ou mista
para o desenvolvimento de suas atividades.

Parfigrafo único - o estado promoverá ~ desapropriação das te~

ras necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo , mediante i~

denização pOJ títulos da dívida agrária.

JUSTIFICAÇÃO

O texto epigrafado é o mais ímportante do ponto de vísta so
cial pertinente ao trabalhador rural.

A redação proposta resgata os termos do inciso V do árt. 111

do anteprojeto da Comissão da Ordem Social (Comissão VII), que foi vQ
tado e aprovado, por ampla maioria, em sessão plenária. A inserção de
tal dispositivo, além de sanar a omissão e tributar homenagem aos de
bates havidos na Comissão da Ordem Social, caracteriza ineludivelmen
te o firme propósito de renunciar à postura colonialista que, desde
sempre, tem norteado as relações entre o Estado e as nações indígena&

Apesar da reiteração de dispositivos constitucionais e legi~

lação ordinária intencionalmen~e asseguradores dos direitos dos ín
dios, na história jurídica brasileira, a postura colonialista a eles
sempre subjacente permitiu a manutenção de um processo espoliativo e

assimilacionista, qu~resultou no desaparecimento de mais de uma cen-
tena das ~ações indígenas originariamente habitantes do atual territ2
rio brasileiro.

A história tem demonstrado que a sobrevivência física e cul
tural das nações indígenas restantes vincula-se, indissociavelmente ,
a uma postura oficial que lhes reconheça as especif1cidades, assegu 
-rapdo-lhes o direito à alteridade cultural. E, para isso, impõe-se r~

conhecer, desde o texto constitucional, o caráter pluriétnico da so
ciedade brasileira e as formas de organização próprias das nações in
dígenas. Não há, ademais, no preceito, nenhuma ameça à soberania do
Est?do, pois que já esclareceu a doutrina que podem haver Estados _for
mados por várias nações - como a China, Alemanha Oriental, Espanha e
outros -, assim como uma nação pode estar politicamente organizada em

~ais de um Estado.
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EMENDA CS03696-4

l!J

__----_~~ TEXTO/"USTIf'IC"ÇÃO----------------_,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 48, INCISO X

E/lEUDA ADITIVA

ARTIGO EHE,lDAOO: Preâmbulo

O inciso X do art. 48 do anteprojeto passa a ter a seguinte

redação:
Acrescente-se a expressão "convicções ?olíl:icas

e ideológicas 11 , logo a?ós a palavra II r el i gi ão ll•

Art. 48 - •••

x - as terras ocupadas pelos índios;
JUS T I F T C A r Ã o

JUSTIFICAÇÃO

A emenda busca compatibilizar o inciso X do art. 48 com ó

art. 432 do anteprojeto. optou-se pela formulação Ja tradicional das

Constituições brasileiras, especialmente a da de 1967, que ao in

cluir entre os bens da União as terras indígenas não entra nos de
talhes existentes no dispositivo emendado, que são mais próprios às

disposições específicas sobre as terras ocupadas pelos índios.

O/ilustre Relator ao radigir o Preâmbulo do kl

teprojeto da Constituição procurou incluir alguns dos fundamen":
tos da constituição de urna grande nação, 11 sem distinção da ra
ça, COr e etc previstos -no art. 13 - 111 - fll.

Se O preâmbulo,é descr~t~vo e enumerat~vo ter~a

que se ~epetir todos os aspectos essenciais previstos no art~eo

13 - lI! - f. Se o ohjet~vo foi o de enumerar os ma~s ~mporta~

tas fundamentos da constitu~çáo de uma grande nação não ha co~o

excLua.n a expressão "convacçês ?olIticas e ideológicas 11 , logo

após a expre.ssão 1f sem distinção de' ra9atl ..••. "de convicção iõe
olégicau•

EMENDA CS03697-i"
_--------------&UTOIt---------------l:J .:S,4.NnR./t CtwA/- GAtJTi

~_------''---PLUÃIl.IO/cow'ssio/susCOI.lISSio-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS03699-9

COUSTITUI:ITE SIG:';ARn;GA SEIX.'\S

COMISSÃO DE SI3T~:;ATI~AÇAU_.

I!TEMENDA 'ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO~ ART. 12

_-----~----------TEXTO/..u'lIFICAÇio----------------___..,
l::Ml::NVA ~IUVIFlC.!\T1Vi\

ARTIGU ~Ml::NDADO: ~27

Acrescente-se um'parágrafo ao art. 12 do anteproJeto:

Art. 12 - ...

§ 1º -

§ 2º -
§ 3º _ o.Brasil não manterá relações diplomá~icas nem firmara

tratados, acordos ou pactos com países que adotem políticas oficiais
de discriminação de cor, bem como não permitirá atividades de empre

sas destes países em seu território.

Acrescente-se a palavra "públicas 11 à expressão

lI~nstitu~çoes espec~al~zadas", e se Jesloque esse art~go do Capo

VII para o Cal" III, ficando aSS~m red~g~do o art~go:

Art. 427 - Será estimulada pa~a os menores da
faixa de dez a· quatorze anos a pr'eparaçao para o trabalho, er:

instituJ.~oes públJ.cas especializ;:,,}.::,s, onde lhe senao assegura

dos a alinentação e os cuidados COlII a saúdeR
•

JUSTIFICAÇIlO

A emenda resgata o art. 89 do anteprojeto aprovado pela Comis

são da Ordem Social,. e que não constou no primeiro,anteprojeto ela

borado pelo Ilustre Relator da Comissão de Sistematização ..
O dispositivo em questão atende a legítim~ e histórica reinvin

di cação da comunidade negra brasileira e das populações negras de 
outros países, que, com justa razão, vêem no preceito forma eficien

te para levar os parses que oficializam a discriminação racial a re

nunciar a tal política. Por outro lado, constata-se historicamente
que a condenação diplomática da discriminação jamais surtiu este efei

to. Por isso, propõe-se a recuperação do dispos~tivo, que colocará o
Brasil na vang~arda dos países que adotam medidas efetivas para com

bater o racismo.

JUS T I r I c A ç Ã o

A preparação para o trah~lho a menoreS de l4

anos se deve dar no contexto escolar, po~s nessa ~dade a cria~

ça tem direito e obrif,açao de estar na escola, adema~s do di

reito a viver, sua 2nfância num cli~a de lib~rdade, criativ1d~

de, e auto-expressa0. Ingressar precocemente no mundo do trab~

lho é a condenação à rotJ.na, à oecanização, ao bloC],uefo do de
senvolvimento da potencialidade criadora da criança.

A apre~dizagen de um ofício pressup6e a escol~

ridade bãsica. Por essa razao, a idade inicial em que se perm~

te o tra~alho do menor ~ de 14 anos, ~lando teria concluido o
cnsJ.no fundaoental.
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Propõe-se que o art1go seja deslocado para o Capo
111 - da educação, do Titulo IX, pretendendo, co~ isto, s1tuã-lo
no contexto da escoLa, onde a preparação para o trabalho ser1a
fcita com proprieãade, contrariamente ao 'que poderá ocorrer, se

for realizada em outro tipo de 1nst1tu1çao interessada no servi
ço - mão-de-obra barata - do menor. Mesmo que a escola faça con

vênio com inst~tu1çáo nao escolar, àquela compete a responsabil!
dade pela prepàraçáo ao trabalho.

Sendo obr1eaçao do Estado assegurar a escolar1da
de pelo menoõ até aos lq (quatorze) anos em decorrência, a prep~
ração ao 1:' 'aualho, prevista no art. q27 em questão, deve ser pro:
porcionada por instituições públicas especia11zadas.

.., TIXTO/.luS,'f'IClÇio _,

EHEllDA HODlFICATIVA

ARTIGO EHEtlDADO: 326

Fica alterado o art. ~26 e seus. parágrafos que
passam a ter a seguinte redação, excluído o atual § 29; z-enume-:

rando-se os seguintes:

r.r---------~------TE:XTO/..uSTlF'ICAÇlo------ 4_--_,

EMENDA SUPRESSIVA
.ARTIGO EI1E1lDADO: H, XXII

Suprima-se do art. lq, XXI!, do Anteprojeto de

Constitui~áo da Com1ssao de S1stemat1zaçao, a parte da ressalva
dá condição de aprendiz, f1cando aSS1m redigido o 1ten:

Art. 326 - Compete à União promover a Reforma
Agrár1a me:hante desapropriação, por ..nteresse social, da pro
pr~edade territor~al rural neces&âr~a ã execução de planos, pr~

gramas ê projetos de desenvolvioento sociai e econôm1co median
te pagamento de 1ndenização em títulos da dívida agrária para a
terra nua, e, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e neces
sárias.

U 19 - Os títulos da dívida agrá~1a, com cláus~

la de exata correçao monetária, serao resgatados no PDdZO de
vinte anos, acresc1dos dós juros lega1s.

!l 29 - A Lei definirá as zonas pr10ritárias~a'".
ra Reforna Agrária, os parâmetros' de conce1tuaçao da proprieda
de, bem COJllO os módulos de exploração da terra.

U 39 - A emissão de títulos da dívida aGrária
para as finalidades previstas neste artigo obedecerá a lil11:l.tes
fixados, anualmente, pela lei ordinária.

~1'."TIOO J
~sCOl!STITUINTE SIG!':JI.RI~GA SEIXAS

'--__--l('Oli1SSAo DE STSTEHATIZbÇAO

F-T======~~==---- AUTO.----- ---------.-,

EMENDA CS03700-6

f:Jr---------- 'Ltt.l.luo/cONISSAO/SUICOII1SsÃO

Art. lq •••••••••••••••••••••• ;••••••••••••••••••

XXII - proibição de trabalho noturno e insalu
bre aos menbres de 18 <dezoito) anos, e de qual
quer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos.

JUS T I F ! C A ç A O

A admissão do trabalho do menor de 14 anos na
condição de aprendiz pode ocasionar ? exploração da força de
trabalho do 1'lenor. Este, por direito e obrigaçâo, deve estar na
escola e viver' sua 1nfância. O direito a i::;ualdade fundamental
ent~e todas as crianças seria contradito, pela Const1tuiçao, na

medida que nela se criasse um dispoS1tivo que reconhecesse que

muitas crian~as necessitam trabalhar. COIDO condi~ao de sobrevi
vencia fatli.lícll" ou arriMO dos pais.

EJIlbora muitas cri<ln~as pequenas trabalhcn, por
uma 'luestào de emer~ência, enquanto esse trabalho se di'i na uni
dade familiar, ele faz parte de uma luta pela sobrevivência. :~,s

essa contineêncía se deve a insjusti~as sociais na valorização '

desigual do trabalho e de sua remuneração, no desemprego dos pais
e a outros fatores. Isso, no entanto, não pode fundamentar nem
justificar um princípio ';onstit!-1cional, mesmo sob a !orma de re~

salva.

ti q9 - t assegurada a ace1tação dos ~ítulos da
dívida agrária a que se refere ~ste art1go, COMO l11e10 de paga
mento de .qualquer tr1buto federal, pelo seu portador ou obri&a
ções do desapropriélldopa~a com a União, beM cqmo para qualquer
outra finalidade estipulada em lei.

S &9 - A transferênc1a da ?ropr1edade objeto de

desapropriação, nos termos do presente artigo, não cons~itui fa
to gerador ele tX'ibuto de qualquer natureza.

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda busca cOJllpatib1lizar o dispo~

to no art. 13, inciso XI!I, do Anteprojeto, COJll o art. 326.

Propõe-se a supressão do § .29, do art. 326, p0E,
que é desnecessário diante do "caput" do Artigo, ~iijeto da pre

sente Emenda, tendo\em v1sta que já se estabeleceu a competên
cia da União.

CONSTITUIlITE SIGll';RWGA SEIXAS

=---------- n:xTot.JUS1.FlCAÇio -,

.--------- 'LENÃIIIO/cQNI5sÃo/sueCO.,I#5ÃO -'- -..., DATA

cr:=cüll!SSÃO DF SISTEH,\TT7.AÇÃO 1-~o~

AUTOR----------------

mENDA SUPRESSIVA

ARTIGO EHE~IDADO: 325

EMENDA CS03702-2
Não se sabe de nenhum outro país que estabeleça

a entrada, nÓ nundo do trabalho, na faixa e.ária proposta.
A preparação para c traball10,'como prevista no

Art. 4'7 ào Anteprojeto de Constituiçdo, deve ser vinculada ã es
cola, pois' a aprendizagem de um of]~lo pressupõe a escolaridade
básica. Observe-se que as crianças-inseridas precocemente no mu~

db do trabalho são as que mais dificilmente seguem e conclue~ e~

sa escolaridade, constituindo-se em mão-de-obra permanenter.ente

desqualificada.

Suprima-se o paragra:o unico do Art. 325 do .~-

tepX'ojeto.
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JUS T I F I C A C~

A compatibilização do Anteprojeto impõe a su

pressão do Parágrafo Onico do A~tigo 32b, pois trata de matéria

infraconst1tucional.

a) no art. ,106, inciso III, alínea~, a competência pr~vativa da Câma

ra dos Deputados para aprovar, por maioria absoluta, na irid~c?ção Cb

Procurador Geral da República";

b) no. art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal

-para 11aprovar, por maioria abaol.ut.a e por voto secreto I a exonera

ção de'ofício, do Procurador Geral da República, antes do termo de

sua investidura";

c) no art. ~62, inciso XV, a ,competência pr~vativa do Presidente da

Repúbl~ca para "nolJ'ear, após aprovação pela Câmara dos Deputados ,

o Procurador Geral da República".

A introdução desse parágrafo é, portanto,~pre~

cindível, para compatibilizar os textos supra refer~dos.

EMENDA C503703-1

,-"c---------- PLEI.iRO/CONISSÃO/SUflCONISSiO-----------]

L CO:;~S3/~e m; SIS'l'Ll';A'l'I;~AC'I\O
r=1c- . --:-TEXTO/.lUSTIFICAÇio, -,

I:.nEIHlA SUPR>;:;~. VA

Aj{'l'lGO EHl:.flDADU: dL7
. rLt:"i ..10I&I,":.,io/~1Ii1Ct"".,:lio-----

~~~SÃO DE SISTEMATIZACÃO

~ ---_--__-_- 1CJ.TO/-'UST1',C.loçic-------·

Suprima-se o Parágrafo Ún~co do Art~go ~Z'l do

Anteprojeto.

Emenda substitutiva do art. 238, do 'Capítulo V,

do M1nistério Público, do Título V, Da organiz~

ção dos Poderes e Sistema de Governo.

1A~tere-se, no Capítulo V, do Ministério PPblico, O art. 238, adotando _
se a seguinte redação:

Tf:lCTOIJu.5TlFICAÇio-----------------..,

trar:

A- proposta preserva, do texto substJ.tuídc;>,o prl..,!!

cIp~o da independênc~a funcional e as garantias asseguradas aos mem

bros do Ministério Público.

Procura, no entanto, conferir-lhes trataIrento mais

sistemát~co e destacar o perfil própr~o do Ministér~o Público que,e~

bora ~tuando perante o Poder Judiciár~o, com ele não se confunde.

Art. 238 - Os membros do'Ministério Público gozarão das seguintes gara~

tias:

I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por se~

tença judicial, com e~icácia de co~sà julgada;

II - inamovibilidade;

III - irredutinil~dade de venc~mentos, sujeitos, entretanto

aos impostos gerais, ·inclusive o de renda e os extraordi
nários.

§ l~ - a v~taliciedade será adquirida após 02 (dois) anos de exercí

cio, não podendo o membro do M~nisterio Públ~co nesse períodô

perder o cargo senão por deliberação do órgão colegiado ~nter

no competente, pelo voto da maioria absoluta dos seus int~

grantes.

§ 29,- A remoção dar-se-á de ofício ou a ped~do. A prime~ra somente

poderá ocorrer com fundamento em necessidade de serv~ç., por

ato do chefe do Poder Executivo, com base em representação do

chefe do Min~stério Público, depo~s de ouv~do o órgão coleg~~

do interno competente.

§ 39 - Aos membros do Min~stério Público é assegurada par~dade de~

vencimentos e de vantagens com os órg?os jud1ciár10s perante

os qua~s exercem as suas funções.

§ 49 - A aposentadoria será' compulsória -aos-2.o...(setenta) anos de

idade ou por invalidez, e facultat~va após 30 ---(trinta')

anos de ~erviço para homens e 25 (vinte e cinco) para as

-mulheres, em todos os casos com proventos ~ntegrais, re~

justáve~s, na mesma proporção, sempre que se mod~f~que a

remuneração dos membros da institu~ção em atividade.

§ 59 - Os membros do Ministér~o Público estarão suje~tos às veda

ções conferidas nes~a Constitu~ção aos Magistrados.

§ 69 - Os membros do Ministério PUblico ingressarão nos cargos

~n~ciais de carreira, mediante concurso públ~co de provas

e títulos, com a participação do Poder ~udic~áriO-e da 0E

dem dos Advogados do Brasil, obedecendo-sei nas nomeações,

a ordem ~e classificação.

JUS T I F I C A T ~ V A

19, r~

Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encon-

JUS T I F I C A T I V A

§ 19 - O Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da

República,. dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de

notável saber Jurídico e reputação ilibada, gentre membros do

M~nistério Público Federal, ~leitos em lista tríplice por seus

pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados, para

servir por três anos, permitindo-se urna recondução. Sua exone

ração, antes do termo da invest~dura, dependerá de anuência pré

via do Senado Federal.

Acrescente-se ao art. 235 um parágrafo, que tomará o número

numerando-se os existentes:

JUS T I F I C li C Ã O

Emenda adit~va ao art. 235, do Capítulo v, Do Mi

nisterio Público, do Título V, Da Organizaçij:oCbs

Poderes e S~stema de Governo

A compatibilizaçao do Ante?rojeto impõe a su

pressão do par~grafo único do art. 327, pois trata de matéria

in:::racollstitucional.

COMISSÃO DE SISTEMATIZA

Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu

art. 235, § 19, foram suprim~dos o art. 100 e seus parágrafos dq Sub~

titut~vo, da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo,

a desp~ito de não terem sido objeto de emenda, desaparecendo, ass~m,do

texto final.

...,.,r---------- ,.l.~}oilllo/cO..I::sio/sUIilCO.us:sio-----------,

EMENDA C503704-9
o ~C DÇ.ÇI\l1P,\'\Q S'3Gf\:\I'\\btllGB SE=;:IlC(h
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Visa, ainda, a correção do texto, à compatibil~

zação com a disposição do artigo 87, alínea~, da Seção lI, do Capítulo

VIII, do Título IV, Da Organização do Estado, que estabefece a aposent~

daria facultativa após 35 anos, pa~a os hómens e·30 anos, para as mulh~

res.

1º, adotando-se a seguinte:Altere-se, no art. 190, a redação do

Art. 190 - •• -••..•.••••

le _ A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador Ge

ral da República, nomeado· pelo Presidente-da República, den

tre membros da instituição, eleitos em lista tripllce por

seus pares, apos aprovada a escolha pela Câmara dos Deputa 

dos, para servir por três anos, permitlndo-se uma recdnduçãn

Sua Exoneração, antes do termo da 1nvestidurá, dependerá de

anuência prévia do Senado Federal. _I

Ademais, explicit~se os contornos das mencion~

mais bem assegurá-las, com t~mperamentos ditadosdas garantias,

pelo interesse
para

pÚb1J.co.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de dire~

to incorporado ao estatuto dos membros do M1nis~ério Público, em vez

de garantia institucional, deve integrar a lei_orgân1ca própria, de

caráter complementar. Daí por que a proposta de emenda desta~a em p~

râgrafo própr10 o tratamento da matéria, bem como lhe retira qual
quer caráter punitivo.

~ o princípio da isonom1a, adotado em termos g~

rais, que deve ser mantido, em termos correspondentes ao especial trat~

m~nto dado aos membros do Ministério PUblico.

Quanto ã promoção, supr1me-se a re~erência à
mesma, deixando às ~eis-orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em v1sta a

diversidade de organização do Ministér10 PUblico a nível federal e est~

dual - um organizado em carreira.de âmOito nacional, outro organizado

tendo ~m v1sta as comàrcas e entrâncias peculiares âs unidades da Fed~

ração. Tal diversidade, que impossibilita tratamento 1déntico em rela _

ção às carreiras do Ministério PUblico, também impõe que, no tocante às
promoções, sejam observadas as mencionadas peculiaridades.

Por fim, no tocante às vedações a serem impo~

tas aos membros do Min1stério Público, a emenda segue a trad2ção constd
tuc10nal brasileira, que não as explic1ta por inteiro, para que mais

b~ ~ejam definidas no plano da legislaçã~ complerr.~<tar.

JUS T I F I C A T I V A

Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu

art. 235, § l e, foram suprimldos o art. 100 e seus parágrafos do Subst~

tUtlVO da Comissão da Organização dos Podéres e Sistema de Governo, a

despe1to de não ter s1do objeto de emenda, desaparecendo, ass~rn, do ~ex

to f'anaL,

Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encon -

trar:

a) no art. 106, lnciso 111, alinea~, a competêncla privativa da Câmara
dos Deputados para "aprov~, por maaor-La absoluta,- a Lnd i c aç ao do Pro

curador Geral da Repúbllca";

b) no art.' 107, inciso VIII, a competência pr-fvat.a va do Senado Federal

para "aprovar, por maioria: .absoluta e por voto secreto, a exoneração

de o~icio, do Procurador Geral da Repúbllcâ, antes do termo de suain

DEPUTADO SIG!~RINGA ~EIXAS

gios entre os Poderes -- fique absolutamente subordinado ao Presidente

da República.

Imprescindível, por isso, e que o Chefe da Procu

radoria Geral da União goze da confiança não so do Presldente da Repu

blica 9 mas também do Legislat~vo, que deve participar, necessari~ente9

do processo de sua· investidura e de Sua eventual destituição.

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executi

vo, o Legislativo e o Judiclário, inconcebivel é que o chefe da Procura

doria Geral da União - cuja in1c1ativa é necessária não só para solu

ção dos conflitos en~re os part~culares e o Estado, mas tambem nos lití

vestidura".;

c) no art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presldente da Re

pÚb~ica para'inomear, apos aprovação pelá Câmara dos Deputados, o Pro

curador Geral da Republ~ca".

"ou a advogados dev~damente credenc~ados."- ..... .: .....

__~ PLC ..;"lti/CClol'""ir.ISUlcow,,,ie-----------,

Comissão de Sistematização

Emenda_supressiva de expressã9 no § 4º, do art

190, da Seção V, do Capitulo 111, Do Governo

do Titulo V, Da Organização dos Poderes e Slste

ma de GEJverno

Suprima-se no § 4 e, do art. 190, a expressão seguinte:

Art. 190 - •••• ~ ••••••

EMENDA CS03706·5

c_~~~~~~--~
_----------~------TLJlO/"'l.I''TI',C&C'i.D------------------,

JUS T I F I-C A T I V A

A supressão se evidencia necessaria por ser in

compativel com o texto do § 2e do mesmo artigo, que e?tabelece o_lngr~

so nos cargos iniciais da carreira, somente por c"ncurso público de p~

vas e titulas.

Além disso, a demissibl11ãade ao nutum faz

que as relevantes atribUições da Procuradorla Geral da União-seJam

c~das em carater precario, sujeitando-se de imediató às pressões de

da ordem que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita.

com I
exer..'
to- I

A escolha do Procurador Geral dentre os membros

da Instltuição, por outro lado, visa a compatlbillza-la com a normains

crita no I§ le, do art. 235 do Anteprojeto, que prevê a éi';:ição dõ Pro

curador Geral de cada IHnistério Público, "dentre os 1ntegral}t~.s da car

r-e i r-a" •~~

Comissão de Sistematização

~c---_-_-_-_~~_--_-'TI.Jr'ToIJU:nI'''jç;:O------------------,

A introdução do paragrafo sugerido, e, portanto "

lmprescindíve1 para a compatlbilização dos textos referldos, bem como

para a coerênc1~ substancial e formal do sistema adotado no Anteprojet~

Emenda modlflcatlva do § le do art. 190, da Seção- ,
V, da Pr-oc'ur-ador-a a Geral da união, de Capitulo 111

do Título V, d~ Organlzação dos Poderes e Siste~a

de Governo
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OI'

roa

Por exigênc2a de 51stemat1zação e respeito ao f~

Essa dist1nção também se faz indispensável, cons

derando-se que a dlscipllna constitucional do Ministérlo PúbllCO da U

tar contradições, na medlda em que os dlversos aspectos envolvldos

discipllna constitucional do Ministério Público (chefia, estrutura,

ganiz~ção, atribuições, etc .•• ) dev~ receber definlção adequada as

culiarldades decorrentes do slstema federatlVO.

são exemplos dessas contradições os que se veri

ficaram quanto à chefla do Minlstério PúbllCO e as lels orgânlcas a e~

pertinentes.

rios;

I - O MinlstérlO PubllCO'da Uniao, lntegrado:

a) pel~ Minlstério PúbllCO Feõe~al, que oficlará peran:e L

Supremo ~rlbunal Federal, o Superl0r Trlbunal de JUStlC~

os Trlbu~als Eleitorals, o Tribunal de Contas da Unlãc

os Tribunais e Juizes Federa~s Comuns e os :uízcs Agra -

JUS T I F I C A T I V A

nião nao deve ser lmposta aos Estados, assim como o mõdelo estadual nãc

pode ser transposto para o nivel federal.

k inexistência da dlstinção sugerlda pode acarre

b) pelo Minístério Público Federal Eleitoral;

c) pelo Mlnistério Público Militar;

d) pelo M~nlstério Público do Trabalho;'

e) pelo Mlnistério Público do Distrito Federal e âos Terrl

tórios ..

II - O Ministérlo Público dos Estados.

Com efeito, enquanto o § lº do art. 235 estabele

ce que "cada Minlstério PúbllCO eleg;orá o seu Procqrador Geral. na for

ma da lei, dentre integrantes da carre~ra.1 para mandaco de três (2) ams,

permitlndo-se urna recondução", os arts. 106, III, ~, 107, VIII e ló2

lV, dispõem que o Procurador Geral da República deve ser nomeado pele

Presidente da República, após.aprovação pela Câmara dos Depul;ados, sen

do que a sua destituição, antes do termo de sua invest1dura, dep~nàe àe

aprovação pelo Senado Federal.

Por outro lado, no que diz respeito à dlSClplina

normatlva lnfraconstltuclonal do Ministério Público, o § 2. do art. 235

disp.õe que "leis. complementares d í s t arrtas , de iniciativa de seus respE:õ.

t~vos Procuradores Gerals, ~ganizarão cada Ministério Público",; O §

lº do art. 457, porém, estabelece que a lel orgânica do M~nistérlo Pú

blico da União sera encaminhada pelo Procurador Geral da República.

Vê-se; portanto, que se nao for feita a distin 

çao entre o Ministérl0 Público da União e o dos Estados, persistirão

contradições insolúve~s, inviab~lizando a aplicação dos textos consti-

das da União --- e o Ministério Público dos Estados.

dera~lsmo, lmpõe-se ,dlstlngulr, em tópicos separados, o Mlnistérlo Pú- I
blico da Unlão --- ramificado em simetria com as Justiças especlallza- •

I
O art. 44 do mesmo AnteproJeto, por sua vez ,

dispõe que "A organizaçãó polít~co-adroin~strativada República Peder~

tiva d~ Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, todos eles autônomos em sua respectiva esfera de comp~

tência". Por outro lado, em seu art. 47, o refer~do AnteproJeto af~.!

ma que "são poderes da União o Legislativo, o Execut~vo e o Judic~~

rio, independentes e harmôn;i.,cos entre s a ? ,

,Da leitura desses dispos~tivos fundamentais na

Organização--'do Estado brasileiro, resulta que a União, ente que abran"

ge os. três Poderes da República, a eles se superpõe, não se confund~n

do com qualquer deles.
Logo, a instituição incumbida da representação'

jud~cial da Un~ão não pode subordinar-se ao Chefe de um dos Poderes ,

pois, se isso ocorrer, os demais não estarão representados, ficando
indefesos na hipótese de,confiito entre qualquer deles e o Poder que

detiver o mando sobre tal instituição.

O Anteprojeto situou na Seção V, do Capítulo IH

(Do Governo), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de sua defe

sa jud:i-cial e extrajudicial" (art. 190).

Essa localização, aliada à circunstância de h~

ver s~do atribuído "ao Presidente da República, a "livre nomeação" ão

Pro~urador Geral da União, fez com que a instituição cr~ada ficasse

subordinada de'modo absoluto ao presidente da Repúbl~c?,reduzindo-aà..
condição de representante deste, em vez de representante da un~ão,que

compreende tanto o Poder Executivo, como o Legislativo e o Judiciáriq

consoante o disposto.no art. 47 do Anteprojeto.

Verifica-se, portanto, nítida contradição com o

princip~o da ~ndependência e harmon~a dos Poderes, que deve ser corri

gida, mediante o acolh~mento tla sugestão contida na Emenda ora propo~

Suprima-se a Seção v, 60 Capítuio III, Do Governo: e inclua-se o artl

go e parágrafos, ~a Procuradoria Geral da União, em Capítulo próprio,

inserido entre os Capítulos Do Ministério Público é Da Defensoria P~

blica.

JUS T I F I C A T I V A

DI:PUTADO SIGHAIUNGA SEIXAS

Emenda supressiva da Seção v, do Capítulo III ,

Do Governo: e adit~va de Capítulo VI, a ser i~

cluído entre o Capítulo V, Do Ministério Públl
co, e p Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da

Advocacia, todos do Título V, Da Organização dos

Poderes e Sistema de Governo

O art. 19 ~o Anfeprojeto, no Título I, Dos Prin

cípios Fundamentais, proclama que "O Brasil é urna República Federati

,va ~nstituída pela vontade do Povo corno um Estado democrático de Di
I
reito ll

•

ta.

.., '- TfXTO/.lUSTII'IC....çio------------------,

EMENDA CS03708~1

r.:;,---------';--- rL.IIt""10/cOIlI",io/sUICO'UUÂo------------,

~COMISSÃO DE ~ISTEMATIZAÇÃO

tucionais.

rr=PUTlOO~
PilDB

Emenda_aditiva à Seção V. do Capitulo III, Do G~

verno, do Titulo V, Da Organizáção dos Poderes e

Sistema de Governo

)

Emenda_substitutiva do art. 235 e seus inclsos ,

do Capítulo V, Do Ministér~o Público, Dc Título~

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

comissão de Sistematlzação

Dê-se nova redação ao art. 235 e seus lncisos, adotandq-se a segulnte:

Art. 235 - O Ministério Público compreende:

,--, PLI ... alll/e"..I',io/ll.ltCOlfllS;.O------------, r:.z=Dm70J EMENDA CS03710-3
I 1 d:}- [IJ-n-"Ep.:.u.:.T=A.;:D-"U~=:;:.:.I:..G:::,}.::IA:..R:..I..:l:..:rs=.A~:;-.E-I-X-A~u'D.-----'----'-----,

r--r-----------~-----'I:nQ/..u'T.,IC..Ç;.O---~--------------__,
wr.,;r---------- 'LEIiIIA'lItJ/eowl"io/SU.CO .. IUÃO

l Comissão 'de Sistematização
'--------'-==~=---=

EMENDA CS03709-0
f!J DEPU'fADO SIGt1ARIllGA SEI~AS
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,
Acrescente-se à seção v, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo,

com a redação seguinte:

Art. 190 -

- Aos mémbros da Procuradoria Geral da União sao asseguradas

garantias, direitos, ven~imentos, prerrog~tivas e vedações

conferid~s,_por esta Constituição, aos membros do Ministé

ri;; Público Federal.

JUS T I F I C A T I V A

A redação do art. 190 é conseqüência do acolhi

mento, na Com~ssão de Organização dos Poderes e Si~tema de Governo, da

Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio.

Por força dessa emenda, foram el~m~nados, do te~

~o do Substitutivo apresentado pelo Relator, Constituinte Egídio Ferr~

ra Lima, o art. 103, o § 5" do art. 102 e a última parte da alinea "c"

do ~nciso II do art. 104, que atribuiam ao M~nisté~io Público Federal a

representação judicial da União.

Considerando-se que, nos termos da referida Eme~

da, a P,:ocuradoria Geral da Un~ão seria arrtegr-ada pelos Procuradores da,

Rep~blica, desnecessário se fazia repetir, no ar~-i90, as garant~as ,

direitos, vencimentos, prerr~gatlvas e vedações dos mesmos, porquanto,

sendo eles membros dó Ministério Público Federal, estão alcançados p~

lo art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos membros do ~

nistério Público.

En~retanto, a Redação Final do AnteproJeto Subs

titutivo deslocou, para fora do ~apitulo do Ministér~o Públ~co, o ref~

rido art. 81, além de subst~tu~r, pela denominação "Procuradores da

Uniãol~, a referência aos Procuradore,s da Rêpúb!ica.

Em razão disso, os integrantes da Procurador~ada

Unlão, incumbidos da repre~entação da mesma, ficaram sem as garantlas

indispensáveis ao exercicio de suas funções e sem as quais a defesa dos

bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira~

na-se precária e totalmente vulnerável às pressões e interferências que

tal defesa necessariamente suscita.

Indispensável, portanto, é que seja suprida a ~

missão ora apontada, que --- é preciso lembrar --- não resultou do

texto pa Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do

Capitulo do Ministér~o Público, no Substitutivo dá comissão.

Além disso, a omi~são decorrénte do alud~do des

locamento igualmente acarretou incongruência --- a ser corrigida --- ,

em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no artigo 239,

§ 1", pelo mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no

, ar-t , 51, § 5".
Com efeito, o art. 141 do Subst~t~tivo dispunha

qué os Procuradores dos Esta~os ~ do Distrito Federal -- incumbidos de

sua representação juaicial e de sua consultoria jurídica -- gozarao ôe

"garantias iguais as do M~nistério Público"; O art. 239, § I" do atual

Anteprojeto, por sua vez, conservou para o De~ensor Público a disposi

ção que estabelece sere~ "assegurádas garantias, direitos, vencimentos,

prerrogativas e vedações conferi,das,_ por esta Constituição, aos membrrn

do Min~stério Públicc".

Nãc. é admissl'!el, diante da s so., que os Procurad~

res incumb~dos da representação da União -- vale dizer, da defesa dos

bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, pla

taforma continental, terrenos de marinha, recursos minera~s, etc,) in

tegrantes do incomensurável e ~ndisponível patrimôn~o das atuais e fu

turas gerações de bras~le~ros -- fiquem inteiramente desproteg~dos. em

sua atuação, contra os agressores desse ~nestimáve~ acervo.

Em sintese, a explicitação sugerida medJ.ante a

presente emenda visa ao supr~mento de omissão e à solução de incongru-

~ncia de gravíssimas repercu56ões quanto aos interesses maiores da Na-

ção.

--

EMENDA CS03711-1
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Emenda_ modifJ.cativa do inclso I, do art. 236, do

Capítulo v, do Mi~istérJ.o PúblJ.co, do Título V

Da Organização dos Poderés e Sistema de Governo

IAltere-se, no art. 236, a redàção do inciso I, adotando-se, a seguinte:

Art. 236 - .........
I - exercer a direção superior do Ministér'io Público da 'União;

J U S T I F I CAT;IVA

A emenda em hada altera, em substância, a norma

do Anteprojeto. Procura apenas dar melhor sistematização ao Capitulo e

aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vista de técnica legislativa, CO!!!

patibilizando-o com o artigo 235, na redação proposta por outra ementla.

-

EMENDA CS03712-0
.10110.
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I!J TI.TO/..UITI1ICA;io I

Emendã supressiva do'§ 49, do Art. 275, da S!!,
ção III, do CapItulo :1;, .do TItulo VII, Da Trib,!!
tação e Do Orçamento

Suprima-se o § 49 do art. 27~.

JUS T I FICATIVA
~ --No art. l~O, prevê o anteprojeto instituiçãoa

da Procuradoria G.eral da União, com competência exclusiva para real.!
zar ~ defesa judicial e extrajudicial da União,Federal.

Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser su I
primido que estabelece competência ao órgão jurídico do Ministério da
Fazenda, com o dispositivo supracitado.

Além do ma~s, não se pode deferir ao órgão adro,! r
nistrativo que autua o 'contribuinte, fiscaliza as irregularidades fis

caJ.~, a defesa da União, por isso que este órg~o não tem compromisso~
com o principio da legalidade, princIpio este qu~orienta todo Estado
de Direito.

Necessã~io, assim, se faz, em nome da boa sist~.
matizaç,ão, a exclusão do parágrafo.
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Art. 67 - Para efeitos administrativos, os Estados. Fede
rados e o Distrito Federal poderão associar-se
em regiões de desenvolvimento e 05 Municípios
em Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urba
nas e Micro-R~giões.

Emenda_modificativa do § 29 do art. 190, da S~

ção V, do Capítulo 111, do Titulo V, Da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo

A1tere-se a redação do § 29 do-art. 190, adotando-se a seguinte:

Art. 190 - •••••••••••
§ 19 - ._•••••••••

§ 29 - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos inl . _
ciais de carreira, mediante concurso PÚbJico de provas e
títulos.

JUSTIFICATIVA

Parágrafp Único - Lei Complementar Federal definirá os critérios
básicos p~ra o estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de
regiões metropolit~nas, de aglomerações urbanas e de ~icro-regiÕes.

Justi fica ti va

Procedeu-se a estas modificações, com o objetivo de
compatibilizar o conteúdo do artigo ao título proposto para o ca
pítulo VI: "Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropoli
tanas, das Aglomerações Urbanas e das Micro-Regiões".

No Plenãrio da Comissão da Organização dos Pod~

res e Sistema de Gover~o, foi acolhida a Emenda n9 3S0?52-l, apresen
tada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma enti

dade denominada de Procuradoria Geral da Un~ão - chefiada pelo proc~

rador Geral da República e integrada pelos Procur~dores da RepUbli
ca -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajud1cial da União F~
deral.

Na Redação Final do Anteprojeto apresentado ã
Comissão de SJ.stematização,· todavia, verificou-se divergências sub~

tanciais em face do que ficara deliberado pelo píenãrio da Comissão
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, ao acolher os termos
da aludida emenda.

Dep. Roberto Freire

AUtPIl-- _

Uma dessas divergências diz respeito ã expres _
são "procuradores da República", que, na Redação Final, fo1 Substitul
da por "Procuradores da União".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 68 e supressão do parágrafo

único.

L';~;:J

f§J';?fnJ

a adequação do artigo ao título pr~posto

de Desenvolvimento, das Regiões
Urbanas e das Micro-Regiões".

..u'to,,----~------ _

Art. 68.-

Esta emenda visa
para o capitulo VI~ "Dai Regiões
Metropolitanas, das Aglomerações

Modifica-se o caput ~o art. 68, suprimindo-se o pará
grafo lº, renumerando-se os demais.

As regiões de desenvolvimento, constituidas por
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao
mesmo conpIexo geoeconpmico, são criadas,. mo
dificadas ou extintas por Lei Federal, ratifi
cadas pelas Assembléias Legislativas. dos respec

tivos Estados.

Justificativa

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do artigo 69 e supressão do parágrafo

único.

ee-r Tt:lTO/oluSTlrlcAçi,Q-- -,

EMENDA CS03716·2
f? ROBERTO FREIRE

6UTOII-------------_

Não hã_confusão possível entre "Procuradores da
RepUblica" - que são·membros do Ministério Público Federal, dotados
da~ garantias pertinentes a essa instituição - e "Procuradores da
União" mesmo porque o § 29 dJ:> art. 457 prevê que aos atuais PrOcurado
res da RepUblica ficará asseg~ada opção entre as carreiras do Min~
tér10 PUblico Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há dúvida
de que tanto à éarreira do Ministério Público Federal quanto a da ~.

nominada Procuradoria Geral da União, serão integradas por Procurado
res da.RepÚblica, 'com idênticas garantias~

A injustificada substituição da expressão "Pr2
curadores da República" por "Procuradores da União", portanto, não
constitui apenas erro ruaterial que, como tal, deve ser corrigido; ~

porta, igualmente, em contradição que, se não for resoÀv1da; deixará
os integrantes da mencionada Procuradoria Geral da União ao desamparo
de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos,co~stituin~
tes que acolheram a f=menda nc;>-3S0752-l nos termos' em que foi-p:lStal além
disso, pÕe em risco o incomensurável acervo dÓs bens, interesses e
serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode se~ deixada a
cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulnerãve~s às

pressõe~ que os interesses eVentuais de administradores e particula _
res habitualmente suscitam.

= ttxTO',IUSll'lcaç;.o ---.
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 67 e seu parágrafo único.

Modifica-se o caput do art. 69, suprimindo-se seu parágra
fo único, renumerando-se os demais.

Dê-se ao Caput do Art. 67 e seu parágrafo único a seguinte

redação:
Art. 69 - Os Estados poderão, mediante Lei Complementar,

criar Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Micro-regiões.
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constituídas por agrupamentos de munlclploS limítrofes para integrar
a organização, o planejamento, a programação e a execução de funções
públicas de interesse comum, atendendo aos princípios de integração
espacial e setorial.

V - A parcela dos impostos federais e
estaduais'pertencpntes aos Municípios, nos termos desta Constituiçio,

ser-lhes-á cveditada no momento de arrecadação de cada imposto, con

forme dispuser lei complementar federal.

Justi ficativa JUSTIFICATIVA

A iniciati~a desta propOSlçao visa a compatibilização
técnica e de terminologia com o título proposto ao Capítulo VI:
"Das Regiões de Desenvo~vimento, das Regiões Metropolitanas, das

'Aglomerações Urbanas e das Micro-Regiões".

Dep. Roberto Freire

As transferências'" automáticas de recursos públ 'teos,

revistas no Sistema Tributário Nacional,maior e~icácia te!ão na medi

a em que se dêem no mais curto espaço de tempo. Em face da sistem~ti

a arrecadajora existente hoje ~m todo o país, não deverá haver õos

ácu~~s para que isso se opere sem grandes dificuldades. A determinação
esse requi~ito,atravésde lei c~mplementar ~ederal,permitirá que se

dote tal procedimento somente naqueles tributos cuja natureza permita
ue isso ocorra.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: Título do Capítulo 11

AUTOJl------- _

Suprima-se o Artigo 70.

EMEND~A

DISPDSITIVO EMENDADO: Art. 70

EMENDA CS03717-r
l:l RDBERTD FREIRE ) pr;;~"----:J

(!J CDMISSAD DE SIST~~;~~~~·;~i~/U"'."'ÃO-----------J tw"!õill]

Justi ficati va

Do momento em que se busca a descentralização do poder e,
a maior autonomia para Estados e Municípios, nos' parece um equívoco
possibilitar que a União venha dispor sobre a autonomia, organiza
ção e ~ompetência das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urba
nas.

Neste sentido, propõe-se a supressão do artigo 70, na
medida em que seu conteúdo dá atribuições à União que, no nosso
entender, pertencem aos Estados e Municípios e, ainda, buscando
compatibilizar o Capítulo VI com o conteúdo dos artigos do Título
IV, capítulo 111, no que se refere a competência dos Estados Fede
rados.

A diversidade apresentada pelas formações urbanas e a
experlencia colhida com O estab~lecimento das nove regiões metro
politanas, nos leva a admitir a existência de diferentes estágios
e formas de regiões metrppolitanas e aglomerações urbanas, cujos
critérios e requisitos, acreditamos, devam ser estabelecidos por
Lei Federal. Esta mesma' diversidade recomenda' que se deixe margem
de decisão aos' legisladores estaduais para a determinação de uma
estrutura político-administrativa mais adequada à existência dessas

Inclua-se o Título "Da Questão Urbana e Transportes"
que voltará a encabeçar os artigos a que se referem, compondo o
capítulo 11, renumerando-se os demais.

Justi ficati va

Quando das discussões do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, juJgou:se necessário que a Comissão da Órdem
Econômica fosse subdivid~da em três subcomissões: A dos Princípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e
da Atividade Econômica; a da Questão Urbana e Transporte, a da Po
lítica Agrícôla, Fundiária e da Reforma ~g~ária

Neste sentido, buscando a coerência regimental e, ainda,
entendida a Questão Urbana como um dos grandes desafios que enfren
ta ~ Nação, n~ medida em que' 72% da população brasileira vive, ho
je, em cidades, propomoi.a abertura d~ capítulo com título cor
respondente a importância da questão.

,.,..,'---------------1f.XTO/JusTlJ'ICAÇio---- --, '.LtHÃIIlIO/COWISSãO/suleOUI5,xO-----------j ~"ATA:-::-l

eu, COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ~b7[87 J

EMENDA 'CS03720-1 I rrr'p&C'TB"'~1: ROBERTD FREIRE . C- _J

AUTOIl------ _

RDBERTO FREIRE

"EMENDA ÇS03718-9
,(?
,---------- PLU&ll.IO/cOlllS.XO/suacOMlulo-- -.,,f? ~CbMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 285

I

Incjua-se nn Art.285 o se~uinte inciso V:

...-. TUTO/olUSTlrlCA'ÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318'

Art. 285 - l - . Modifica-se o artigo 318 para ", seguinte redação:
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Art. 31a - O Poder Público estabelecerá a cobrança do
imposto progressivo no tempo a incidir sobre as áreas urbanas não
edificadas e não utilizadas, de forma que se assegure o cumprimen
'to -da função social da propriedade.

Justificativa

JUSTIFICATIVA

Apesar do instituto de enf1teuse, tão antigo quanto o

nosso ordenamento juridico, ser por muitos considerado arcaico e ul

trapassado~não é essa a opinião de muitos daqueles que atuam na área

do desenvolvimento urbano.

O solo urbano possui, atualmente, um valor instrumental,
sendo sua importância definida pela capacidade de se edificar sobre
ele e, portanto, criar riquesas.

O proprietárió urbano está, assim, obrigado' a custear os
serviços de infraestrytura, já que deles se beneficia direta ou in
diretamente. A não utilização da propriedade urbana de acorco com
sua finalidade especificada em plano urbanístico pode impl!car em
custos para o poder público que, neste caso, constrangerá o proprie
tário a edificar, sob pena de expropriação.

Uma medida, apontada como importante para o desen-l

volvimento urbano e administração de nossas cidades, é a manutenção,

pelo Estado,do domínio de bens imáveis que, cedidos a particulares

num momento, podem ser revertidos às suas mãos em outro, para que lhes

seja dada outra destinação, se istó impuser o interesse coleti

vo, contando-se ainda como desejável a possibilidade do ex~rcício

do direito de preferência pelo poder público, no caso de transfe

rência do aforamento.

Ora, se já contamos, no nosso ordenamento jurídico

de instrumento adequado a esse fim, e se outros com a mesma finali

dade encontramos como a Concessão de Direito R""l de Uso, prevista

no Decreto-lei n 2 271/67, não devemos extingIJ1-I~s, mal' a<'!aptar a

sua 3plicaçdo às necessidades de hoje.
Se o instrumento caiu em desuso ou vem sendo mal

aplicado, no nosso entender não se deve-extingui-lo, mas modernizá 

lo.

= nXTo/"usTlnc.çÃQ ~

ROBERTO FREIRE
Especialmente na área do desenvolvimento urbano é pa

tente a ausêncJa de instrumental juridico que permita uma atua

ção mais eficaz na administração das cidades e a extinção do insti

tuto da enfiteuse, em vez de sua modernização, será considerado

um retrocesso.

&UlO.--------------EMENDA CS03721-9
r"J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 320

Hudifica-se o Artigo 320 para seguinte redação.

eOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
r."I---------- .LE ..ilUOltO ..lssiolIU.CO..I.sio----------~

= TuTO/OIunl'lcAçio----------------,

_UTO.--------------EMENDA CS03723-S
l:J ROBERTO FREIRE

Art. 320 - Aquele que não sendo priprietário de imóvel
urbano ou rural, possuir como seu por três anos ininterruptos, de
boa fé, e sem oposição, imóvel urbano de até duzentos e cinquenta
metros quadrados de área, utilizando-o para sua moradia ou de sua
família, adquirir -lhe-á domínio, podendo requerer ao juiz que
assim o declare, por sentença, a qual lhe servirá de título para

matrícula no registro de imóveis.

Justificativa
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título do Capítulo VI

A proposta visa beneficiar a maioria das populações
dos aglomerados sub-normais de habitação (favelas, conjuntos de
mocambos, vilas e alagad~s, etc.) onde quase sempre é impossível
identificar o terreno sobre o qual se assenta a construção da
moradia, regularizando sua propriedade.

Dê-se ao Título do capítulo VI a seguinte redação:

Capitulo VI

DAS REGIOES DE DESENVOLVIMENTO. DAS REGIOES METROPDLI

TANAS, DAS AGLDMERAÇOES URBANAS E DAS MICRO-REGIOES.

Justi ficati va

r.t
TUTO

!JUSTIFIC.l ç 1 0 -!

llir---------- PI.INÁflID/cOMISs1o/,u.COlfIUloc: calISS~ DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03722-7
~ Roberto Freire

bTOllt----------· J

Propõe-se a modificação do título ao Capítulo VI, para
que se faça a adequação de conteúóo com a terminologfa técnica
atualizada, oferecendo ao elenco de artigos uma ~oerência.

Dep. Roberto Freire

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 47B

Suprima-se do anteprojeto o Art. 478.
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,.,.,---------------- T[nD/"usTIFIC...ÇÃD • ~

EllENDA SUPRESSIVA

A!\TIGO EHEllDADO: PreâMbulo

Suprima-se do Preâmbulo do Anteprojeto da Consti
tuição as expressões:

•••••••••••• "no Preâmbulo desta Constituição •• "
•••••••••. "sem distinção de raça, 'cor, procedencia, religião ou
qualquer outra ••••••••• "

blica, enhora não prevista no art.~297, IV, e consa~rado no capI
tulo II - ~ue trata da política Acrária, enquanto nos casos de
desa;'Jro;,rinçâo de imóvel urbaSo, n. desapropriação ~ pelo Arrtcpr-o

jeto, uSCT"rl f;en~"1"n p?..::~ a vâ s t a C' CJ"! dinhe5.J""o".

Esta disparidade de t~atanento no pagamento das

indclnizações não tem sentido, quando a razão justi~icadora des
tas illdeniza"ões é a necessidade de atender a função -social da
pro?rJecade. Lnf~n, o que o leg~slador nuscou ao facultar ao

Lstado o di~e~to de desap~opriar a ~ropriedade fo~ limitar o
seu exercíc~o a função soc~al.

Ubviamente a forma de pagamen~o não pode ser d~

ferenc~ado. sob pe~a de trataMento de~e~gual para proprietários

de i~5v~is, levando em conta, apenas, a sua lôcalização •

U'AUIDO~
Pl~DB

AUTOII--- _

CONSTITUINTES FRANCISCO PINTO

EMENDA CS03724-3

fiJ
~--------- 'l.EHÂlllO/cOUISSÃO/CUIlCOM1,sio.

_ CO~ISSÃO DE RISTFI{ATIZAÇ?,O

J'U S T I F I C A ç l O

A expressão " no preâmbulo desta Constituição" é
~nocua, rebarbativa e desnecessária. No frontespício do texto já
se encontra inserida a palavra preãmbulo e a outra expressâ~ que
se segue "desta Constituiç'ao", incorre na nesna tautologia. Áfi

nal os constituintes quando "afirmam" não poderia ser em outra
Constituição, mas na própria.

O texto ficaria ~ais límpido com a seguinte reda

EMENDA CS.03726-0 AUTC.---, _

] G'J. ";:',;:B:--=l~L'_.:::c:::m:::ls::;'::..:.'I:.oT:..::U:.:lc:;I;:.:.T.:::E::..S.:.F:..:RA=N~C:::.I.:::.SC.:::.O~Pc.::I~1;:.:.T.:::O_e::...;S::..:I~G:::I1A~R~=_Il:.::IG::-A.:....::S:.:E:.:lc:.:XA:.::::.S_~_ C s: 'll>~
pUNiR,o/C:ONlssio/SUIC:Olussio ~o,u"

f:J CO!lISr.ãO DE SISTEllATI7,AÇi'\o J r 2..1 iA
~----_-_---_----_TExto/.JuS,.lflc:AÇio--~-------------_,

E?JE1WA 1l0DIFICATIVA
ARTIGO r::1EllDADO: 3 oõ

ç'ão:

Os representantes do povo brasileiro, reunidos
sohre a prote-:;ão de Deus (e por-que nâo elos Orixás, ta!"llê",?) en
AsseMbléia Constituinte, 11 afirPla:n o propósito de consti _
tuil"' •.. __ ..••.. n

Mais conciso e não repetitivq ficaria o texto do
preânbulo,com a exclusão das demais expressões "sem distinção de

1t, Ja consaEraàas nas próprias normas constitucionais.

(Art,13 - 111 - F, do Anteprojeto da Constituição

Dê-se ao art. 306 do Anteprojeto a seguinte red~

ção:

"Art. 306 - A ordem econômica, fundaGa na valori
zação do trabalho humano e na livre in~ciativa. tem por fim as
segurar a todos existência digna, conforme os ditanes da justiça

soc~al e os seguintes principios: •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

................................................................................... ".

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA CS03725-1
COl;STITUINTE FRANCISCO PIllTO

Co!lISSAO DI; SISTEllA'l'!ZAÇ'AO

~---------------- TEll.To/.JusTlnCAçio---------- -,

A emenda é meramente redacional, o?jetivando in
verte~ os termos nos quais se estabelecem os fundamentos da or

dem econônica constitucional.

Se os fins da o~den econõmica, declarados no d~~

l'ositivo, são os fie "asaegunar- a existênci~ digna, conforne os

ditames da justiça social ... ", o seu fundamento básico deve sen

o traball10 humano. A livre iniciativa é um seeundo e secundário
fundamento.

EMENDA SUBSTITUTIVA
ARTIGO EI1EIIDADO: 13 - XIII - c.

Dê-se a redação abaixo ao art. 13. item XIII, c:

Art. 13••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

XIII •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••

.L~NAFl,O/COIl15SiO/IUIlc:OIll15SiO-----------l~l'2ItlA~~/V"

COJ:ISS:!.C. m: SIS'l'EI-:A'l'IZ.t,C:lio ., I ~ O'/-J

c- As desapropriações urbanas serão pagas em tí
tulos da dívida pública, salvo quando o despropriando for p~opri

etã~io de un único inóvel, caso em que a indeniz~ção será efetua
da em dinhei~o. W

\

AUTOR

'COl1STI1'UHJ~'J;S FRAllCrSCO PInTO e SIGI1ARmGA SEIXAS
~"""T100-----,

L.Jl.m!L-J

~~ TEX10/.JUSTlflc:AÇio-----------------,

JUS T'I F I C h ç Ã O EllE:WA ;:DDlFICATIVA
ARTIGO :'::;!EllDl\DO: 99

A presente emenda visa compatibilizar ap modali
dades de indenização nos casos de desapropriação de propriedades

nas suas duas formas urhanas e ru~ais.

O art. 325 § 19 - ao fixar a indenização da pro
priedade rural estabeleceu que o pa&amento será efetuado através

de títulos da dívida anrária que é Ul'la modalidade da dívida pú -

Dê=se a seguinte redação ao inciso XIV do a~t.

99 do Arrtepr-...j"to:

"Art. 99 •••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••

XIV - Conceder e renovar a concessão de emisso
ras de rádio e televisão;"
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JUS T I r I c A ç Ã o JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a restabelecer a reda~ão constan

te do art. 59, inciso XIV, do Anteprojeto da Comissão da Orean~

zação dos Poderes, tendo em vista que o Anteprojeto da Comissã~
de Sistematização alterou, profundamente, o conteúdo e o sent~

do da norna aprovada na Comissão Temática de que se originou.

A bolsa ~e-estudo constitui ajuda ao aluno care~

te e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de
bolsas discrimina o estudante pobre qu~ sõ fica com opção da

escola pública ou sem alternativa onde esta não existir.
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equi

valente no ensino público, para evitar privilégio.

= TlXTO/olUST"IC.ÇÃO ~

.U... "IOICOM.!II.lo/.u.colll.uio----------...,

(I COMISSÃO DE SISTEMATIZAC1\O J f1õV"~;7ã1J

EMENDA CS03730-8
~ AUTO.

~ SENADOR CONSTITUINTE AUREO MELLO~"T&~02/07J87

AUTOII--------------
Senador Constituinte AUREO MELLO

EMENDA CS03728-6
tJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX
Da Ordem Social

Da Educação e Cultura

Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:
"Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e

agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamanta~ e pré-esco
lar gratuito de seus empregados e dos respectivas dependentes:
a partir dos três anos de idade, l1}.ediante. a manutenção de l=S~

las próprias, concessão de bolsas de estudo ou contribuição
com o salário educação, na forma da 1ei"_

= TUTOI.rUSTlflC&Çio ....,

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO :IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO III

DA EDUCAÇÃO E CUL'J'URA

Redigir assim o art. 386 (caputl:
Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas

às ~scolas públicas, à concessão de bolsas de ~studo, à ampliação de

atendimento e à qualificação das atividades de ensino e ~es~isa, ~

todos os níveis.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICA':'.ÃO

t preciso não duplicar meios para a obtenção dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para r~

cionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de
estudo constitui medida descentralizadora, capaz de atingir e~

se objetivo.

A bolsa de estudo, além de descentralizar, con~.

titui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se a
bolsa' de estudo ímplica impedir a educação de aluno carente nos loc!

is onde não houver escola pública.
Os incisos I e 11 do anteprojeto criam ~iscri~

nações, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas confessi2

nais, quando este deve ser dissociado de instituições réligiosas,
sem ampliar as condições de acesso e a melhoria de qualidad'e, sem tB

dos os níveis de modo generalizado.

EMENDA SUBSTITUTIVA

TITULO :IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO III

DA EDUCAÇÃO E CULTORA,

r;r---------------TIEIlTOI"USTlflC...;io---------.....:.----_~

EMENDA CS03731-6ma AUTOtI-------- ·
C..._~S:=e~n~a~d~o~r~C~o~n!.!s~t:,i!;.t!:;;u~i"'n!!3:te=_A~u~RE~Ol..l:ME!EL!!LO& JJr;~;----:J
wr---------- PLU.."to/COMllllo/auacollluio--------__

C~_C_OM_I_S_S_Ã_O_D_E_S_I_S:.:TE:=MA==T::.IZ=A:::Ç~k::O:_ ---'J é§J~;787J

AUTOtl--------------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Senador Constituinte AUREO MELLO

EMENDA ADITIVA

Título IX

Da Ordem Social
Da Educação e Cultura

Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e

39:

I:c---------- ,.~.&IUo/CO.. I••loJ.u.CO.I..io

= TJ:XTO/..u5Tlnc..çio .....

EMENDA CS03729-4
l!J

e

"§ 29 • O sistema de bolsas de estudo não

caracteriza repasse de verbas públicas para
entidades privadas de ensino".

§ 39 - O valor das bolsas terá, como parâm~

tro, o custo de ensino de igual nível de

qualidade oferecido em estabelecimentos e!
tatais congêneres".

Substituir o Parágrafo Onico do Art. 386 pelo s~

guinte artigo:

"Art••• - O ensino é· livre à iniciativa privada
que o ministrará,' sem ingerência do Poder Público, salvo para

fim de autorização, reconhecimento, credenciamento de cu~sos

fisoalização do cumprimento da l~~islação do ensino.-
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JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo está deslocado no artigo 386 que tr~

ta de aplicação de verbas.

Supervisão de qualidade signif1ca ingerência na

organização didático-administrativa, sendo que deve competir ã
própria comunidade e ao usuário.

JUSTIFICAÇÃO

O dever do estado é o de ministrar ensino, de ~

cordo com os meios disponíveis, mais convenientes e possí~eis,

com o menor gasto e a obtenção dos melhores resu1tados.Por isso,

não se deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada
momento e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não
restritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenai.

EMENDA CS03732-4
~ AUTO"

Senador Constituinte AUREO MELLO

fi PLUÁ"IO!COIUldo/IUICOIUuio

CC'OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03734-1
(:J SENADOR AUREO MELLO

AUTOIt---- _ f-l!i.m'D<:J• PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA

TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO III

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

"Art. 382 - As instituições de ensino su~erior

gozam nos termos da lei, da autonomia didático
cientI~ica, administrativa, económica e finan

ceira, obedecidos os seguintes princípios."

JUSTIFICAÇÃO

Como redigido no anteprojeto, o artigo se choca
com o previsto no parágrafo único do art. 386.

Por outro lado, o ensino superior não está todo
organizado em universidades, predominando o número de insti~ições e
faculdade isoladas.

__________ .Lt ......IO/cDNlssio/.u.co.us.io-----------

f: COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAÇÃO

r.:-l----------------TUTO/oJUsTlflcaçio------------------,

Dé-se ao art. 307 a seguinte,'redaçâo:

"Será cc:nsiderada atpresa naciooaJ. ou sociedade 0I'gil
nizada no pais, a pessqa jurIdica constituída e CXID se
de no País, cujo centrole decisório e da capital pii
tençam, exclusiva e :incondici.onaJInente a brasileiros-;
pessoas físicas ou jurídicas, daniciliadas ou sediadas
no País"

JUSTIFICl\ÇAb:

Desde a Constituição da 1934 a expressão "Sociedades Qrganiza&s

no PaIs" tem permitido dúvidas e sofisnas: CF/34, art. 119, § 19 e CF/37, are,
143, § 19. Tantos que em 1942 foi necessário esclarecer, na Lei Constitucialal
n9 6, de 3,3 Mai 42, que eram as "atpresas constituídas por acionistas -bras!
1eiros". A Constituição de 1946 manteve esse entendimento e enfatizou o cc:n::e!
to na expressão adverbial "exclusivanente" (CF/46, art. 153, § 19), que foi

Irántida na carta de 1967 (CF/.,7, art. 161, § 19) e está vigente na carta atoal

- art. 168, § 19. Sendo intenção da eoosti'brl.nte assegurar a nacionalização da
econania, a adoção da proposta permitiIá afastar todas as dúvidas que des:le

1934 suscitam as expressões "Sociedades Organizadas no País", "ElTpresas ~
nizadas no País" e "atpresa Nacional".

Senador Constituinte AUREO MELLO

__________ PLI_l.luo/COllll.io/.Ulc;O.llalo _

[!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03733-2
l:

AUTOJt------------ _

r:-r---------- puNÂJIIO/C.OtlIUlo/.UICCllilIUlo-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
= Tlll.TO/olUSTIFttA;io --,

".., JUTOf,J05TlFle.açÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA
TItulo IX

Da Ordem S~cia1

CapItulo III
Da Educação e Cultura

Retirar do art. 379 (caput) a palavra"púb1ico·,

red1gindo-o assim:
"Art. 379 - O dever do estado com o ens!no efet,!

var-se-ã mediante a garantia de: ••• "

Df:.se a alinea "c" do art.8? do Anteprojeto da Comissão

de Sistematização. a seyuinte redação:

c) voluntariamente ap~s 30 {trinta} anos de serviço.

.J'·U S T I· F-.:l;·U f...L..O

Não se entende porque a odiosa discriminação entre

uns e outros servidores da Administração P~blica Federal. alg~
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mas classes se aposentando com apenas 25 anos de serviço e ou_

tras com 35anos. Num pafs em que a media de vida d baixtssima;

o mesmo homem. servidor publico;' tem que trabalhar mais 40%
(quarenta Ror cento) do tempo que trabalha o milita~ o poli 

cial ou o ~rofessor. por exemplo todos estes se aposentando
com 25 anou de serviço, Ademais o par~grafo 29 do art.8? do
Anteprojeto da Comissão de Sistematização-determina que: "são
equivalentes os crit~rios e valores para a aposentadoria e re

forma no serviço publico civil e militar" (grifo nosso). Oper"

como criterio' entende~se tambem o tempo de serviço- dai a jus~

teza da nossa proposição que equipara tambem o homem a mulher
em termos de direitos ••

EMENDA CS03738-3 _
PJsenador Constituinte AURE~~~LLO
.,...-- ,.1.w:.ÃlllO/co..lslia/auacOMluio----------_

E:COMIssAO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA

TiTULO IX

Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educação e Cultura

EMENDA CS03736-7
(!J SENADOR AUREO MELLO

Dê-se à alínea "d", do Inciso VIII, do art. l3,a segujnte redação:

dI "é garantido o acesso às referências e WonnaCÕE!S
:relativas a ausentes e a nortes, a reguerDnanto de
parte legitinaIrente :Interessada".

A garantia é mais corXIizente can os direitos :Individuais e lá:>

deve ser limitada na expressão "é penni.tido".

Acrescer ao art. 377, como parágrafo segundo, o

seguJ.nte:

"§29 - A família tem o direito de educar os fi

lhos, de acordo com seus valores e princípios
de vida, e de escolher a instituJ.ç~o educacJ.o

nal de sua preferência."

JUSTIFICAÇÃO

Constitui direito natural da família educar os

filhos segundo suas convicções, crenças princípios e anseios, utili

zando-se da escola que melhor atender a esses objetivos. Ao Estado
compete a responsabilidade de proporcionar-lhe OS meios e condições

para isso.

De igual razão, a tal garantia não deve estar corXIicionada ao

que a lei possa vir a constranger, num futuro :lndetenninado e sob hipóteses

casuisticas.

A garantia só deve ter caro condição a legitimidade da parte ~

querente.

EMENDA CS03739-1
P: SENADOR AUREO MELLO

aul'l)1I;--------------

SE~OR AUREO MELLO

EMENDA CS03737-S
l!J

Dê-se à alínea "a", do Incfso I, do art. 13, a segu:lnte redeçiK):

"Adqui.re-se a COllCÜçãO de sujeito de direitos pelo nas
ciIrento can vida; lI'aS a lei põe a salvo desde a ~
cão os direitos do nascituro"

A Constituição não liberou o aJ:orto. Alán disso tambánnãoexcluiu
os direitos referentes à integridade fisiCii' das gestantes. Por isso é sensato
manter o princípio tradicional já disciplinado no art. 49 do CÕdJ.go Civil Bras,!

leiro. A prestação jurisdiciCll)a1 deve se estender até o nascituro.

Suprima-se o artigo 478.

JUSTIFICAç1iD:

A Enfiteuse é direito real sobre coisa aJheia, matéria do cõdi.9:>
Civil vigente, garantido, caro ato jurídico perfeito, pelá tradição oonsti~

cional Pátria.

Ela alcança bens im5veis da União e de particulares, que não ~
dan ser prodigalizadas sem grave violação de direitos:lndividuais e d.ilap~

ção dos bens píblioos.

A Constituição assegw:a o direito de contrataran as pessoas, ~

gundo a respectiva vontade, que, não ofendendo a lei, a noral e os bons cosi:!!
nes, não pode ser constrangida.
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EMENDA CS03740-Se:' &U11l1l

~ Senador Constituinte AUREO MELLO

,.---------- .u.."lo/coMlIl1o/aUlcO••uio------- _f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tJ""!i'AltTlDOm]PMDB-AM

estabelecimentos

grícola de nível

JUSTIFICAÇÃO

t apenas uma amplicação da, autonomia a outros
, d maior importância na área têcnica e a~de ens~no( a

médio.

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

r:-r---------------TEXTO/olU'TIf'ICaçio---------'---- -,

EMENDA

,.---------- ,LttlÁ'uo/CQansdo/autcOMlulo-- -''-_-, ..,.

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ) &077ã?J

"d) não haverá prisão civil, ~a~!o a do re~pon

sável PJlo inadimplemento de obriga~ão~l~n

tar, nã foma da lei:"

(!Ç......;j
2wB-AM

Dê-se âcll.ínea "d" do item XV do artigo 13 do
Capítulo "Dos Direitos Individuais" do Anteprojeto de Constituição a
seguinte redação:

EMENDA CS03743-0[!1 AUTO'

~ Senador Constituinte !UREO MELLONas Disposições Transitórias, do anteprojeto

da comissão de Sistematização, acrescentem-se os seguintes artigos:

"Art. 502 - Os dispositivos do Título V e res

pectivos Capítulos e Seções que instituem e regulam o s~stema

Earlãmentar de governo entrarão em vigor com a posse do Presi
Jente da República a ser eleito na primeira eleição' que se r~
alizar após a promulgação desta Constituição.

§19 - As atribuições e competência de Chefe de

Estado e de Chefe de Governo, enquanto não entrar em vigor c
sistema a que se refere este ar~go, serão exercidas pelo Pre
sidente da República.

§29 - Vigorarão a partir desta data toda~ as

disposições constituicionais compatíveis com o sistema presi

dencialista de governo:

Art. 503 - O Congresso Nacional expedirá a le

gislação necessária ao pleno desempenho pelo Chefe do Poder ~

xecutivo das funções e atribuições que lhe competem enquanto

não satisfeita a condição estipulada no artigo 502.

JUSTIFICATIVA

A necessidade alimentar, reconhecida e consagr~

da por sentença exeqüível, não comporta a demora do processo de exe
cução. A prática judiciária tem demonstrado que a prisão civil, nes- '
ses casos, constitui-se na única medida realmente eficaz para asse~

rar a sobrevivência da família.

EMENDA CS03741-3[!l AUTO'
~ Senador Constituinte AUREO MELLO ~'UTIDO'CJ• PMDB-AH

'1.f:IIA"10/cOIllI"io/allaCOMIUio _t.J COMISSJiO DE SISTEMATIZAÇÃO
AUTOll---------------,

"J;:mantida a instit1l1ção do júri, ~ a organização fJJe
lhe der a lei, assegurado o sigilo daS votaçÕes, a ple
nitude da defesa do zéu e a soberanía -dos veredictos";
can os recursos previstos em lei, e a CCIIpetência ezr:lu
siva para o julganento dos cr.iIIes dolosos .a:mtra a viilã
e a ea:mania popJ1ar":

Dê-se à alinea "p", do Inciso:xlT, do art. 13, a seguinte redação:

r:T---------------Tr:XTO/~UITI'ItAç10--.:-------------....

EMENDA CS03744-S
(!J SENADOR AUREO MELLO J fPMÍ'B-----:J

.J'UÜJMO/ cOM1PloI.auacolAJIIo ,.... ,.-- - ...,..- - - - - .,., ~~(!l CílMISSAO DE SISTf~Al:JZAÇAO_ - ,- :J f12-"~~ 771+J

JUSTIFICAÇÃO

O próprio texto justifica-se por si só.

Dê-se a seguinte redação ao §19, do art.383,

Constituição:
"§19 - Compete preferencialmente á união or

ganizar e oferecer o ensino superior, o ensi

no técnico industrial e-agro-técnico de ní

vel médio."

do Anteprojeto da

",. TUTO/olIJSTIf"ICaçio -,

Dê-se ao Parágrafo Onico do art. 382 a segul~

PLf:Nittla/c:Olllsdo/aUJcOMla.rio-----------, ~"T"---,

[:J COMISSjM) DE SISTEMATIZAC'-ÃO ) tov 07J87J

EMENDA CS03742-1 AUT••-------

f:senador Constituinte AUREO MELLO
pr-;'''''TIDD;J

PMDB-A.'I

o Plano Cruzado deb«x1 à JICStra a ~iadaleg1slação atual,

gue coibe os cr.iIIes contra a econcmia pcpüar e o m=rcado finanoe1ro, deixando

à solta os especuladol:es e os incitadores da 'desobediência civil, e desprotegi
da a sociedade. Não há dúvida gue a admissibilidade da fiança e a pena de~

ção peDnitan que ~ crirniooso escape à p:rq,ria l~, desnoral1ze a autoridade~
inpÕe o seu cunpr:lmento e deixa a sociedade à nercê da inpunidade. Trazer á <XIll

pe~cia do júri o julgamento desses er.ines, o:::m::> previsto na' IJe1 de~

Pcp.l1ar. há de ser risoo desanlinador para os especuladores descatpranetidos <XIll

a sociedade gue os mantén.

'.,

te redação:

"Parágrafo único - Aplica-se no disDOsto nes-r
te artigo aos centros de educação tecnológica

e escolas técnicas do sistema federal de ens!
no."

FCNI'E: CF, art. 153, § 18
Iei n9 1521. de 1951
lei n9 4595, de 1964
lei n9 7492, de 1986
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EMENDA CS03745-Gl!J AUTOJtc: Senador Constituinte AUREO MELLO

,- PUJlÁIt'O/COMItJÃo/auacoMlu.i.o----------...,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~.'T'~
Yu07/87

":0--------- I'L.UA.uO/l;OKlUio/IUICOllllhio-----------

C3MISSJ(O DE SIST~TIZAÇJ(O

=- TuTO/olUn',.'c.çio -, ..".,. TEXTO/olO:sT1FICAÇio -,

EMENDA SUBSTITUTIVA
Título IX

Da Ordem Social
Da Educaçã~ e Cultura

Substituir o inciso 1 do art. 378 pelo

seguinte:
"1 - democratização do acesso e penna
nênc1a em todos os níveis de ensino".

Inclua-se no Capítulo y, do Título IV, da Organização do
Estado, ~nde couber, o seguinte artigo:

Art. - O controle externo do Distrito Federal e
Territórios será exercido pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Terr!
tórios, organizado e mantido pela União, cujos membros t~

rão asseguradas as mesmas garantias, prerrogativas e imp~

dimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAÇÃO

~ preciso garantir o acesso e pennanência
do aluno em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza téE
n1ca, com provimento regulamentado em legislação prõpria,confo~

me a natureza jurídica de entidade mantenedora da escola.

•Pretende a emenda dispensar ao atual Tribunal de Contas
do Distrito Federal, que passará a denominar-se Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios, o encargo de auxiliar o Congre~

so Nacional na fiscalização orçamentária, financeira, operacional
e patrimonial do Distrito Federal e dos .Territórios, a exemplo do
tratamento hoje dispensado ao Tribunal de Justiça do Distrito Fed~

ral e Territórios, ao Ministerid Público e ã Defensoria Pública do
Distrito Federal.

Ao mesmo tempo objetiva assegurar as garantias, direitos,
vencimentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Just!
ça do Distrito Federal e Territórios.

COMIS~O DE SIST~~TIZAÇÁO

..".,. TEXTOlolU5T1FICAÇio --,

Senador Constituinte Aureo Mello

..".,. TEXTO/olUSTlfICAl;io --,

JUSTIFICAÇÂO:

"u'fOIt-"- _

art.395:As ameaças e os danos contra o patrimônio cultural
serão punidos na forma da lei.

§ 19: cabe a toda pessoa rfs~u jurídica a defesa do
patrimõnio cultural do país.

§ 29 cabe ação popular nos casos de omissão do Estad~

relação à proteção do patrimônio cultural,no seu
todo ou em parte.

o § 19 já foi englobado no artig0390,com nova redação,confor
me emenda adrede apresentada.

A expressão turística já foi contemplada em artigo também
reformulado em emenda aqui apresentada.

No mais,o artigo em tela vei~em boa hora,e criará novo ins.
trumento de ação para proteger o:patrimônio cultural brasilei

ro,no todo ou em parte.

Dê-se nova redação ao art.395 e parágrafos,para compatibil~za

e corrigir distorção:

Comissão de Sistematização

EMENDA CS03748-1
tJ

Assim, as mesmas razões que justificam a abrangência de
jurisdição do TJDFT aos Territórios, militam a favor do TCDF, mere
cendo a este ser conferido o mesmo tratamento dispensado àquele ór
gão.

JUSTIFICATIVA

De outra parte, não se pode desconhecer as inegáveis afi
nidades entre o Distrito Federal e os Territórios.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o ~linisterio

público têm jurisdição nos Territórios. A pretendida extensão da j~

risdição do Tribunal de Contas do Distrito Federal para alcançar os
Territórios Federais, alem de estabelecer uma simetria entre o TCOF
e o TJDFT, justifica-se pelas inúmeras vantagens que daí decorrem
para a União, para o Distrito Federal e para os Territórios Fede
rais.

Inclua-se no Capítulo V, Título IV, da Organização do Es
tado, onde couber, o seguinte artigo e parágrafo único:

Art. - A fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Distrito Federal e dos TeE
ritórios serã exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do
Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único - Os membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios terão as mesmas gara~

tias, prerrogativas, direitos, vencimentos e impedimentos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito F~

deral e Territórios e somente poderão aposentar-se com as
vantagens após cinco anos de efetivo exercício.
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EMENDA CS03749-9fi - AUTO":C: CONSTITUINTE WILMA MAIA

PU.&WIO/COlfllalO/IUlCO.,lllo _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

m---------------nXTO/..uST'F1C.çio- --.

JUSTIFICAÇÃO

O novo texto constitucional deverá oferecer tratamento

igualitário a todos os trabalhadores e trabalhadoras/quer sejam urba

nas, rurais ou domésticas.
EMENDA ADITIVA

Dispositivo a ser emendado: art. 397

Adite-se ao art. 397 do Anteprojeto da Constituição a este
inciso:

Art. 397 ••••

IV - Garantia de partiêipação no desporto, sem ~iscrimina

ção de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas.

A implementação dos oireitos sociais nao deve ser fei

ta, apenas. para determinar categorias sociais,senão para todas aqueles

e aque~as que exercitam sua atividade laboral.

Nesta linha de raciocinio, impõe-se a oútorga constitu-

cional desses direitos, tambem, para os empregados e empregadas domés

ticas.

JUSTIFICATIVA

O novo texto constitucional deve expungir todo tipo de tra

tamento discriminatório, sobretudo na área dos desportos, em que ceve

prevalecer a solidariedade de todas as criaturas humanas. O princípio

latino "mens sana in corpore sano" deve prevalecer para todos.

EMENDA CS03752-9
~ONSTITUINTE WILMA MAIA

AUTDJI---------- _

1":'T----------------nXTO/"UJTIPlC&~i.O----- ....,

EMENDA MODIFICATIVA

~ONSTITUINTE WILMA MAIÃoR----------------------
EMENDA CS03750-2

t:
~
-_------------- 'LI..lItlO/COVll.llo/IUlCOiltuiosr

_ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:T--------------------------- n XTO' .IUSTlPlCa;i c _,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: artigo 383, § 29

O. § 29 do art. 383 do Anteprojeto passa a ter a seguinte r~

,dação:

Art. 383 ••••

• § 29 - Compete aos· Estados e Municíp10S, através de lei CO!

plementar éstadual e municipal, organizar e oferecer a educação de

O a 6 anos, o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICATIVA

Adi te-se à alínea ,id" do inciso XV, do art. 13 do

Anteprojeto, o seguinte:

d) não haverá pr~sao civil. exceto no caso de devedor.' ,
inadimplente de obrigação alimentar ou depositário infiel.

Os Estados Federado~ e municípios, através dos atos norma

t1VOS de sua competência deverão estabelecer as diretrizes educacio

nais e pedagógicas acerca da ministração do ensino pré-escolar, ho

diernamente, uma das maiores reivindicações, tanto da Família quanto

do Menor.

JUSTIFICAÇÃO
A vista disso, Just1fica-se plenamente, a inserção

aéréscimo à norma constitucional.

desse

A vigente Constituição consagra a prisão clvil, por

díVida, para o inadimplente da obrieação famlliar e para o deposltá

rio infiel (art. 153, § 17).

zos à estrutura familiar e ao correto desempenho do poder judiciário.

Excluir essas duas categorias de transgressão da or

dem jurídica, além de um retrocesso inexplicavel, permitir-se-á a

m-----------------TUTO/alV"."JeA;,io- -,

EMENDA CS03753-7l!J AUTOIllc: CONSTITUINTE WILMA MAIA

1":1----::-------- ",niatO/cOIlISlÃO/.UJ;OIlIAto --,

• OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .

prejul-perpetração de crimes que permanecerão impunes, com sérios

EMENDA CS03751-1
w ~ )~.Np"D~S~C: CONSTITUINTE WILMA MAIA . ~ J
r------------- 'LldIW/COlfl'lio/lulcotnaaio-______________ ,.,

p? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 1.~~;~

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: art. 425.

Suprima-se do Anteprojeto
a) art. 425

= TnTo/~u.T1rlc'çio------------------,

EMENDA ADITIVA
O art. 15 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

Art. 15 - são asseguradas aos trabalhadores e xrabalha-

doras domesticas, alem de outras que visem a melhoria de sua condi-

ção social, todos'os direitos sociais previstos para os trabalhadores

e trabalhadoras dos setores públic~s e privados.

JUSTIFICATIVA.
A matéria tratada neste art~go, já foi contemplada, de modo

conveniente, no capítulo relativo à Família, ao Menor e ao Idoso, em

face de tratar-se de assunto referente a programas integrais de saúde.
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AUTOR------- _=_

Constituinte MARCELO CORDEIRO

r=-.---------------- T1EXTo/olUSTIFICA.;io-- _

EMENDA CS03756-1
(J ] t: ;;~".. J

• Pl.Et.lÂflUO/COUlssio/sUBCOlussio------------, 0-(0"'&- - Jt: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J'ê 02 /07//17
..,..---------- PLKJtAI"O/COllllS.io/IUICOW'"&o _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

r='I----------------TIEXTO/"U.TI..1C..l;io ~ ~ ~

EMENDA CS03754-5
(J CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA"

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
EMENDA MODIFICATIVA

Emenda Aditiva ao item a, inciso 11, § lO, Art. 277

Acrescentar-se a ex~ressão ser~iços, como segue:
J

Dispositivo a ser emendado: inciso IV, do Art. 33'e Art. 37

do Anteprojeto constituc~onal:

IV - pelo m~nõado de concretização.'

Art. 37 Conceder-se-á ~andado de concretização, observado

o rito processual do mandado de segurança, sempre que ~ falta de nor

ma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberd~

des 'constitucionais e das-prerrogativas inerentes à na~~onal~dade, à
soberania do povo e ã cidadania.

Art. 277 § 10

L- - ~---

A inclu",ão visa questão de equidade da quàl~ resuÚ .,r" 1'\110';

tancial aumento de exportações, justamente aquelas de ~aior '~ontl i

buição em valor agregado para o -paI s , '

JUSTIFICATIVA

Não tem s~do muito favorável para nôs a cópia, puta e sim
ples, de dispositivos alienígenas.

Se o Direito é também linguagem, não se pode admit1r que o
texto constitucional contenha palavras que não se adeqüem à comunica

ção brasileira.

A expressão MANDADO DE CONCRETIZAÇÃO manifesta, de modo cl~

ro, a RATIO e a MENS LEGIS, pois demonstra qúe a intenção do consti

tuinte foi criar um dispo~~tivo constitucional, capaz de implementar
a norma, retirando-a do campo da omissão.

O t'[!rmo "injunção" provém do inglês americanizado "INJUNCTIOO"

e não, reflete, para nós, a mesma significação do direit~ anglo-saxô
ni.co ,

Em sendo ass~m,. é mais. oportuno e conven~en~e subst~tuir a
palavra "inJunção" por "concretização", ã vista de ser ma~s inteligí

vel para d povo o significado desse último vocábulo.

II Sobre operações que destinem ao exterior I'crviço,'

e .produtos industrializados.

Justificativa

AUTOIl- _

Constituinte MARCELO CORDEIRO

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Incluir inciso VIII ao Art. 378.

r=-oc---------------- TUTO/"uSTlrtcA;io-- ~

r DA CS03757-0 J F~"":=J

.. LE .....IO/CÕIolISSiO/SU8COlllISSiO-----------

Je: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .

--- PLllNÁ"10/COlll.:lIÁo/IUICO.. ISSÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~----------- TI!XTO/"u'T1'lcaçio----- - ----.....,

EMENDA CS03755-3
~ - AUTOII

~ONSTITUINTE LAVOISIER MAIA

E~mNDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: art. 355, § 39

Suprima-se do Anteprojeto Constitucional o § 39 do ~rt. 35~

JUSTIFICATIVA

Art. 378 - VII - Oferta de ensino técnico e técnico rural, nas pr~

ximidades das regiões ou micro reg~oes econornlcas,

observadas a vocação econômica desta's, suas sing!J.

laridades culturais, as condições sociais e econô

micas do educando e a qualidade do ensino.

A intervenção e a desapropriação efetivadas pelo Estado,no

setor privado, constituem matéria de caráter geral, que se aplica a
Justificativa

qualquer tipo de atividade econômica.

No nosso entender, a intervenção do Estado n9 domínio eco
nómico, no Brasil, tem sido feito, sempre, como forma suplementar e

não essencial.
Na área de saúde, sem dúvida, descobre esse tipo de trata-

mento que, além de prejudicar a empresa privada, desfigura a pró-

pria filosofia da reforma sanitária.

Várias são as reg~oes onde atividades econômicas não se d~

senvolvem e não adquirem ~scala'de mercado pela falta de apoio as

suas vocações e singularidades culturais, sobretudo quanto a rduc~

ção e formaç~o profissional.-A disponibilidade de ensin~, cóm as
caracteristicas·adeguadas, imperiosamente estimulará o desenvolvi

mento destas regiões, contribuindo para fixação do homem, melhoria

de sua qualidade de vida~ inibindo, éonsequentemente o proces~o de
inchação das cidades brasileiras.
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Constituinte MARCELO CORDEIRO

Pu:N"R10/CO'USSãO/suar:OIl15siO-----------j :r=.O·O"~/
f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~_7~B7 J

rr=;~UTIPO~

P~lDB

r:-r---------- PLUI""10/co"'.ssio/SUICOlllISStO-----------f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03760-0 .UTO.-------
P: CONSTITUINTE MARCELO CORDEIRO

auTOR'---------------,EMENDA CS03758-8

"" TEXTO/JUSTlfICA;ÃO-----------------, =r'---------------- Tf:XTOIJUSTI'lca;io------------------,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Inserir § .3" no Art. 310.

Art. 310 - § 32 - A lei apoiará e estimulará as empresas que invi~

tam em pesquisa, criação de tecnologia adequada

ao país, cformação e aperf~içoamento de seus re

cursos humanos e que pratiquem sistemas de remu

neração onde o empregado, receba, desvinculada do

salário, participação nos ganhos econômicos re

sultantes da produtividade do seu trabalho.

Acrescenta dispositivo ao capftul~-~as aisPQ
sições transitórias que estende transitoria
mente a todos os partidos políticos com r~

presentação na A~sembléia Nacional Constituin
te os privilé~~os daqueles considerados de
âmbito nacional.

Acrescente-se onde couber:

Art. - Os partidos políticos com representação na Assem
bléia Nacional Constituinte serão considerados partido~ de âmbito n~
cional e, como tal, gozando do privilégio de acesso à propaganda gr~

tuita e aos recursos partidários até 15 de novembro de 1~90.

JUSTIFICAÇÃO

Justificativa

É de todo necessário o estímulo às carências nacionais, 'PB
mo a pesquisa e a criação de tecnologia adequada ao pafs e também

a prática de sistemas que visem ao treinamento e. aperfeiçoamento

dos recursos humanos e estímulos novos, além do salário, que mot~

vem um patamar de qualidade e eficiência do trabalho. A participa

ção nos ganhos de produtividade e nos resultados econômico~ do tr~

balho, será uma forma de democratização dos lucros e de alta eficá

cia na produtividade das empresas, fortalecendo o seu poder de atQ

ação pela harmonia do trabalho e capita~, ~btida pela repartição de

resultados.

Pede-me o ex-Deputado Marcelo Cerqueira, Vice-Presidente do
Partido Socialista Brasileiro, gue apresente esse acréscimo, esten
dendo aos partidos ora com representação na Assembléia Nacional Con~

tituinte, condições de disputar as próximas eleições de 1988 e 1990.
Não questiona a norma contitucional limitativa dos partidos

políticos, que considera injusta.
O que pretende, é compatibilizar o novo dispositivo cons~tQ

ciona1 com a representação partidária nessa Assembléia Constituinte.
Considera ser razoável o entendimento de que os partidos que

estão participando da elaboração da .nova Carta não de-velll dei,-ar de
participar da renovação desse Congresso.

O dispositivo, portanto, com relação aos pequenos pa_~idos

aqui representados, apenas suspende a execução da nova norma consti
tucional até 1990, quando então todos terão de se sujeitar às regras
então em vigência.

Não tenho dúvida em acolher a proposta e dar-lhe curso, m~
nifestando a certeza, desde logo, que meus pares saberão apreciar a
justiça da iniciativa e a sabedoria da regra transitória.

'MISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte MARCELO CORDEIRO

1&1

EMENDA CS03761-8

~,- PLf:N.."10/cOWISsio/SIJ.COlilI5Sio,-~---------_,

~O&T"""""• I
Q?! 07/COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

~c---------- .L.EURJo/co ..'ssio/sUICt'l.lISsio-----------

"" TEXTO',IUSTlrlcA;io,---------------

EMENDA CS03759·6
eu Constituinte MARCELO CORDEIRO

EMENDA DE ADEQUAÇÃO _______________ TEXTO!oIUSTlflC&;io-----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Incluir inciso IV ao Art. 291.
Emenda aditiva ao Art. 292, § 2"

o dispositivo visa a estabelecer sistema de coordenação c

controle dos planos, diretrizes e metas, tendo em vista que, com a

existência dos diversos nfveis de poder, se evite a duplicidade Õp

ação e máxima produtividade dos recursos_ públicos.

Acrescentar a expressão "desenvolvimento econômico ao texto do § 2~·Art. 291 IV
I

O estabeJeci1npnto de normas e sistema de acompa-

nhamento, coordenação e controle e avaliação dOR

pl~nos, diretrizes e metas.

Justificativa

Art. 292 § 2" o orçamento fiscal será acompanhado dos demonstr~

tivos do reflexo produzido, sobre as receitas e desp~

sas da União, e sobre o desenvolvimento econômico, por

isenções, anistias, subsídios, incentivos e benefícios

de natureza financeira, tributária, ou creditícia, elª

borados de forma a evidenciar a distribuição territor~

aI das receitas e das despesas pelas diferentes macrQ

regiões do pafs.

Justificativa

Manter atualizados e coerentes com a realidade e durante ~l

execução, os objetivos e metas estabelecidas nos planos, de forma iI

acompanhar a evolução e o estágio presente das necessidades soe i a r

e econômicas, razão precípua dos mesmos.

A existência de medidas de política econômica, como isenções

anistias, subsíõ1os, incentivos e benefícios de natureza financeira~

tem, como razão maior, a promoção e obtenção de resultados práticos

quanto ao desenvolvimento econômico do país ou~de suas regiões, que

devem ser avaliados, inclusive pelo acompanhamento ~e reflexos daqu~

las medidas sobre o co~portamento de receita e despes~s públicas.
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Justificacão

CONSTITUINTE FRANCISCO BD1JAMUI

o art. 377 declara que na educação, direito de cada um,

é dever do Estáoo". O art. 13, rrr - al~nea ~, proclama que llto

dos têm direito de exigir a prestação tutelar e jurisd~cional do
Estado, como garantia de plena eficácia dos direitos assegurados

pela Constituição e as leis".

Assim, é desnecessário estabelecer que o acesso ao en
s~no obrigatórío.e gratuito é direito público subjetivo, acioná

vel contra o Estado mediante mandado de inJunção. Garantido o di
reito, corresponde-lhe a ação própria.

.
=----------------TtXTO/.lU~lTlnc),çi.o--------- _,

EMENDA CS03765-1

Substitua-se o § 29 do art.32 por esta fórmula:

Na falta de regras normativas gerais ou especlals sobre
os direitos, liberdades e prerrogativas a que se refere este a~

tigo, o juiz ou Tribun~l competente para o julgamento suprirá a
lacuna, ã luz dos princípios fundamentais desta Constituição
das declarações internacionais de direitos· de que o Brasil seja
signatário e das regras de interpretação estabelecidas em lei ,
recorrendo de ofício, sem efeito suspensivo, para a instância
superior correspondente.

TITULO III

JUSTI FI CAÇ.J:O

.-:-r----------------TI:XTO!'"'USTlflCAÇio-------------------,

;:::;:....::=..::::=--=---==...::...;:;...;:....==--='--AUTOIt----- -,
BE:\JMml

O objetivo fundamental da emenda é, de um lado assegu 
rar o apelo, também, no julgamento, às regras de interpretação
já estabelecidas, como as previstas no art.126 do Código de Pr~

cesso Civil, e, outro, o de preservar o recurso do ofício ã ins
tância superior competente, e não diretámente sempre ao Supremo
Tribunal Federal.

A emenda compatibiliza o parágrafo com o espírito e a
letra do Anteprojeto, no seu conjunto.

CONSTITUINTE FRANCISCO· BE:-IJ..1JInI

EMENDA CS03763-4
tJ

TITULO IH

Suprima-se o § 19 do art.32.

JUSTIFICAÇÃO

~ uma ilusão inscrever na Constituição, genericamente,
que as normas que definem direitos, liberdades e prerrogati
vas "tim eficicia imediata".

Evidentemente, umas têm, e outras não. ~ preferível e~

pecificar em cada hipótese a eficácia imediata, do que gene
ralizá-la sabendo que não sobrevém o efeito declarado.A Con~

tituição não deve gerar impressõesfalsas. A frustação super
veniente, de algumas ou de muitas pessoas, a enfraquece.

rr?i"""0:=J• -'PFL
AUTOIl--------------_,

CONSTITUINTE FRANCISCO BENJANDl

,.LfNAIlIO/c:OLllh~iO\SUlCO ..I"iÕ '"

Q..g "ti)..Ta. JMO-'-.J?"ü~
S

r:-r TtlCTO!.aUSTlP'ICA'io----------------_,

EMENDA CS03766-9l
TITULO IV

Na parte final do parágrafo único do art. 45, acrescente-se:

= TUTOJ.hJ'TII"ICAÇio _

- ou de regiões
TItULO H

CAPITULO I

Justificação:

A união não legisla apenas nos assuntos de interesse I
nacional. Também o faz com relação às regiões, para atender a seus

problemas ou interesses especificos.
Daí a conveniência do acrêsci~o, na parte final do

parágrafo, ajustando o parágrafo à competência geral prevista no

Anteprojeto .

EMENDA CS03764-2
CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM

Suprima-se no art.13, inciso 111, a alínea ~ e acresce~

te-se no inciso XV a alínea y, com este teor:

- é proibida a tortura, sob qualquer forma, aefinindo a

lei a sanção cabível por sua prãtica.

JUSTIFI CAÇ.J:O

Como procedimento crlm~noso, a tortura deve ser proibi
da e previsto que a lei definirá a sanção cabível por sua_prática.
~ no quadro da segurança pública, portanto, que há de ser objeto

de condenação.
Não há que a conceituar ent\e os direitos do cidadão. E

O conceito dela é matéria da lei pena~,~e não da Constituição.
Demais, reduzi-la, na sua definição, a um enunciado

constitucional, pode dar margem a defesa que não se admitirá no

âmbito próprio da lei penal.

Título IX - Capítulo III
Suprima-se o § 15 do art. 379

r.r_---;---------;------Tt"llTO/JlJSTlI"ICAÇ!O----------------,
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r:T---------------TnTO/~uSTlFlCAçil)---------------_,

TITULO X

DISPOSICOES TRANSITORIAS

EMENDA CS03767-7fi AUTORê, CONSTITUINTE FRANCISCO BE:'JAMIM

JUSTIFICACÃO

Se os recursos públicos devem ser aplicados, de regra ,

nos órgãos oficiais de saúde, não parece conveniente vedar, ter
minantemente, a destinação deles a instituições particulares idõ

neas. A própria deficiência dos organismos públicos assim acon:
selha. E os convênios corretos evitam abusos ou liberalidades.

Suprima-se o art.449.

JUSTIFICAÇÃO

o Presidente da República e o Presidente do Su
premo Tribunal Federal já prestaram juramento constitucional, ao
tomar posse. Prometeram respeitar e cumprir a Constituição Fede
;al. A mudança de texto não altera nem anula o compromissq assu:
mido. ~ demasiado exigir novo compromisso. Tal se impõe quando
não havia, antes, Constituição em vigor. Divergência com o texto
que morre não deve ressuscitar suspeitas quo a ordem democrát~ca

.anuta.

EMENDA CS03770-7 a.TOO-------ea CONSTITUINTE.FRANCISCO BENJAMIM

= T.u:TO/"JusTIFlcaçÃO --,

TITULO IX
CAPITULO II

SECl'iO I

Suprima-se o § 29 do art.355.

JUSTIFICACÃO

EMENDA CS03768·Sfi AUTOIt

( CONSTITUINTE FRANCISCO BEXJMlIM

Com a referência feita no§ 19 do art. 355 a
convênio e contrato, cessa a razão de ser mantido o § 29.

r:<---------------Tl:lfTO/olUSTI'ICAÇio------- --,

TITULO V
CAPITULO I

SEÇl'iO VI II

SUBSEÇÃO II

EMENDA CS03771-S a.'o.--- ) ~ ••P.F"L'o~tJ CONS1;ITU"!1\'TE FRANCISCO BE:-lJAMnl . ~ _J

No art.126, depois da expressão parecer contr~io,

intercale-se:

na Casa de origem

r:T TlICTO/ofUSTIf"ICat;io --,

TíTULO V
CAPo I
SEÇÃO 11

JUSTIFICAÇÃO
Suprima-se o art. 101.

o dispositivo repete equívoco inserto na atual Cons
tituição (art.58, § 29).

O parecer contrário, quanto ao mérito, que pode fuI
minar o projeto é o da Casa 'de origem da proposição. Se assi;
~ão for, o órgão revisor de uma Cãmara não é a outra, isto é,~

Plenário, mas uma. Comissão que opina sobre o mérito do projeto 
o que se configura absurdo.

JUSTIFICAÇÃO

Estabelecida a competência exclusiva do Congresso Kac2onal,
como proposta em emenda aditiva ao art. 99, não há razão para diseri

minaçào co~stante do art. 101. Além disso, a anistia política envol
ve de regra, atentado à Constituição. Convém não esquecer que muitas
vezes os atos de rebeldia não visam, propriamente, à Constituição,

mas ao procedimento arbitrário de maus governos.

EMENDA CS03769-3

.UTOlll-------~-------,

TiTULO V

CAPo I
SEÇÃO Ir

CONSTITUINTE FRANCISCO BE~JAl-ml

= n:no/"usTltlcai;io --,

EMENDA CS03772·3

AtlTOll- -,

CONSTITUINTE FRANCISCO BENJ~IIM

TITULO -IX

CAPITULO II

SECl'iO I

1iT---------------TuTot,lusTIFICAt;io --,

No art. 3SS, na parte final do § 19, acrescente-se:

salvo mediante convênio ou contrato para prestação de
serviços:

Acrescente-se ao art. 99:

"XVII - Conceder anistia"
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...... TtlllOlolUSTI'ICAÇÃO-----------'-------,

TITULO V

CAPITULO I

SECA0 VIII

SUBSECÃO II

EMENDA CS03775-8 auT••'---------,

COKSTITUIXTE FRAi\CISCO BE:'\JA.\IIM
k,experiência revela que a intervençã~ do Executivo no prQ

cesso de coqcessão de anistia dificulta a medida pacificadora. A com
petência de~a deve ser exclu~iva do Congresso Nacional.

Ajusta-se o Anteprojeto à idéia ampla de prgstigiar o Le
gislativo.

EMENDA 'CS03773-i
~ CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA}IIM

l!J

J rr='~';~.~ ,:
J

Suprima-se o art.121, com seus §§.

JUSTIFICAÇÃO

r:1
TUTO

' olUJTI' lt a; i o _

TITULO II

CAPITULO III'

Pne screver , como está no art.121, que "o Executivo
não poderá, sem delegação do Congresso Xacional, ediear decr!
to que tenha valor de lei", é forma disfarçada de permitir o
decreto-lei.

No art.18, IV, dê-se a seguinte redação ã alínea a:

~ reconhecido o direito de associação profissional
ou sindical, cujas condições de registro, funcionamento e

representação a lei estabelecerá.

JUSTIFICAÇÃO

E não há porque prever decreto que "tenha va l or de
lei", com delegação do Congresso, quer por estar autorizada a
lei delegada (art.116, IV), quer por não estar facultado ne
nhum tipo de decreto-lei na disciplina do processo legislati
vo (art.1l6):

Para os casos de urgência há a delegação legislati
va, ou a aprovação das medidas de interesse do Éxecutivo' em"
prazos especiais e predeterm~nados (art.123).

A forma usada no texto do Anteprojeto não parece

correta~ Pode transparecer dela que apenas garante a liber
dade de formação de sindicatos. O que se quer assegurar
claramente, é o direito de associação profissional.

EMENDA CS03774-0
CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAmM

tJ p~ J:"·/~t:::i;~
r;"I;--------------- TUTO/oIU5TIFII:&'io,-----------------,

CAPITULO IV

SECÃO VI

Art.222 - Dê-se esta forma:

EMENDA CS03776-6
CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA/.IIM

w ."'LUAIUO/C:O/olISsio/.uaeolilli~o
ê ~ 'u.eID h 5W+$I:<&"':~;~e.-e.W

Tr.XTO/olU~T1'.C";io _

TITULO II
CAP-!TULO I II

No art.18, IV, na alínea a, onde se diz - "defe
sa dos direitos e interesses da categoria, individuais ou coletl
vos" - diga-se:

Compete ã ~~stiç~ do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios de trabalho, individuais e coletivos, entre empreg~

d~e.~mpregadores, h~m como outros derivad~s de relações de
trabalho, na forma da lei.

- defesa dos direitos e interesses gerais da ca
tegoria profissional ou individuais de seus associados.

JUSTIFICAÇÃO
, "

.:;

JUSTIFICAÇÃO

A enumeração de situações é perigosa, quando há ri~

co, como no caso, de omissão prejudicial a direitos. ~a fórm~

la ampla, como a da emenda, o que não está ressalvado se en 
tende abrangido na competência d~ Justiça especializada.

Com a emenda se determina a categorià d;fgndf
da, que é a profissional, e se evita confusão entre direitos
interesses gerais dela e os individuais de seus associados.

e
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---_.---,

aUTOIt--------

DEPUTADO JOSÉ LINS

COMISSÃO DE SISTE~lATIZAÇÃO

Acrescente-se ao parágrafo 19 do art. 144, a

~---------- PLI:NÀltlo/coIllISSÃo/sUllCOMlssio--------

.,..,,.-- UXTo/oluSTIF'lCAÇio-------

EMENDA CS03780-4
[J

TíTULO IV
CAPíTULO IV

,.",----------------TuTo/olueTI'lcaçio-----------------,

EMENDA CS03777-4fi AUTOIlLCONSTITUINTE FRANCISCO BE:-:JA~ml

Art. 59 - Na parte final do § I", onde se diz
"Tribunais de Justiça Estaduais" - diga-se:

expressão: "direitos e vantagens", ficando o parágrafo a~

sim redigido:

"Tribunal de Justiça do Estado"

JUSTIFICACÃO

A emenda visa a indicar que a competência para julgar

Prefeitos e Vereadores é do Tribunal de Justiça do E~tado a que

tencerem os municípios que aqueles titulares representem e não
qualquer outro Tribunal estadual.

os
per

de

§ 19 - Os Ministros, ressalvadas a não-vi~aliciedade na hi

pótese do e>:ercício de mandato, terão as mesmas garantias, dare í.tros ,
vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos MJ.nistros

do Superior Tribunal de Justiça e so~ente poderão aposen~ar-se com

as v~ntagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA

Objétiva-se com a inclusão das expr~ssões "direitos e ~

tagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos ~Iinistros do TCU

aos ~linistros do Superior Tribunal de Justiça.

AUTOIt---------------
DEPUTADO JOSÉ LINS

COMISSÃO DE SITEllATIZAÇÃO
,.",,.-- tI:XTO'oIuSTlncAçio-

~~ PLI:N;:JlIO/cO...ISsioJ'suecolol.ssÃo-----------.,

EMENDA CS03781-2
l"?TUTOlolusTlflcaçio------------------,

TfTULO II

CAPfTULO V

CO:-;STITUINTE FRANCISCO BE:-lJAMUl

EMENDA CS03778-2

No art.26, inciso 111, onde se diz - "iniciativa na
elaboração da Constituição" - diga-se: Acrescente-se ao art. 148, o seguinte parágrafo:

- iniciativa de reforma constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

§ -,Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos direitos, vencimentos, vant~

gens, prerrogativas, garantias e iITpedimentos

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

Na elaboração constitucional em curso o po.o já es
tã participando. O texto do Anteprojeto quer referir-se, decerto,

a iniciativa de reforma constitucional. E é o que se compatibili
za com o disposto no art.117, IV~ que trata de inlciati.a popular
na apresentação de emenda constitucional.

JUSTIFICATIVA

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparação e~

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Estado, a exemplo do que se dá com os llini~

tros do Tribunal de Contas da união e os Ministros do Superior Tri

bunal de Justiça, na conformidade do artigo 144.

DEPUTADO JOSÉ LINS

EMENDA CS03779-1
f?

COMISS!W DE SISTEMATIZAÇÃO
DEPUTADO JOSÉ LINS

=----------------TtJ:TOIJUSTIFlCAÇio------------------, COMISSÃO DE SISTE~lATIZAÇ~O

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede
no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, autono
mia orçamentária: financeira e administrativa, tem juri~

dição em todo País.

.,.., tEuo/oluln'lcAçio ---.

Suprima-se do caput do art. 148, a seguinte

pressão: "no que coUber".

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentá
ria, financeira e administrativa de molde a assegurar a independê~

cia na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência consti
tucional lh~ é deferida. -

A alteração produzida no caput do artiQo 148 visa enpn$

tar a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais de Contas

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



, Comissão de Sistematização • 899

DEPUTADO JOSÉ LINS

coxrssxo DE SISTE~IATIZAÇl(O

Parágrafo único - lei Complementar federal definirá
os critérios bás1COS para o estabelecinp.nto dp Regiões de Desenvolvi

lento, Regiões Metropol1tanas, Aglowerações Urbanas e Microrrogiõe~.

~,----------------- TlXTO/.luST1F'ICAÇio---- --, JUSTIFICATIVA

Inclua-se na letra "b" do artigo 205: "os Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados. do Distrito Federal e dos M~

nicípios".

Suprima-se do item I,-do artigo 196 a expressão: dos Co~

selheiros dos Tribunais de Contas local".

JUSTIF ICA TI\'A

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame~

to a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas

dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a ma~

ter coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.

1. ~ emenda pretende; em pri~eiro lugar, ass~gurar

a manutenção, no texto constitucional, da expressRo nqpgii.ío NetroPQ

litana ll
, consagrada em âmbito-constitucional, ad~inistrativo, acadê

mico e jurídico. É signi.ficativa já a coleção de diplomas lagrtis fe

õerais e estaduais editada a partir do estabel~cimento das atuais nQ

ve regiões metropolitanas, pelas leis complem~ntares de nOs 14 c 20,
em 1973. Consider~vel é, tamb~m, a literatlJra jurídica disponível 52

re regiões metropolitanas dp autoria de insignes juristas brasilei

rOS - "Redistribuição de Rendas Tributárras em regiões f'1etropolitana",

c Adilson Abreu Dallari .. "Instituiçio de Rcgi~es Mctropolit~nas no

. rasil'l, l'Institu1Ção c ~dministraç~o de Regi~cs mPt~opolitilnas"

nA Regina Metropolitana no Bra s i ], e seu regime jurídico", de Eurico

e Andrade Azevedo; "Rcgiaes Metropoiitan~s: uma necps~&ri~ revis5c

de concepções fi e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Ero;

Roberto Grau; "Direito Constitucional e regi5es Metropolitanas", de

Raul Machado Horta; "Prob"'iemas Tributários da Região ~letropolitanatl,

de Sérgio Tostes; liAs Regiões Netropol~tanas no Direito Brasileiro"~

de Sérgio Ferraz, para citar só'alguns títulos.

2. O argumento de que é preciso reservar a p~avra

"região" para nomear as "regiões de desenvolvimpnto" ~ louvável. No

ntanto, a palavra "região't ganha significados diversos quando devi

a e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualifi'

ar realidades distintas, não 56 nos casos de "região metropolitana"

- "região de desenvolvimenfo " como "regiio de pl ' t.1 I' .-aneJamen o, r~g~ao

dministrativa ll,
"regi~o abissal ", "regiio fi~iográfica", "região'l!

orânea", nregião mili tar", "região natu.t:.al.!~...~ ~~regiio urbana" e tan-'

outras.

, 4: A emenda incorpora o reconhecimpnto cons t í tuc í o
aglomerações urbanas, (cf.Art.70' do anteprojeto),formações ur

anas que se assemplham às regiões metropolitan~s e têm pr~scnça diê

eminada no território brasileiro. Esta~~xprps~ão designa as forma-
ões urbanas caracterizadas pelo enticlaçà~ento da malha urhana de

ois ou mais municípios, ou pelo extravassamento da malha urbana de

lm sobre o território de outro, bem Como pela existência de intensos

-luxos intermunicipais, rppresentados 'por deslocament;'s diários de

~ssoas e por demand~rem tratamento ~n~eg:ado d~'áivârsas run~ões p~
'licas.

, .

Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a co~

respondência existente entre a expressão "r e gião jne t r opoLd t ane v , em

por tuçuê s , e em inglês "me t r opo t í t art, regioo", em francês "region me

tropolitaine" e em italiano "regio~e metro~olitana", todnS quere?do

designar um caso particular de "conurbaç~o" ou Ilaglomcraç~o urbana"

(
t1 Di c i o n a r i o d e Urbanismo" de Carlos A1~erto Petroni e Rosa Kratz de

Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) ande se re

gistram (i) altas densidades demográfic8s; (ii) malh~ urh"oa cont~

nua submetida a administrações municipais distintils: (iii) intensos

fluxos pendulares à1~rios de pessoas, entre o núclpo e a perifetia~

oncentração de recursos financeiros e culturais e de poder pol{tico.

os~ Afonso da sil~a, em seu 'IDireJto Urb~nístico Brasileiro", eosi

a que a conurbaçào, ou aglompraçào ur~ana contfgua,ll ... qllO resulta

a expansão urbana, constitui uma realidade fátic~, sociológica, e

c transforma, entre nós, ~_m_~~ião metr2Pplj_~~~, qu~nào õcfinid~

juridicamente como tal, ou permanece como simples agloRlf'raçà:o urbAna

ontígua, enquanto não constituída em região mctropolit~na nos ter

da Constituiçio Federal".

3 .. As regiões metropolitanas constituem-se., como.Ja

e disse, um caso particular das aglomerações urbanas e dera; se di

erenciam por "àpresentarem maior porte demográfico, maior ~oncentra
ão de recursos financeiros e culturais e se constituirp.m um centro

e poõer político, este último caracterizado pelo fato de terem como
úcleo uma capital estadual.

~ ~ ..

AUtO. ~

DEPUTAOO JOSÉ LINS ~

Jlrt. 285-

COMli<siiÔ' DF:

A"'TOII-- _

L. ~D=E!:.P~U.!.T~A~D~O_-;:','O~S~Es,·_'L=-I:cN~S~ _'___~J [-1-;;'~"..:J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 67

As transferências~ automáticas de recursos públicos,

revistas no Sistema Tributário Nacional,maior e~ic~cia terão na medi

a em que se dêem, no mais curto espaço de tempo. Em face da sist~máti

a arrecadajora existente hoje em toda o país, não deverá haver õbs

ácuIas para que isso se opere semgrandes dificuldaàps .. A determinação

esse requisito, através de lei complementar federal, permi tirá... que se

dote tal procedimento somente naqueles tributos cuja natureza pprmita

ue isso ocorra.

v - A parcela dos impostos federais e
est~duais pertenc~nte= aos Municípios, nos termOE desta Constituição,

ser-lhes-á 'creditada no momento de arrecadação de cada imposto, con

forme dispuser lei complementar federal.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 285

EMENDA CS03784-7
f:

Inclua-se no Art.285 o seguinte inciso V:

"",----------- ' ..[HÃIUO/CO"'ls,lo/su'CO..I"lo . ~

COMISSÃO DE SISTFMATIZAÇÃO

rnr---------------- TUTo/.fusTlrlcAçÃo ~_--- _:..

Dê-se ao· Art. 67 a seguinte red~~ão:

Art.67 - Para efeitos administr"tivos, 05 Estados fe

derados e o Distrito Federal poderão associar-se em Regiões de Desenvol

vimento e os Municípios em Regiões' Metropolitanas, Aglomerações urha=
nas e Microrregiões. '

r.-r----------------Tn:JO/,lUSflnCAcio --,

(1.---------- Pt.tNÃIIlIOlco"lsslo/cu.COIlIUlo, _

EMENDA CS0378S-S
(J
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oê-sp. ao Artigo 68 a seguinte reClação:

,
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADC: ARTIGO 68

SIS'fEMATIZI\ÇÃODEcoarssao

EMENDA CS03787-1
~
~ 'LtJCÀluo/cow'ssio/suacow:l"Io- _

l:

4. bessa maneira, é preciso explicitar que caberá ao Es

tado dispor, mediante lei complementar. sobre a autonomia, a organi
zaç~o e a competência desses entes territoriais. obedecidos os cri

térios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto •. a~

segura-se sua qualificação mínima. resguardada a necessária 1nd1

vidualidade e coerência com as peculiaridades regionais.

As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território br~

silei~o. Essa categoria espacial já é recónhecida e defi~ida pela Fun

dação IBGE, por alguns Estados da Federação e consideradas no âmbitodo
Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos integra _
dos.

A Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamen
to do solo urbano, possibilitou aos Estados, em seu Art. 13, -inciso II,
o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec

n g 5403, de 01.06.83). Goiânia/GO (Lei n g 8956. de 27.11~80). Floria _
nópolis/SC (Art. 79 da Lei n" 6063, de 24.05.82). Aracaju/SE (Lei n"

2371. de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei n" 3384, de 27.11.80).

5. Para uma adequada integração das aÇões dos municí
p~os integrantes de uma mesma Comunidade sócio-econômica do próprio E~

'~ado. impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei com _

plementar federal. A articulação dos planos e programas de governo

em âmbito microrregional. possibilitará ftO Estado federado e aos Muni
cípios interessados maior racionalidade de ação.

• DEPUTWO JOSÉ LINS

r=-.r----------------tlaTO/olUSTl'ICAÇÃO-- --,

Suprimn-se, em conscquência, o Art. 70.

§2" - lei Complementar federal disporá sobre a cria
ção, organização e ge~tão de fundo~ regionais de de~envolvimento,

bem como sabre a participação da Uniào e dos Fstados integrantes da

Região de Desenvolvimento ou sua composição.

JUSTU'ICATIVA

~rt.68 - As Regi5es de Desenvolvimento, con~tittJfdas

por unidades federadas limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo

geoecon0ffiico, são criadas, modificadas ou extintas por lei fecernl,

ratificado pelas Assembléias legislativas õos Estados c0nponent~s.

§l~ - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos

públicos lp.varão em conta as peculiaridades das Regiões de Oespnv02
vimento, t anr o e,m relação às despe~as co r r-en r o a que:nto às ce cap.i

tal, observando~se rigorosamente a integração das ações setoriais

face aos objetivos territoriais do desenvolvimento.

A emenda ao excluir a expressão "econômico" procura

adotar o conceito mais amplo de desenvolvimento, não deixando de

incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio de

senvolvime-nto.

2. O próprio relator, nos parágraCos subscquentes ao
li taput" se refere a "planos de desenvol vimcnto ll ' .. lIobictivos tcrri-

Itoriais do desenvolvimento" e ufundos regionais de desenvolvimento" ,co,!.
roborando assim a justificativa inicial acima exposta.

3. ror outro lado, a emenda sur-i~e o §l" do Anteproje

to, por considerar que ao' se estabelecer, no"caput" do Art. 68, que

Regiões s~rão criadas, modificadas ou extintas por l~i +edf'ral, a ql!õ'\l

permitir" '. em sua elaboração. que o legislador defina a existência ou nãc

de Corise Lho Regional. ou qualquer colegiado ou mecanismo análogo.

AUTOJl----- _

§l" - A União, os Estaõos e os Municípios estabelece
rão mecanismos de cooperação de r~cursos e de atividades para asseg~

rar a r~alização de funções públicas de interesse metropolitano, da
aglomeração ou microrregional.

§2" - O disposto neste artigo aplica-sp. ao nistrito
Federal, no quo "coubér."

'IArt.69 - Os Estados poder~o, mediante lei co~plemen

tar, criar Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e ~icrorre

giões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes' para

integrar a organização, o plan~jamento, a programação e a execução

de funções de interesse metropolitano. da aglomeração ou microrregiQ
nal, atendendo aos princípios da integrnção espacial e setori~l.

bê-se ao Artigo 69 a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EME~DADO: A~TIGO 69

.---------- 'LlII,bao/cowISsio/IU.COIlISsio- _

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03786·3
l?

JUSTIFICATIVA

tEXTO''"'''''..,··---------l
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-~e do anteprojeto o Art. 478.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 478

Uma medida, apontada como importante para o desen-

volvimento urbano e admdn Ls t r e çâo de nossas cidades, é a manutenção.

JUSTIFICATIVA

Apesar do instituto de enf:tteuse. tão antigo quanto o

nosso ordenamento jurídico, ser por muitos considerado arcaico e ul

trapassado,não é essa a opinião de muitos daqueles que atuam na área

do desenvolvimento urbano.

A experiência obtida com o Art. 164' da Constituição
vigente e das Lei Complementares nOs 14 e 20, que centrali
zam na União a competência para criação de Regi~~& Metropolitan~s,

mostra que não é possível tratar situações metropolitanas di~ersas

como as de BC'lém e são PRulo, de-nt-r-o de um modelo único. A1L _falha!;
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metroJ?l?l~tanas são

atribuídas, com razão, ao modelo único decor~ente da Lei Comple

mentar n" 14, de 08.06.~973.

2. Cabendo à União dispor sobre os critérios básicos pa

ra o estabelecimento de regiões metropolitanas, aglomerações urba

nas e microrreg1ces , firma-se que estes entes territoriais- têm

significativa importância nac20nal e devem ter Seu reconhecimento

vinculado por características básir.as a serem definidas pela União.

3. A emenda procurar evitar o inconveniente da :-imetria

ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões . metropoli
I

tanas. aglo~~~ções urbanas e microrregices- e ao amplia~ a ~ina-

'liêrrde desses entes. Reconhece-se, no et]:f;antoJ a .necessidade de: resguaidar

l a -çoneeituação dessas entés no conjuntõ \"10 território brasiieiro, atrih..dnc'lc à'l
. Ynião a d~finição de critérios. básicos para guiar seu estabelecimento.
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pelo Estado,do domínio de bons imóveis que,cedidos a particulares

num momento, ;jJodem ser revertidos às suas mãos en outro, para que lhes

sejà dàda out~a destinação, se isto impuser o in~eresse coleti

vo, contando-~e ainda como desojável a possibilidade do exercício

do direito dé preferência pelo poder público, no caso de transfe

rência do aforamento.

pa( •.. ) e que a cooperação neste campo necessita de uma análise

das concepções nacionais, regionais e locais em matéria de orde~

nação do território·,para chegar à ac'loção de princípios comuns que

tenham por objetivo reduzir as diferentes ~tn3.L~ =,ü.'><Un" c:lJlpr ina lIcllDr id5ifi
g"I>Üd3.~e&o ...g"ni~cb~,dl cli.'<tnhüçro dJs atividac'les, da prote

ção do meio ambiente em melhoria da qualiQade de vida."

Ora, se já contamos, no nosso ordenamento jurídico

de instrumento adequado a esse fim, e se outros com a mesma finali

dado oncontramos como a Concessão de Direito Real de Uso, provista

no Decreto-lei n" 271/67, não devemos exti"ngul-lc.s, mas ac'laptar a

sua aplicação às necessidado3 de hoje.

sk o instrumento caiu em desuso ou vem sendo mal

aplicado, no nosso entender não se deve extingui-lo, mas modernizá 

lo. r.1r----------------'tu::tO'''u~tlru:...Ifi.o-------

Especialmente' na área ~o desenvolvimento urbano é pa

tente a ausência de instrumehtal jurídico que permita urna atua

ção mais eficaz na admin±stra~ão das cidades e a extinção do insti

tuto da enfiteuse, em vez d~sua mOdernização, será considerado

um retrocesso.

l;MENOA ADITIVA
DISPOSITIVO El'lENDADO: Artigo 53

Inclua-se no Art. 53 um novo in:~so,logo após o 111,

com a redação abaixo e renumere-se o atual inciso IV
para V.

DEPUTIIDO JosÉ LINS

Al,lTOlll------ _

'LtNbIO/to..lsslo/;UltOWlssM-- -,. _

JUSTIFICATIVA

" 111 - A Constituição Estadual' poderá estabelecer,

atendendo a critérios regionais e locais de natureza econômica, so

cieI ou cultural, distinção entre Municípios no tocante às suas
competências."

--,
J

wc= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03789-8tJ' .

1':"Ir---------------_T1UO/JUS,..fICAÇÃO -: --,

JUSTIFICATIVA

" IX - estabelecer IPliticas gerais e setoriais bem

como elaborar e executar planos nacionais e

regionais de ordenação do território e de de

·senvolvimento econômico e social."

A emenda tem por objetivo introduzir, entre as com

petências da União,a de elaborar e executar planos nacionais de or

denação do território. As Constituições brasileiras, até hoje, pa

decaram de uma aguda carência de disposições relativas ao espaço

territorial e às condições concret~s de organização da vida na~
cional a distribuição da população e suas atividades no terri

tório, a \1tilização de recursos naturais e equipamentos produti-

EloIENDA MODIFICATIVA

DÍSPOSITIVO EMENDADO: Artigo 49, inciso IX

Dê-se ao inciso IX do Art.49 a seguinte redação:

O objetivo da emenda é roduzir os inconvenientes,

vigentes desde a Constituição de 1891, da definição uniforme e

simétrica das competências e encargos mun í.c í pe a.s , A sínõrome de si

metria reinante faz com que todos sejam constitucional e lpgal

mente tratados do maneira idêntica, o que nã? correspondc, em ab

soll'to, à realidade e impede que os Estados possdm melhor adminis

tral as diferenças e desigualdades presentes em s~us territórios.

J:': de se registrar que, nas origens de nosso mun i>

cipalismo, as ordenações do Roino estaboleciam a elemE'ntar dis

tinção entre municípios imperfcito~, ruõimcntarEU! e ~o.!!.lp_L~l_o_~~. Por

outro lado, já no municipalismo português do século XIII, havia

distinção entre municípios rurais e urbanos.

Finalmente, àeve-se registrar a inconveniência. de

se tentar definir os requisitos da distinção no texto constitucio

nal federal,que regularia a questão de-longe e sem precisão. Muito

melhor condição terá a Constituição Estadual~de estabelecer es

ses parâmetros.

vos do país.

DE SISTEMATIZAÇÃO

auTOII;---------------J ~P·F..LTIOO~
DEPUTADO JOSÉ LINS _ ~ ~

COMISSÃO

Art.320 - Aquer~ que não sendo proprietário de imó

vel urbano ou rural, possuir como seu, po~ cinco anos ininterruptos,

de boa fé e sem oposição, imóvel de até duzentos e cinquentõ metros

quadrados de área, util.izando-o para sua moradia ou de sua família,

adquirir-lhe-a o domínio, podendo requerer ao Juiz que as~im o_declE

re, por sentença, a qual ~he servirá de título para matrícula no re

gistro de imoveis.

Parágrafo único - Os bens públicos não serão adquiri

dos por usucapião.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSI~IVO EMENDADO: ARTIGO 320
1

O Artigo 320.oassa a ter a seguinte redaçàQ:

= lUTO/ollusnfu:açio-----------------,

EMENDA CS03791-0
[!!

Em abono à emenda, deve-se citar que,em 1983, os m1

nistros responsáveis pela ordenac;ão do território dos países eu

ropeus, em re~nião realizaõa em Torremolinos, na Espanha, aprova

ram a Cart<bEuropéia de Ordenação do Território. Nos cons í.deraj;

dos desta Carta eles reconhecem que "a ordenação do território

constitui instrumento importante na evolução da sociedado na Euro-

o atual Anteprojeto de Constituição, no título rela

tivo à Organização do Estado, avançoo ao incluir entre a competên

cia dos Estados a de "estabelecer diretrizes gorais de ordenação

de seu território, objetivando coordenar o dcscnvoivimcnto urbano e

rural, aproveitar racionalmente os. recursos naturais e preservar o

I ambiente" (inciso 111 do Art.S2), o mesmo fazendo em relação aos

Hunicípios:"promover adequado ordenamento territorial, mediante

__'p~anejal)lento e controle do uso ~ ocupação do solo urba..!'.o e rural".

Para completar essas disposições, relativas aos Esta-

dos e Municípios e torná-las harmônicas em plano né c LcneI, é que se

propõe a presente emenda explicitando a competência pa União para

di~por sobre a ordenação do.território.
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.!.l

1. A emenda considera que a função bá.ica da proprirdade
imobiliária urbana é sua efetiva utilização. Assim sendo, a transferên

cia de domínio em caso de posse, deve corresponder ao interesse de que

a propriedade cumpra, efetivamente, seu p~pel social.

2. ·Em face das carências habitacionais e das formas de
oradia vigentes nos a~lomerados de habitações ~ubnormais de nossas ci

ades, é preferível deixar expl1cito, no entanto, no' texto constituciQ
al, que se adquirirá por usucapião o imóvel indispensáv~l à mor~dia

o possuidor ou de sua família.

DEPUTADO JOSÉ LINS

JUSTIFICATIVA

tuição da Comissão de Siste~atização, e acrescente-se o termo
""Higiene 11 adequando o texto p3ra:

Segurança ~ zigi~ne do Trabalho

o termo "Saúde ll já está inserido e contem

plado na Seção I, "Da Saúde", artigo 349 que diz:

"A Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ora se ·é-..:ài

reito de todos, inclue obviamente a classe trabaU:adora, bem
como as demais, Portanto, é redundância: repetição e o termo

é ~nad~quado no artigo 14, inciso XX~,

Mesmo porque o termo "S a úde" na" área do tra

balho não é tão abrangente quanto o termo Higi~n~., Enquanto

Saúde retrata apenas o estaào de uma- pessoa, a Higiene" é par

te da medicina e aos ,diversos meios de conServar a Saúde.

No ambiente de trabalho é .preciso muito mais

que Saúde. A Segurança e Higiene do trabalho como está na

Con$tit~içjº em vigor é muito mais abrangente, completa, eV2

luida, dinâmica e assegura ao trabalhador a eliminação dos

de aC1aéti~éS é Ocenças 00 trabalha. Como está ecl~~~--~

no Anteprojeto de Constituição, ora em debate, ~ouve um retr~

cesso do direito do trabalh~dor.

o

AUTOII------ _

Modifique-se o título do CapítulO VI, adotando-se

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO DO CAPfTULO VI

.JUSTIFIClITIVA

seguinte:

EMENDA CS03792-S
tJ
~----------'u:NÁ"lo/ÇO.IISsIo'su.cO ..ISSio~--- ~_~f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J

. JUSTIFICATIVA

Suprima-se integralmente ó artigo 356 do An

teprojeto de Constituição da Comissão de S~ste~atização, da

seção l, flda Saúde".

Essa matéria já está inserida e contemplada
no artigo 14 do cápítulo 11, "Dos Direitos Sociais", portanto

é redundante, repetitiva e indevida, m~srno porque este assun

to não é para ser trataão na Carta ~agnõ e si~ e~ ~e~ Orà~~á

ria, além do que a Jurisprudência n3.cio~a~ e int.e=::acio:1eJ.

mar.tér-: essa matérJ.a na I'Pasta do Tra'!:'alho" r e não r.a 'Ode Sa";-

Entende o legislador ~ce o cireitc do tra=ç
lho não pode ficêr dividido entre dois ~ir.~stéricsJ al~m co

que o termo "Saúde Ocupacional", VEm a-:.e~::;~r aos l.ntereSFe=

do trabalhador brasileiro, pois o r~feriõo artiJ:- viola a tr~

d1ção nacional e universal de que a s re:a;~€~' f;- c:-:--:':::'ç=es z c

trabalho são, e Srrrpre forarr, pertir.e~te= ao ~ir.:~~~r~o =~

7raca1no e não ac M~niEtérl.o àa ~aúce. ~rF~5! CPE~~ a~=_.~=

E;;~··=:J

~;~

EMENDA SUPRESSIVA

~~---__-_--__---_ Tt:1I..0/"l.STI'II:.&;ic-----------

EMENDA CS03795-2,

.er
~

JUSTIFICACTIVA

DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL

_______ "'L[~A_lc/e~"15~iO'S1JI:::"I~sio_--- _

~~OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Propõe-se novo título para o Capítulo VI. De fato,
este capítulo trata da organização regional em distintos níveis

macro e microrregionais - e escalas distintas de formações urbanas

regiões meMopolitanas e aglomerações urbanas - que melhor! estariam

tituladas na maneira genérica da proposta.

_____________ .. It ...C' ..ls_I'lcaçie _

2. A formulação de um capítulo, destinado a ordenar o

~stabelecimento de instâncias a~ministrativas regiõnais, mostra a

preocupação dos constituintes com a integração das ações srtoriais

face aos objetivos territoriais-do desenvolvimento, justificando
se assim a adoção de um título mais abrangen~e e compr~cn~ivo.

EMEN'DA

Suprima-se integralmente o inciso ,lI do

artigo 353 àa Seção 1" "da Saúde", do AnteprcJ,eto de Ccnsti

tuição da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS03793-6 '
~' DEPUTADO JOSÉ LINS

JUSTIFICATIVA

Com referê~ci5 a 1= parte, re=erE~te ao ..eio

o inciso VII que diz "controlar a qu~lida:3e

do meio ambiente, inclusive B. do trabalho" é redunõar.te, re
petitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI ~á p=escr~

ve o "controle te-cnolóoico~ .s. el~mir.acão ÕO r:':~j", r:.3

i~ea do trab21hc.

na Carta Magana é intervenc10niEIDo ~nõevi~o# tirâ~i~c e ce

índcle cartarial.
Saúde OcuFacio~al é urna derorrina;à~ ccr.!~Ea

no Bra!=i 1, é dp- crio!":r' i !'1;:1~E=a_ p err nCf=:Fa 1:r:·;::.:a :;:":for Ôl;'-o::-:

'1~aúde nas atividades de trabalho" •.~s ccr.d~.çêt:'s ~e t.rat'ê1;'!'":-
é que vão detern:inar se hs riscos ounao à int.egrideêe f1si-

ca õo trabalhador. Quem cuida cessa ffietéria no Era~il ~e~pre

foi o Ministérip de Trabalho qce, além de o~tras etr:'~~ições,

zela pela Segurança e d=~ei= cirei~oE do trê~al~ae=r.

Como p~=E a F~s~a::zé;ão Fe~er=l roa á~e; Se ~r=-e ccnu-

awbiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve ~

teúdo, além de outrae, que aSEeguraffi ao trabaltac~r

niàades a segurança e controle co mpio ambiente ..

tivas na área ce Segurança êc trêbalhê~or?

O Ministér~o da ~a~õe c~ida da Ea~õe p~: ~ica# cu

",.a••"do ioo"o xx~
Anteprojeto de const~: I

EMENDA

AUTOIll _

DEPUTADO JOSÉ LINS

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAo

substitui-se o termo

artigo 14, "Dos Direitos Sociais", do

~ .LE"...'uo/co",."io/'UICG"ISsiG-----------

(:J
,.,., TUTO/"USTlflGa;Ác _

EMENDA CS03794-4
(!J
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ESF: ~ a t~==:ç~= =~ c;re:~~ êe ~ra:=:~ê=:~. -
q~~F~~~~ e~ J?~~. c:: & =~:a;~: e= c:r~ - Cç~:~~~~ !-.;:-~ ~E

ria C~ tratal~=~:~ t~?:~1~i~~. F~rtõTtc, o êrtlg~ ~~~ :i ;~e

tenSF :u~rlrr:r é :r~:~~er~~, ~~~ t~n ló~~cé. ~=~ c~~~=~ a=

rança do Trabalhador. As relações capital/tracal:'o são uni

versalmente pertinentes a~ Ministério do Tra~al~=.

t a organização Internacional do 7rabalho
OIT o Fórum dessa matÉria e não a Orga~izcçãc ~~nêial da

Saúde.

C Sistera ~r.2CO ce ~aúce é VC~tê=C ~=~de F~-

blica ~as não õe~e ~~terv~~ n~s 0eics Fr~c~~1v=E. F~iE aí

fator principal é a ca~sa dos riscos, isto é, a ~revenção dé

acidentes ele trabalno, que de,"'e continuar se~do ~e responsa

bilidade única co xi~::~éric do Tra=altc.

Substituam-se no anteprojeto:

a) parágrafo 12 passa a ter a seguinte redação:
"Somente poderão conCOrrer às eleições nacio

nais, estaduais e municípios os partidos políticos que contarem,
respectivamente, com representação na Câmara dos Oeputados, nas
Assembléias Legislativas e na Câmara Municipal."

b) parágrado 22 passa a ter a seguinte redação:
"São considerados partidos de âmbito nacional,

e como tal gozando·do privilégio de acesso à propaganda eleiwral
grat.uita e aos recursos do fundo partidário os que tiverem, nas úl
timas eleições legislativas, obtido representação na Câmara dos D~

putados".
JUSTIFICATIVA

É indispensável à construção do Estado Democrá
tico a formação de um amplo leque partidário, suscetível de expre~

sar os interesses e aspirações de di ferentes correntes de opinião. Ex~

tamente, pOI isso, não se justifica que nrganizações partidári~ _
eventualmente de pequeno porte-softam restrições e sejam, assim, im
pedidas de ampliar o espectro de atuação, através da disputa elel
toral em todos os p!anos.

EMENDA CS03796-1
tJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
= 'LENA"'10/coWISS.i.o/IUICOIllISSio -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
r.-r TllCTO!oIUSTIf'IC..ÇÃO -,

EMENDA CS03799-5 .UTO.--- _'__
tJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

----------PLENilll0/COlllSaio/IUICOMIIlSÃO--- _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ Tf.ltTO/.luSTIf'le..çio------- -,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 326

Modifique-se adite-se ao anteprojeto:
A) Art. 326 - "Competem à União e ao Estado pro

mover a reforma agrária ..•..•••.•..•..••••••.••...•••..••..•••.•• "
b) Parágrafo 12 -
"A indenização das terras rurais e das benfei-

torias serão pagas em títulos da divida agrária .•.... , acresci
das dos juros legais".

c) Parágrafo 22 -

" A desapropriação de que trata este -artigo é
da competência do Presidente da República e do Governador do Esta
do".

EMENDA MODIFICATIVA/ADITVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 320

Modifique-se e adite-se ao anteprojeto:
a) Art. 320 _

TI ~quele que não sendo proprietário ••..••• im6_
vel urbano de até 500 metros quadrados".

b) Parágrafo primeiro:

"A desapropriação de terras. urbanas. por interesse
social será paga em título da dívida pública".

c) Parágrafo 22 - Os bens públicos não serão
adquiridos por ~sucapião".

JUSTIFICATIVA

Asucessão por usucapião detém uma função social
relevante. Oaí procurar-se ajustar à uma dimensão média da pro
priedaoe bem como a uma coerente e justa forma de indenização,
quando da desapropriação por interesse social.

É preciso'ajustar o processo de. reforma
agrária às transformações que advirão em consequência aa
reinstituição do sistema federativo. Assim sendo, os Estado_ mem
bros devem ~ompartilhar com a União responsabilidades políticas

na execução do processo de reforma agrária.

r.-r---------------T[ltl ...'.lUSTIFle..çio...-. ,

~ Pt.l:HAA10/colIlSSAO!su8COlilISSÃO--- _

[J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03800-2 AUTO.--------
[J CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

."",..-- TUTO/JUllTlf'lC..çio- ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

a) art 407 que passa a ter a seguinte redação
"Institui-se o Conselho Nacional de Comunica

ção que, ad referendum do Congresso Nacional, outorgará concessões,
permissões, autorizações de serviço de radiodifusão sonora ou de
sons e de imagem".

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO art. 407

Substitua-se no anteprojeto:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO ART. 457

Adite-se ao anteprojeto:
Art. 457

Parágrafo quarto:
"Aos atuais procuradores de Autarquia, fica

Assegurada opção para carreira de Procurador da União".

JUSTIFICATIVA

Os Procuradores Autárquicos têm atribuições de
defender o patrimônio e os mandamentos legais das autarquias, com
simila;es funções aos Procuradores da União. Deve-se assim lhes
ser reservado c mesmo tratamento dispensado aos atuais procura
dores pelo anteprojeto.

No capítulo do Poder Legislativo, o anteproj~

to atribui ao Congresso Nacional competência para referendar a co~

cessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
Oiante dessa proposta, o Conselho funcionará como um mecanismo au
xiliar do Congresso, órgão representativo da sociedade civil.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 30

~ PLI:NÁI'lIO/CONISSÃO!SUaeOM1SS,lO-----------,

~ Tl:ltTO/.lUSTI'lCAÇ;.O----------------,

EMENDA CS03797-9 .UTon----------;) G:rp"'DTI"T==f: CONSTITUINTE éARLOS ALBERTO CAÓ _ l~ ~_J

~ ,L.UAl\\O/coloÍISSÃO/SUBcOlusalo _

tJ COMISsllo OE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03798-7 .UT"'-------
f? CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
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·EMENDA_ CS0380l.·1f: CONSTITUINTE CARLOS ALBE;;~-C-A-Ó----------------------
".,.- .L.UAll.10/Co1usdo/.UICOliIISio-----------------;f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.T--------------------------- TEXTO/.JuSTlfICIoÇÃO------------------------------,

EMENDA CS03804·S -.UTOO-------e: CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

r.T----------------- PLua'uo/coIilISdo/luleolilssio-------------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA AO
= TIUTO/oluSTIFIc:ar;io -,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 96 EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVffiEMENDADOS ARTS. 99 E 241 E SEUS PARÁGRAFOS
Suprima-se do anteprojeto:
Art. 96 - suprima-se a expressão distrital misto Suprimam-se do anteprojeto:

a) Art. 99, inciso IV, suprima-se a expressão
.).JSTlFICATlVA estado de d~fesa

Transplantar experiências estrangeiras sem su~'

metê-las à crítica das condições históricas brasileiras quasé sem
pLe redunda num·fracasso político. Em quaisquer das suas modalid~

des, o voto distrital fortalece a atuação do poder econõmicq no
'processo eleitoral em detrimento da livre expressão do voto popu
lar, além de criar currais eleitorais.

b) Art. 241 e seus parágrafos

JUSTIFICATIVA - Desnecessária a implantação do
estado de defesa no texto constitucional, uma vez que d estado de
sítio e demais instrumentos jurídicos de proteção do Estado aten
dem às necessidades, cobrindo o espectro de garantias ao funcion~

mento do poder público. No essencial, a verdadeira proteção do
Estado consiste na consolidação do processo democrátic~, sendo to
dos esses mecanismos acessórios e circunstanciais.

rEMENDA C503802.9

I CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ
AUTOlt-------------------------,

.!.J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO 342

= n'l.TO/.uISTlfICAC;io --i

EMENDA CS0380S-3

L!.l I'LIENAI'lIO/CONISSiO/IUICOlllIUiO-------------------,J ror----
02

,'· ·OT·
7
- , 87

IL-~C:!::O!.':!M':o;IS~S~A!.!:!O~DE:.....::S!.:I~S..!-'TE:!M:!!:A~T..:.I.:;ZA~\Cé:iA~O~---- --' r 02'

AUTOII --,

CDNSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

Suprimam-se do. anteprojeto

~ EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTS. 180, 181, 182, 183

a) dos arts 180 a 183
Suprima-se no anteprojeto:

CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

r.T------------------------_TEllTO/..USTIf'IC"çio ~--------------___,

dispositivo
educação

Art. 342

Justificativa - A se manter o
proposto no anteprojeto, extingue-se o salário
que contem relevante função social.

COMISSÃO DE SISTEMATIZA AO

EMENDA AOITIVAIMODIrICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 252

Modifique-se e adite-se ao anteprojeto:
a) art. 252 passa a ter a seguinte redação:
"As rorças Armadas destinam-se à defesa da pá

tria e à garantia da ordem constitucional".
Parágrafo 12 - Para intervir em conflitos exteE

nos ou nas questões que versem sobre a ordem constitucional, tor
na-se necessário que, por i~iciativa do Presidente da Re~ública,

obtenha aprovação de dois terços do Congresso Nacional".
Parágrafo 22 - Cabe ao Presidente da República

a direção da política de guerra e ca escolha dos comandantes-che
fes.

....... -'- n:llTO'.. USTlf'IC .... io --,

r.T----------------- PLIN..Rl0/cOlllss1o/au.coIllISslo-------------------,

;::T===-'--=--"='7==-=--=-- AUTOlt--------------------------,

AUTOl\------ --,

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se no anteprojeto
a) arts. 184 a 186

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS 184 a 186

JUSTIFICATIVA - A questão central nã~ reside,
em termos essenciais, na mudança de formas de governo. De fato,
o epicentro do problema. institucional se situa na estruture do
Estado Brasileiro que deve ser modificada de sorte a desconcen
trar o poder, assegurando autonomia política e financeira a~s

Estados-membros e aos municípios. Temos, assim, que reinventar o
sistema federativo - o que não se resolve com a introdução do par
l~mentarismo, neoparlamentarismo e outros similares, fórmulas ar
tificiais, destinadas a atender interesses políticos momentâneos
- portanto, sem o caráterre permanência que deve plasmar as nor-
mas constitucionais.

EMENDA (:5038 3·7

W 'LIN&flilO/COIilISdo/.UICOMlldot= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Propomos a supressão do Conselho de Ministro
pelas razões já expostas ,anteriormente, nas quais indicava
mos .que a mudança na forma de governo emerge como uma solu
ção de conjuntura política.

JUSTIFICATIVA - Sem dúvida as rorças
constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto
Estado Democrático consolidado ou em fase de consolidação
manter uma relação vinculatória com a ordem civil - cuja
expressão se situa no Congresso Nacional.

Armadas
de um

devem
grande
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADot ARTIGO )7' INCISO VII

tuais Procuradores da República. A adotar dita opção não seria de

~oa justiça não dar aos membros do Ministério :PÚblico do Distrito I
Federal e Territóxios a mesma oportunidade, prinCipalmente àqueles

que deElde--o imoio de carreira mostraram pendores ao exercício do

m:fster, mais propriamente como procuradores (defensores).

A aprovação pelos nobres donstituintes da presente ~

menda substitutiva será um gesto de justiça com aplicação igualitá

ria de direi tos aos membros do r.iinistério Público Federal e do Mi
nistério Público do Distrito Federal e Territórios, todos pertence!!

tes aos quadros da UNIÃO.

= TEXTD/~uSTIFICAÇÃO---------------.

EMENDA CS03810-0 AUTO.-------] GrPPfA"L'oo-----,
CrCONSTlTUINTE s!RGIO BRITO., . ~ _J

) tJo~7oill'----'=..:==-==-..::::::::.:.=:..::..:..:===------------'

Esta
Agrá-

Parágrafo Único:

JUSTIFICATIVA

!'Ã Justiça Agrária será estruturada nos
dos, através de Tribunais Regionais e de Juntas de Justiça
ria, na forma que a lei dete'rminar".

r=-r------';--------- TeXTO/.lUSTlfICAÇio---------------_,

A Justiça Agrária deverá se~ estruturada, obe
decendo-se prioritáriamente à partipaçâo das partes interessadas
nas lides judiciais.

EMENDA ADITIvA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 215

Adite-se ao _anteprojeto:

r:-r---'----<r--- 'LlNÀRIO/cD .. ISsio/.U.CO..llSlo------~--_,

" • , COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Os fundamentos desta Emenda se encontram nas propo
siçDes do ex-deputado Ruy COdo durant~ o funcionamento da CPI do M~

nor Abandonado, que investigou os problemas da sobrevivência das
famIlias pobres e crianças carentes do Brasil, desenvolvidas no Re
lat6rio da referida Comisslo, publicada pela Câmara do; Deputados ,
ell 19'6.

No aludido relat6rio, intitulado -A Realidade Bra~

-leira do Menor-, a problem'tica das crianças carentes foi exaustiv.!
mente investigada, ~ luz dos melhores levantamento estatísticos já
levados a efeito no PaIs, notadamente no concernente aos desafios '
relativos ao ensino primário, à pré-escola, às creches e assuntos~

reletos.
A melhor Justificaçlo que se poderia apresentar

ea defesa de proposta do ex-deputado Ruy COdo I. precisamente. o
citado Relat6rio no qual se condensam outras propostas igualll~nte
importantes, que urge sejam examinadas pela Assembléia Nacional •
Constituinte, tais como -Projeto Dom Bosco- e a Emenda Constituc!
anal nR O" de autoria daquele deputado. Disse ainda o Deputado
Ruy COdo: -Cuidar da criança 6 garantir o futuro e defender a pá
tria. [ preciso prepará-la para ser geradora de riquezas enIo .;ia
la consumidora de impostos, com cadeias e FUNABEMs. Muito .ais d~
que ouro, as florestas e terras férteis, a criança representa a
verdadeira riqueza de um povo-_

J U' S T I F I C A ç A O

VII - Os Governantes Municipais promoverIa a munic!
palizaçlo do ensino infantil, com recursos do seu orçamento, até o
montante de 25~, abrangendo as faixas et'rias de O (zero) a 14 (ca
torze) anos, com carga horária de pelo menos oito horas, prevendo-se
simultaneame~te a construçlo de creche, jardins de infância e escS
las de IQ grau completo, auxIlio ao ensino fundamental, através ~e

material didáaico-escolar, transporte, ali.entaçlo, assistência aé
dica e odonto16gice, farmacêutica, e recreaçlo.

COr.rrSSÃO DE SISTEl.:ATIZAÇÃO

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~O

JUSTIFICAÇ~O

Agrande mioria dos trabalhadores
brasileiros está vinculada exclusivamente li Previdéncia SOCial do Es

tado. Quando aposentan, passam a receber proventos notoriamente inf";;
riores ao IIOIltante dos vencimentos que ~reeberiam se em atividade-e:;
tivessem. -

EM=JOA ADITIVA
DISõ-OSITIVO~: SEÇZlO II - rnun lJo.

r=-r PLEHARIO/c:OMISSÃO/SUBCOMlssio-----------,

AssIm. onerá-los ainda IIIa1s COIII a
carga tributária !, no 1llÍn1llO, injusto. Da! a presente emenda, que

esperamos seja acolhida.

Acrescente-se à seç§o lI, do CsD.!
tulo lI, do Titulo IX, da Ordem SOCial, do Anteprojeto de constitui
Ç§o, o artigo 70, da CooI1ss1o da Ordem SOCial:

Art.•• -Neriull tipo de~to lnc!
dirá sobre proventos de aposentadoria e pensões-.

= TEXTO/~USTIFICAÇio------'----------_,

_________ ,.LENbIO/COM.SsÃo/sUICOIlISSÃo- _

tJ

~NDA CS0380a-8 AUT'"-------] f4J';~;0----,
~ CONSTITUINTE MAURICIO FRUET _ ~ J

EMENDA CS03809-6 AU'O.---------_f: CONSTITUINTE ARlIAlDO PRIETO

= TEXTO/JUSTlFICAÇi,O --,

EMENDA CS03811-8 AUTO.-'------1 r:tPPFA"L'oo-----,
tJ CONSTITUINlE - sERGIO BRITO . ~ ~

r=-r__-'- n:xTOIJuSTlFICAÇio --,

- O § 22 do Artig9 457 das DISPOSIÇOES TRM'SIT~RIAS

passa a ter a seguinte redação:

"Aos atuais Procuradores da República e Mem
bros do Ministério :PÚblico do Distrito Federal e Ter
ritórioa fica assegurada a opção entre as carreiras
do Ministério Público Federal, I.!:i.nistério Publico do
Iüstrito Federal e Territórios e da Procurador1a da
União"

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1', INCISO ~ letra ~.

A letra ~ do inciso V do Artigo 1', passa ter a

.J U S T I FI C A T I V Ao

Está previsto no Anteprojeto da Constituição a possi

bilidade de opção à' recem projetada PROCURADORIA DA unIo pelos .!

seguinte redaçlo:

~ - a lei li.itará o nu.era de dissoluçlo da .S
ciedade conjugal, co. filhDS.
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JUS T I F I C A ç A o

Considerando Que a sociedade conjutal é a mais
importante das ações de uma nação, e Que cada vez mais tem aumen
tado o número de crianças abandonado nO país, é necessário Que
se limite o dissoluçllo para os calais com filhos, pois silo estes.
quem mais saem prejudicados com uma separaçllo.

EMENDA CS03812-6
[J COHSTITUINTE s!RGIO BRI;~TO'

r:-r------------- TEXTOf"uSTIFICAÇ~O-----------------'

EMENDA SUBSTITUTIVAS
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO .2~, P~rágrafo 5R

O Parágrafo ,R, do Art. 42~, Capítulo VII, pa~

sa ter a seguinte redaçllo:

S ,R _ O casamento pode ser dIssolvido nos c~

sos expressos em lei, desde que haja prévia separaçllo judicial por

aals de cinco anos, ou comprovada separaçllo de fato ou nllo.

JUS T I F I C A ç A O

Considerando que a unIlIo de ~ois indivíduo já,
por natural, é dIfícIl de convivência, é justo que as partes con
tem com um prazo mínimo de cinco anos para concluirem que nllo é
mais posslvel a sua unillo.

EMENDA CS03813-4
tJ COHSTITUIHTE stRGIO BRI;;'"

r:-r TEXTO/olUSTIF1CAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2~ - SEÇAO I LETRAS I.

! - os militares, sem dlstinç!o de categoria e
patentes, s!o alistáveis e com direIto de voto, exceto os conscrI-.
toa, durante o periodo de serviço ailitar obrigat6rio~

JUS T I F I C·A ç ~ O

Sendo o sufrágio unIversal o dIreito de todo o
brasileiro, certamente os militares anseiam para ter o mesmo direi'
to ao voto, independentemente de sua categoria e patente militar :
daí a necessIdade inclusive dos cabos e sargentos terem o direito,
de exeecer suas obrIgaç~es de cldad!os brasIleiros.

JUSTIFICAÇJ\O

Ai ,articipaçAo do município através dos seus re
presentantes legais, na figura de Cooperativas Agrícolas, as quais
caberia. as decis~es e parecer, quando consultadas pelas partes in
teressadas.

Feito desta forma, dar-se-á uma conotaçDo democrá
tica 11 Reforma Agrária, pois o proprietário decidirá ea comum acor
do sobre as cedidas inerentes ao seu patrim&nio.

EMENDA CS03815-1
l:J COHSTITUIHT~ stR~IO BRI;;o.

r.T-------------TEKTO/JUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPÓSITIVO EMENDADO: ARTIGO 60.

O Artigo 60 do anteprojeto, .passa ter a seguin-
te redaçllo:

Art. 60 - o número de Vereadores da CAmara Muni
cipal será varIável, conforme dispuser a Constituiçlo do Estad~~
peitadas as condiç~e. locais, proporcionalmente ao eleitorado 'd;
Município, nRo podendo exceder de vinte e um Vereador~ nos Muni~!.

pios de até um milhllo de habitantes e de trinta e tr!s para Mún~!

pIos até cinco milh~es de habItantes e de Quarenta e cInco para o;
Municípios acIma de dez milh~es de habitantes.

JUS T I F I C A ç A O

Defensor intransigente do municipalismo brasilei
ro, acompanhado as pegados do meu saudoso paI o Deputado FederalHen
rique Brito Filho, ex-Beefeito de Itoror6 do meu estado da Bahia ~
Presidente da ABM - Associação Brasileira de Municípios, venho lu
tando em prol da~ causas municipalista. Entendo que o Município ~
mo a célula prImeira da naçllo, possa r~ceber dessa Constituinte to
do • complacência possível, razllo porque entendo que as egregi~s C!
aaras mereçam um destaque e entendo que o número de Vereadores pro
posto no anteprojeto é o ideal para didades pequenas, 'mas para MU~C
cípios como Rio de Janeiro e IRo Paulo com uma populaç!o acima d;
cinco milhõe~ de habitantes, o número de VeI~adores deve ser de cin .
quênta, digo quarenta e cinco , pois o trabalho torna-se impossi- 
vel de ser legislado por ua contingente men~r de Vereadores, para
uma ~egalope Coa0 S!o Paulo, levandó em conta toda a situaçllo de
adminlstraç§o do poder público a ser feito.

EMENDA CS03816-9
tJ CONSTITUI~TE SERGIO BRIT;TO.

r.T TEXTO/JUSTIFICAÇio -----.

EMENDA CS03814-2
tJ CONSTITUINTE s!RGIO BRI;;o.
~--------PLEHARlo/eOUIS$Ão/suacOulssÃO-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO
r:-r TEXTO/,JUSTlFICAÇÃO --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO 11

O inciso 111 do Artig~ 379 do anteprojeto,
ter a seguinte redaçllo:

passa

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~26

O Artigo ~26 do anteprojeto, passa ler a seguinte
redaç!o:

Art. n6 - Compete 11 Unillo p.romover a reforma &IJl'!
ria, pela desapropriaçllo, por interesse social. da propriedade te~

rit6rial rural improdutiva, em zonas prioritirias. mediante pagaaen
to de prévIa e Justa indenizaçRo, ouvindo sempre o Bunicíplo, atr~
vás dos seus Org§os competentes.

Art. ~79 - O dever do Estado com o ensino público
efetivar"é-á mediante a garantIa de:

111 - atendimento em creches e pré-escolas para
crianças até seis anos de idade, co. permanência de oito horas dia
riamente.

JUSTIFICACAO

Com assistência alimentar, médica, recreativa e
educacional, a permanência di~ria por oito horas nos estabeleci.en-
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to de ensino irá preporcionar a criança uma formaçfto básica adequa
da, considerando que nos grandes centros resistem presos em casa
porque seus pais saem para trabalhar. Vale dizer que o número acen
tuado de trinta e oito milhões de abandonados perambulando pelas r!
as, num crescente aumento da marginalizaç§o no pais.

EMENDA CS03819-3 ) r:----.P"M'D'''Bo/-BA
t: DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI . ~

J>l.ENAPItO/CONI'SÃo/suoCOMI'3ÃO-----------

r:-r--------------- T[XTOIJUSTlfll:,I,ÇÃO-----------------,

TÍTULO 11 - DDS DIREITDS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

EMENDA SUBSTITUTIVA

INCISO IV - O SINDICATO

Alínea Q - ~ão será constituída mais de uma o~

ganização sindical, em qualquer grau, representativa de uma categ~

ria profissional ou econômica, em Gada base territorial.

A unicidade sindical é um dos raros legados p~

sitivos da nossa contraditória história sindical.

"Esta Assembléia ~acional Constituinte não pode,
em nome de um liberalismo insonsequente, contribuir para a divisão
da classe operária brasileira. Não pode ANC servir aos interesses
do grande capital que pretende estimular pulverização do movimento
sindical brasileiro.

EMENDA CS03817-7
tJ CDfmT!JlNTE S!ÕRGIO BRITO

r.;--------- PLENARIO/cO...ISsÃo/suadDNI58ÃO ~

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

Ifl
EMENDA SUBSTUTIVA
SlSNDSITIVO EMENDAD~ DISPOSIÇOES GERAIS DO ARTIGO )77.

Inclua-se nas Disposições Gerais do texto do
anteprojeto:

Art. Ficam as Prefeituras Municipais incum-
bidas de aplicar 30. de sua receita, aí incluídas as transferênci
as, em creches, eduaçDo pré-escolar e entino.até a oitava sérlecb
prlm6Uo grau.

eial.

JUSTIFICATIVA

Restabelece-se texto da Comissão da Ordem S~

r;"I--------------- T[lCTO/~usTl~Il:,I,ÇÃO---------------__,

AUTO"---- _

Baseia-se a presente Emenda na proposta do ex-d~

putadeo Ruy Cada, que foi apresentada ao Congresso em 1983 e mer~

ceu inclusive parecer favorável do relator Jofto Calmon. O que se
pretende é a municipalIzação do ensIno fundamental, passando as
Prefeituras a destacar de seus orçamentos...~tpdD' atendimento a
criança de zero a catorze anos, nomínimo. Com isto; será possível
melhor atendimento médico e educacional ao jovens estudandes.

EMENDA CS03820-7wC DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
-,- flL.tNÂ"IO/cOAlI33Ãofeu'cOIlIS3ÃO _

t? COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

~"AIlTlOO--

PMDB/BA •

TÍTULD 11 - DOS DIREITDS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

EMENDA ADITIVA AD ARTIGO 14

PLENARIO/COJ.u:lsio/auacONlssÃO---------_

CAPÍTULO 11 - DIREITOS SO~IAIS

Inci~o XXX: Todo trabalhador rural terá direito
assegurado a propriedade na forma individual, cooperativa, condoml
nial, comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas ativid~

des.

EMENDA CS03818-5
l: DEPUT APO DDMINGOS LEONELLI

~c= COMISSÃO DE SISTEMATIZACAO
~--------------_TEXTOIJUSTIFICAÇÃO---------------__,

EMENDA ADITIVA
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

§ único: O Estado promoverá

das terras necessárias ao cumprimento do disposto
diante indenização por títulos da dívida agrária.

JUSTIFICATIVA

a desap!opriação
deste arqgo me

Art. 338 - A Ordem Social fundamenta-se no pr!
ma do do trabalho, em busca da justiça social.

§ único: A todos é assegurado o direito do tra
balho com justa remuneração; o emprego é considerado bem-fundame~

tal à vida do trabalhador e ninguém O perderá sem causa justi ficada.

JUSTIFICATIVA

A EmenDa acima, aprovada por unanimidade na C~

missão de Ordem Social, consta do Ante-ProJeto como sendo Art. 3Q.
Não se trata, pois, de mérito. Limita-se a re~

tabelecer matéria aprovada em Comissão--QuaDj~_ ao seu conteúdo si~

nifica a constitucionalização de procedimentos e práticas deco~

rentes do Estatuto da Terra.
A incorporação desta Emenda como um Direito Social repr~

sentará o reconhecimento de oue ~ t efra é elem.>lnt-o-inseparável do tr,abalho rural.

A Comissão de Ordem Social no seu primeiro mo
mento de decisão, na sua primeira votação, aprovou por unanimidade
a emenda acima.

Compreendeu que o Direi to ao Trabalho deve ser
compromisso de toda a sociedade. E para que este Direito não se e~

vaia num mero enunciado é preciso vinculá-lo à sua expressão concr~

ta no mundo real que é o emprego.
Também por unanimidade e acima das divergências

quanto à forma a referida Comissão resolveu estabelecer o princípio
da estdbilidade no emprego.

da Ordem Social.
Pretende-se restabelecer o texto do Inciso EMENDA CS03821-Se: Deputado DOMINGOS LEONELLI

r:-r--------- PLEHARIO/co.. "3ÃO/IõUBl:OIl18SÃO -'-- _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r--------------- TEXTOIJUSTlFICAÇÃO-----------------,

CAPÍTULO 111 DAS FDRÇAS ARMADAS

EMENDA ADITIVA

ARTIGD 253

§ 2Q - ( ••• ), reservado o direito de integrarem

Profissionalmente as Forças Armadas sem nenhuma restrição à carrei

ra.
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,[)."o/J\1t:~.fl:'AÇ;;C _

A lição do grande MANGABEIRA é suficien
te, ~~, para justificar a emenda sugeri~a.

Sendo o "grande tribunal da Federação" ,
na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o Se _
nado da República, expressão legítima da Federação, para

apreciar e aprovar os nomes dos eminentes juristas que com
porão a magistratura excelsa da República.

A compatibilização é indispensável neste ca
so, porquanto o artigo 106 não deferiu à Câmara dos Deputa
dos competência privativa para aprovar os membros do Supre
mo Tribunal Federal.

Por sua vez, o artigo 107 do ante-projeto '
defere ao Senado a sua competência histórica, prevendo, in
clusive, em seu parágrafo único a Presidência do Presidente,
do Supremo Tribunal Federal nos processos de julgamento do
Presidente da República, Primeiro-Ministro e os Ministros '
de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles
e nos processos dos crimes de responsabilidade os próprios'
Ministros do STF e o Procurador-Geral da República, cuja

competência privativa do julgamento é do Senado Fedral.
Além do mais, a presente Emenda, a~ reduzir

o número de Ministros de 16 para 11, compatibiliza com o

previsto no artigo 209 sobre a competência do Superior Tri
bunal de Justiça. Pela leitura do citado dispositivo. muitas
das atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal foram
transferidas para o Superior Tribunal de Justiça.

E de se lembrar ainda, que a iniciativa
nos anos sessenta, pelo regime autoritário, de aumentar o
número de Ministros do Supremo Tribunal FedereI sc,rcbrcu

exatamente por ter sido de motivação política, que não
se compadece com a grandeza das instituições jurídicas.

De outra parte, apresenta-se inconyi
niente, por ferir umaras garantias fundamentais ao e
xercício da magistratura - a vitaliciedade - a nomea
ção de Ministros por mandato, com judicatura por ~ra

zo determinado. h t=ac:ç~D brasileira renega eSLa
fórmula de provimento de cargos de magistrados. Quanto ao
processo de escolha dos Ministros, revela-se imprópria ao
Sistema Federativo e ao Regime Republicano a indicação na

forma prevista no Substitutivo.
Tal processo, admitido no anteprojeto '

da Carta de 1934, sofreu a condenação dos mais i»ustres '
constitucionalistas da época. O imortal JDAD MANGABEIRA ,
prelecionado naquele tempo sobre o assunto, proclamou,com

sabedoria:
"Dê-se ao Presidente da República, que

em sua pessoa simboliza a Nação, a responsabi~idade dire
ta da escolha dos Ministros, dependente, todavia, de apro
vação, em sessão e voto secretos, pelo outro Poder em que
a Nação se representa. Somente a.ssim terá o Supremo Tri _
bunal Federal a magestade essencial à sua vida, e o dire,!
to de setenciar em nome da Nação ..• "(Em torno da Constitu
ição, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1934, págs~
110/11) •

o serv,!
integrar

mulher e
também

~punODQ• PFLIPI

sustenta com seus impostos
Armadas, porque não pode

de recuperar um direito da
setor em que isso significa

JUSTIFICATIVA

AIJTO_'--------------

'LENi.'UC./CC"'.s:.io/suaCOMll.'sic --,- _

PAES LANDIM

restabelecer
pluralismo e

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA "DDIFICATIVA

Dispositivo emendado: art. 2DS, I, letra m. Seção 11 do Caprt~

lo IV - Do Judiciário.

Mod~fique-se a redação da letra.m para a seguinte;

Art. 205 - Compete ao Supremo Tr~bunal Federal:

I - processar e Julgar, or1ginar1amente:

m) a declaração de 1nconstituc~onalidade. em
tese, de lei ou ato normativo federal ou estadual
o~ a ~nterpretação que devam ter;

A redação ora sugerida encontra-se no Anteprojeto
da Comissão de Organ~zação Eleitoral, Partidár2a e Garant1a das

Institu2ções, do Relator Dep. Pr2sco V2ana. A interpretação da
le2 em tese desempenha ~mportante papel na missão de assegurar a

integridade do oldenarnento constitucional e legal. ~ urna inst.!.
tuição que não deve f1car condic~onada a le~ complementar de fu
turo lncerto, prJ ncipalmente nesta época de consoLa daç âo àa~ fi =va

Const~tu~ção, quando a Suprema Corte poda ser provocada a qua!
quer momento para 1nterpretar temas da Mais alta relevâncla.

~ MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 204 a seguinte redação:

Trata-se
a igualdade num
humanização.

Se a mulher
ço público, inclusi~e as Forças
os 'seus quadros?

Aisenção do serviço obrigatório em tempo de paz
é parte de uma tradição que não precisa - por inexistir no momento
necessidade real - ser alterada. Mas o quadro profissional das For
ças Armadas é uma área do Serviço Público como todas as outras. E
nenhum cidadão pode ser impedido de integrá-la.

EMENDA CS03822·3
tJ DEPUTADO PAES LAtlD 111 AV'"

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

.., PLENJ,.fUo/cOIolISSÂO/SUDCOMISSÃO--- _

,.,., TEXTO/JUS'IfICAÇio,-----------------,

EMENDA CS03823·1
[1

o Supremo Tribunal Federal, com sede na

Capital da União e jurisdição em todo o território n~

cional, compõe-se de 11 Ministros.
Parágrafo único - Os Ministros nomeados'

pelo Pre&idente da República, depois·de aprovada a e~

colha em audiência ~ública, pelo Senado Federal, den
tre cidadão& com mais de trinta e cinco anos e menos
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

EMENDA CS03824-0
I: PAES LANDIM
~ PL[N ..RIO/cOllISSÃo/sUBCOMISSÃO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~--------------_TEXTO/ ..USTIF1C,e,ÇÃO---------

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA Suprima-se o disposto no art. 32, §§ 29 e 39.

Com a trasnferência de grande parte da
competência do Supremo Tribunal Federal para o Supe 
rior Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o au

mento de seu membros.

JUSTIFICATIVA

As normas contidas nos parágrafos 29 e 39 do
art. 31 do Anteprojeto disciplinam a chamada" inconstitucional,!
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ~O

dade por omissão" divergentemente das regras enunciadas no art.
207, §§ 29 , 39 e 49, que também a regulam e de modo mais adequ~

do.
Com efeito, no art. 207 tal declaração de in

constitucionàlidade é reservada ao Supremo Tribunal Federal, que
poder~ assinar prazo para o legislador, ou suprir a omissão por
uma resolução. No art. 31 qualquer juiz poder~ fazê-lo, embora
sua decisão esteja sujeita a recurso (sem efeito supressivo). Ora,
isto poder~ provocar a multiplicação de decisões judiciais, con
tradit6rias bu disciplinantes, que tumultuarão o mundo jurídico, em
pontos tão delicados quanto os de omissão do legislador.

povo brasileiro, não pode permitir privilégios de qualquer
reza, contra a filosofia do pr6prio anteprojeto, que tanto
de a igualdape sob todos os níveis.

Para a própria grandeza da universidade
leira, ~ concurso póblico deve ser o ónico instrumento de
aos seus quadros docentes.

EMENDA CS03828-2
~ES LANDIM

r------------ PLEHÁl'lto/CO"'lssÃo/suecOMlsSÃO------- _

tJ

natu
defen

brasi
acesso

EMENDA SUPRESSIVA

= TEXTO/Ju$T1FICAÇio -,

r------------ ..l-E.....flIO/COlollSS,ÃO/SU.COMISdo------------,t: COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSQ3B25-8
f:J PAES LANDIM

AUTOIll--------------,

F!;'~;~-CJ

ffi-7'\~:"]

=-- TEXTO'JUSTlnC-AçÃO ,

EMENDA ADITIVA

Acrescenta um item IV ao artigo 271, com a se
guinte redação:

"IV - O imposto de que trata o art. 275, item
111, não incidir~ sobre 'os proventos da aposentadoria das pessoas
maiores de setenta anos de idade."

Suprima-se o disposto no item XVIII do art 14.
JUSTIFICATIVA

=---------------TtlCTO/JuSnflcAçÃO-------------.---,

verbis:

EMENDA MODIFICATIVA

É ineg~vel que os assalariados suportam a maior
carga tribut~ria, em matéria de imposto de renda de pessoas fisi
caso Por outro lado, a média de vida do brasileiro é inferior a
70 anos. Parece justo, assim, que os assalariados que conseguirem
ultrapassar esse limite sejam aliviados da carga que suportam. Se,
por um lado, menores são os seus enCargos em relação a dependentes,
o que aumenta o im~osto a pagar, por outro lado, por suas condl
ções físicas, não têm mais plenas condições de exercer outra atl
vidade, ao m;smo·tempo em que vêem acrescidas suas despesas em m~

téria de saóde.
É de justiça, assim, que fiquem os assalaria

dos isentos do imposto de renda, a aprtir do momento em que co~

pletam 70 (setenta) anos.

Vale lembrar que os aposentados por invalidez
decorrente de moléstia cardiovascular, e por outras doenças, Ja
gozam de isenção do imposto de renda, qualquer que seja a idade
com que se aposentem.

Com maior razão, devem os aposentados, Ja no
último quartel da vida e, na sua maioria, incapacitados para o
exercício de atividade remunerada, merecer a isenção do imposto
de renda, permitindo-lhes uma velhice com menores preocupações de
ordem financeira.

Ali~s, foi surpreendente qué o anteprojeto de
uma constituinte que tem dado ênfase ao social tenha omitido um
aspecto da maior grandeza e relevância sociais.

A alteração proposta visa a compatibilizar o
artigo 271 ( que elenca algumas vedações ao poder de tribut~r da
União) com o princípio geral de justiça social, insculpido no
item 1 do § 19 do art. 262 do anteprojeto. Além disso a proteção
às pessoas idosas está prevista no art. 429 do anteprojeto.

tr!PAHTIOOCl• PFL/PI

Dê-se nova redação ao Item I do artigo 14.,

- Garantia do direito ao trabalho na
forma que a Lei Complementar discipll
nar.

JUSTIFlCATIV'A

JUSTIFICATIVA

Não é matéria constitucional; a legislação tra
balhista é o instrumento pr6prio para disciplinar as férias e cor
respondentes vantagens dos trabalhadores.

A mobi~idade de um lado e a complexi 
dade da mão-de-obra de outro, numa economia dinâmica como
a brasileira, exigem uma reflexão do problema a nível de
~ei Complementar, quando melhor se disciplinar~ o instit~

to da estabilidade em nosso País.

EMENDA CS03826-6f: PAES LANDIM

-=-r--------- PLINÁflIO/CONI5SÃo/.UICOMHlsio-- -,

[!J COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS03827-4
~I'S LANDIM

,..... PLENÃ'uo/cOMISSÃo/sUIlCOMISSio-·-----------,

t:
r;-r--------------- Tf:XTO/JUSTIFIC.lçio-------

EMENDA -CS03829-1
tJ CONSTITUINTE PAES LANDIM
,- "lf.NAA10/-eOllUSsÃo/.uacDllussio--------

e9 COMISS~D DE SISTEMATIZAÇ~D
r;-r T~lt.T(l/ .. uSTt'IC...Çi.Q-----------.------,

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 486.
Suprima-se o artigo 13.

JUSTIFICATIVA

o artigo entra em flagrante contradição com os
artigos 85, LI, e 378, V, do anteprojeto.

t de se realçar também que o espírito de uma
Constituição que se' pretende moderna e à altura das aspirações do

JUSTIFICATIVA

Seria importante que o Relator, através de
substitutivo, desse nova redação ao artigo, denominando inclusive
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E""ItTlDO~

PFL/PI
~OAT'~'-02.10'02

AES LANDIMr---------- 'LU""10/co..I"io/.U.CO..I',io~---------

tJ
COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

r:i'--------------- TElCTO/olUSTlf'lCAt;io---------------.,

EMENDA CS03833-9 AUTOR-------

t? : -
incluem,

inseridos
ordinária.

o capítulo de Direitos e Garantias Individuais, onde se
obviamente, as liberdades fundamentais.

Até porque, alguns dos dispositivos
no artlgo, seus ítens e parágrafos, são próprios de lei

EMENDA CS03830-4
tJ PAES LANDIM 1 rY~~';~LJ

tJ CDMISsllo DE sIsTE~;;'~'~~çil;"u'''.'''Ã'----------1 ~~

~ MODIFICATIVA

r.r TEXTOIJUS1IFICAÇÃO ---,

Da-se nova redeçlo ao íteM XIII do art. 1.:

-partlcipaçlo nos lucros das eapresas na
for.1 que a leI estabelecer-o

Acrescente-se. qUlllflcaçlo de -pr'vll- • 1~

denlzlçlo n.s deslproprllçaes previstls no Irt. 13. XI. -J- e
Irt. 13. XIII. -c- e -da.

JUSTIFICATIVA

H' incongruencl. no texto do .rt. 13. XI. -J-
e .rt. 13. XIII. -c- • -da. se coaplrldos coa os do Irt. 13.
-.- e 326. que. seapre. exlgea -pr'vl1 e Just. lndenlz.çlo-.

Observe-se que. desde • Decl.r.çlo dos Dlref
tos do Hoae. e do Cidadlo de 1789•• gar.ntla d. propriedade , •
-pr'via e justa Indenlzaçlo-.

RegIstre-se IIndl qu~ea prIncípIo, InexIste.
do ponto de vlstl do dIreito público. diferençl.entre necesslda
de e utIlIdade públIca. Itl porque o pr6prio texto di letra !.
plrl exe.pllflclr. J' .ostre que a deslproprllçlo. quer por ut!
IIdade públIca ou por Interesse sacIeI. se flr' dls que necess!
rI••••

JUSTIF'ICATIVA

A redaçlo do Anteprojeto I confusa. -Definido
ou -definida- ea lei? O que a lei definir': a participaçao ou a
reauneraçlo? Mas -definido-?

Ou se 8d.ite aos trabalhadores participare. dos

lucros líquidos da empresa. deduzidos os dIvidendos pagos 80S
seus acionistas. ou os trabalhadores participaa dos lucros, na
condiçlo de acionistas. atrav's dos dividendos distribuídos pe
las empresas. Portanto, parece-me que a redaçao que est~~ propo~

-do atende melhor 80S objetivos dos trabalhadores. deixindo que.
lei ordinária defina a participaçBo dos trabalhadores nos lucrós
das eapresas. pela for.a que ela considerar .ais consentAnea coa
os seus interesses.

EMENDA CS03834-7 I m--PF"L·/T'P"I-----,f= CONSTITUINTE PAES LANDIM . c= J

No capítulo IV - "Da segurança pública", acre~

EMENDA ADITIVA

= TEXTO/olUSTI'IC"çio -.,

..l.UIUlo/eo.. l$$iO/SUIlCO..1Ssio--~------.---, ~DATA~r: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAo ~ ~+~~

PAES LANDIM(OJr---------- ,I,.IN&1l10/CCIII,,J.o/sUICQWlssio

cOmIssão de Slstematlzaçao

EMENDA CS03831-2
(J

r.T--------------TEXTO/olUSTIFICAÇio "'O"' -.,

centar onde couber:

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redaçao ao Item XV, do art. 14:
--duraçlo de trabalho nao superIor a u.

limite .áxi.o de horas de trabalho a
ser estabelecido e. leia.

JUSTIFICATIVA

Art. Os cargos em comissão ou funções de
confiança das Polícias Federal, Ci
vil, Militar e Corpo de Bombeiros,
serão exercid~s privativamente por
servidores ativos, ocupantes de car
go efetivo ou emprego permanente de
carreira técnica de profissional p~

licial.

Nenhuaa constituiçao .oderna fixa horas de
trabalho. inclusIve as de Portugal e Espanha, sendo que nesta ú1
tima o assunto ,é sequer ventilado. até porque no Máxiao poder
-se-ia admiti-lo como matéria de lei ordinária.

JUSTIFICATIVA

Para o aprimoramento do serviço policial, sem
injunções externas, é de grande importância su~ valorização de
cargos e funções ao servidor de carreira, estimulando-o a buscar
uma constante atualização. É um princípio que inclusive inçentiv~

ria a profissionalização e a disciplina do setor.

= TEXTO/olUSTIFICAÇio
COMIssAo DE SISIERAIIZAÇnO

"VTOIt-- -,
&UTOIt----------------,

PAES LANDIMr---------- PI.UA'UO/cOllllssiol.u.cOIlI:lSÃO----------

(!J

EMENDA CS03832·1
(!J

HUGIJ.::.ltltA<;io-- _

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o item XIX do art. 14.

EJ'!-ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 206 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA
Supr~rna-se o art. 206 do Anteprojeto.

~ Matéria de leI ordinária.
JUSTIFICATIVA - A rnatér~a do art. 206 deve constar da Seção t, Disposi
ções Gerais, do Capítulo IV - DO JUDICIÃRIO, no art. 192. Para isso, ou



Comissão de Sistematização • 911

1'X _ As decls5es JurIsdIcIonaIS seria fundamenta
das".

tra emenda prevê a lnclusão, no art. 192, de um novo inciso, sob o núme

ro X, estabelecendo que "as decisões jurisd~cionais serão fundamentadas~

No ~nc~so VIII, do mesmo art~go 192, do Anteprojeto, já se prevê que n~

nhürn órgão do Poder Jud~ciãrlo poderá reallz~r sessões ou julgamentos

secretos, o que SIgnIfica devam eles ser públicos, com as ressalvas Já

prevlstas no mesmo ~nciso. Dessa maneira, todo o conteúdo do art. 206,
no local própr~o, se conterá nos ~ncisos VIII e X, do art. 192.

Tr.!.
dos

equ.!.
de

equipar,!!.
os D~

exemplo
da União
conform!

JUSTIFICATIVA

As presentes emendas objetivam adequar o foro e

JUSTIFICATIVA

A proposta em tela objetiva reafirmar a
ção entre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e
sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, a
do que se dá com os Ministros do Tribunal de Contas
e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, na
dade do artigo 144.

julgamento a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos
Dunais oe Contas aos Estados, do Distrito Federal e
Municípios, de molde a manter coerent~ o princípio de
para(ão em relação aos Desembargadores d~s Tribunais
Justiça.

Deputado JOSE TAVARES
Pt.I:NÀ"IO/CONI'SÃO/SUBCONllIsio,=-~--------- O"TA~

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO I tJ;V07lazJ

§ ... ~ Os Conselheiroê dos Tribunais de Contas
terão os m~smos vencimentos, prerrogativas e impedimentos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Acrescente-se ao art. 148, o seguinte parágrafo;

~---------------TlXTC/"usTlf'IC..çio---------------....,

EMENDA CS03839-8
l:

trp;~""~

~o~;_~i~8

art. 192 do Anteprojeto, o inclso X,

.lUI"I:---- -------

com esta redação;

~!J
EHE1<DA ADI TI VA.
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 192.

Inclua-se, no

JUSTIFICATIVA - S~stematizam-se as dlSposlções do Anteprojeto, ellml
nando da Seção 11, do Capitulo IV - DO JUDICIÂRIO - a norma do art.
206 e se incluindo na Seção I, do mesmo capitulo, regra corresponden
te, estabelecendo que todas as decisões jurisd~clonais devem ser fu~

dame~tadas.Com isso, regula-se no lugar próprio, que é a seção I, do
JudICIário, a matérIa que é geral para todos os TrIbunais, não se f~

zenão, aSSIm, necessárIO manter, na Seção lI, a regra do art. 20G,q'..E,

em ewenda autônoma, se prevê a supressão. Quanto ao caráter públlCC

das declsões, Já está previsto no ~nC1SO VIII do mesmo art.192, do An

teproJeto.

CO'.uSShO DE SJSTEl-Il,TIZAÇÃO

EMENDA CS03836-3
[DDEPUTADD PAES LANDIM.

Deputado JOst TAVARES

EMENDA CS03837-1
f?

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

_---------------TlXTO/JUSTIf'IC.."io------------------,

EMENDA CS03840-1
f9 Deputado JOSE TAVARES

c- 'LUÀIIIlO/CONI'sio/SUBCOUI'sio _

~ COMISSAO OE SISTEMATIZACAO
~---------------n:xTo/ ..ue'n rIC..çio---------------___,

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:

Art, 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no
Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, autonomia O!
çamentária, financeira e administrativa, tem jurisdição em
todo País.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao art. 260, o seguinte parágrafo:

§ 2 ... Os Municípios poderão criar e montar, conforme
se dispuser em lei, serviços de Guarda Municipal, sob a orient,!!.
ção das Pol!cias cívis:

Consequentemente renumere-se o parágrafo já existente.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A presente emenda objetiva prover os Municípios de
mais um instrumento de der es a .cc sociedade. Em muitos -e Munic!
pios brasileiros a falta des-egurança é absoluta. As Polícias
Estaduais se mostram ~noperantes e insuficientes. Daí a razão
de permitir que os Municípios, que livremente e, segundo às
conveniências e realidades, qUlserem institUlr guardas para
buscar a melhoria da segurança da sua população poderá fazê-lo.

JUSTIFICATIVA

JOSIÕ TAVARESDeputado

P presente emenda objetiva emprestar autonomia orçame~

tária, financeira e administrativa de molde a assegurar a i~

dependência na fiscalização dos recursos públicos, cuja comp~

tência constituc~onal lhe é deferida.

EMENDA CS03838-0
f:J
~--------- Pt.lNA"IO/CCN.Ssic/.uacONlssio,- _

,l:
,.,.,.---------------TI:XTOI..uSTlf'.C.."io- -,

Deputado JOSIÕ TAVARES
Inclua-se oa lebra "b" do artigo 205: "os

ros dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito
e dos Municípios".

Conseli'le.!.
Federal

EMENDA CS03841-0
l:
.".- Pt.I:NAIIIlO/coUIUÃO/.U8COMllllllÃO _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

,.,., -,- TUTO/JusTlf'ICaçÃO------------------,

Suprima-se do ltem I, do artigo 196 a expressão:
"dos Conselheiros dos Tribunais de Contas local".

Suprimir o texto do inciso 11 do parágrafo 6 do

art. 277.
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JUSTIFICA TIVA

o referido texto estabelece que competirá ao Senado
Federal fixar por resolução as allquotas do rCM pertinentes "às
operações internas realizadas com energia elétrica e com petr~

leo, inclusive combustíveis líquidas e gasosos deles derivados".
Tal regra fere o principio maior norteador da atual

constituição e da carLa em elaboração. Agride o princípio fed~

rativo. Frusta os interesses da nação e da maioria dos constitui~

tes que aspiram o restabelecimento da federação.
Emfim, Lal regra deve ser suprimida porque é inade

quada a uma constituição que prpõe a restabelecer a federação ,
outorgando maior autonomia aos Estados.

fiscais impl~ca inclusive, em pr~sao do devedor além de graves
'sanções financeiras e a confisca de bens, não obstante a grande
tradição democráticR ~e possuem.

r::-r TUTO/olUSTlfIC...ÇÃO --,

Suprimir a texto da Allnea "B" do inciso 11 Parágrafo

10 do Art. 277 •

""',- TEXTotolusTI'ICAÇio------------------,

JUSTIFICATIVA

Suprimir o incisa V do art. 269 do Anteprojeto da
Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

O dispositivo afronta a interesse das Unidades
õederadas que exportam para outras petróleo, derivados e
energia e, entre os maiores prejudicados de~ponta o Paraná
que produz 40 (quarenta) milhões de quilowdtts horas e
consome apenas 8 (oito) milhões de quilowatts.

Entre outras, a não incidência do ICM=~ na
exportação de petróleo, energia e derivados para ~utros E~

tados, é inaceitável pelas razões seguintes:

[f}PUTID0:=J• PMOB,
peputado JOSt TAVARES

r---------- .LINÂftIO/cOllISllÃO/.UICOIlI.d:o-- --,
Wc= COMISSAO pE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS03842-8
l:

Tais privilégios se encontram previstos no capítulo
VI do titulo 111 do livro segundo da código tributária nacional,
(artigos 183 a 193) e n~ Lei nQ 6830 de 22.09.80~ que'regula a
execução fiscal das Fazendàs Públicas Federal, Estadual e Muni
cipal.

A Lei 6830/80, retirou do âmbito do código de PrQ'
cesso Civil a execução fiscal, ande se encontrava na vala comum
com o mesmo rito processual dos demais títulos de crédito do
Direito Privado, como a nota promissória, o cheque e as duplic~

tas, dando-lhe rito especial e privilegiado diferenciando-a das
execuções das obrigaçõos assumidas por particulares.

Tais privilégios, longe de se constituirem em ar
bltrio são determinadas pelo principio universalmente consagra
do da prevalência do interesse público sobre a interesse pa~

ticular.
Este principio tem norteada as normas que estabele

cem atualmente: D efeito de prova pré-constituida com a presu~

ção de liquidez e certeza que tem a titula texecutivo da Estado,
a preferência no pan~manto sobre os demais ~ditos, a não s~

jeJção ao concurso d~ credores na dec~axação de insolvência ou
ou falência do devedor, a presunção de fraude ante a alienação
de bens pelo devedor com débito inscrito na divida ativa em
fase de execução, a impossibilidade de encerrar-se' a inventário,
levantar-se a conco~data ou serem declarada extintas as obriga
ções do falecido sem prévio pagamento dos créditos tributários,
além da rito especial e sumário que segue o processo executivo
fiscal par~ a expropriação de bens da devedor.

São estes, entre outras mecanismos que t~m possib~

litado algum sucesso na cobrança' dos créditos da Fazenda Públi
ca, por si só de difi~il cobrança face o grande volume de ações
ante o poder judiciário e o pequeno número de advogados a darem
acompanhamento a tais ações.

A prevalecer o texto em questão se tornará inviável
a já dificil cobrança, com a inevitável desmoralização e descré
dito da Fazenda Pública que terá suprimidas os instrumentos que
fortalecem a SUd atuação ~m juizo ou ~ora dele, com severa repe~

cussão na arrecadação e nas finanças públicas.
Tais privilégios são-tradição em nossa Direita e sua

origem no principia da prevalencía da interesse público se perde
na tempo, cama, inclusive, acorre em Países desenvolvidas e
diga-se, com maior rigidez da que ~m nosso Pais. Em certas Palses
como é o caso dos Estados Unidos, o não cumprimento das obrigações

1) Porque é técnicamente ~njustificável. Cons~

gra a incidência na ponta do consumo, princípio repudiado
pelos próprios constituintes ao se remodelar o rCM.

2) Do ponto de vista sacio-econômica-político
implica e~ consagrar-se um absurdo que beneficiará os E~

tados consumidores de energia em detrimento dos Estados
produtores.

3) Notadamente no caso da energia produzida no
Centro-Sul os Estados produtores estariam, na verdade, se~

do forçados a abrir mão da ~eita tributária em favor dos
Estados economicamente máis poderosos, nos quais a demanda
de energia elétrica super~ as condições de produção. P;~

pria. No Norte/Nordeste Pará ~ Bahia seriam punidos porque
despontam como produtores e exportadores de energia elétri
ca.

Igualmente prejudicados serão os Estados do Rio
de Jane~ro, Esplrito Santo, Sergipe deplataformas marítmas
ricas em petróleo e o próprio 'Estado do Amazonas onde r~

centemente'descobriu-se enormes lençois petrolíferos.
4) Não tem sentido premiar Estados Consumidores

em detrimento de Estados produtores, pois, nestes a explor~

ção dos recursos naturais para gerar elecricidade se faz
as custas do desconforto da população, de prejuízos econômi
COS e fiscais decorrentes da inutilização de enormes áreas
de terra.

5) trata-se de casuismo injustificável que ben~

ficiaria notadamente o Estado de São Paulo, o Estado econ~

micamente mais Forte da Federaçdo que se locupletará a cu~

to de outros Estados.

EMENDA CS03844-4 &ur00-------
PJDEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

r::-r Tr.XTO/..u3TIf'le.~io---------------_,

EMENDA SU8STITUTIVA/SUPRESSIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: Artigos 14, 15, 16 e 17

Substitua-se o artigo 14 e seus itens pela seguinte red~

ção, suprimindo-se os artigos 15, 16 e 17.
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EMENDA CS03848-7tJ DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEt"o---

Suprima-se as letras "a" e "b" do item XIV do artigo 13 do
anteprojeto.

Art. 13, item XIV, letras "a" e "b"

~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSIT~VO EMENDADO:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria de competência exclusiva do capítulo
"Do Sistema Tributário·t ,

As hipóteses de isenção ou não incidência, devem ser objeto
de legislação ordinária, na esfera do ente público competente para
o tributo.

JUSTIFICATIVA
A emenda ·proposta compatibiliza o capítulo com o ordename~

to constitucional desejado, ou seja, comandms constitucionais capazes
de suportar e orientar a legislação infraconstitucional respectiva.

Nos termos do ante-projeto a matéllia, é tratàda de forma por
demais exaustiva, como se fora o próprio códfigo laboral.

a) Direito ao trabalho
b) Direito a participação em sistema de seguro social, nos

casos de desemprego involuntário, na forma rla lei.
c) Direito a relações de trabalho, juridicamente reguladas

e protegidas, na forma que o dispuzer, l~ção complementar.
d~ Direito a participação no resul~ado de seu trabalho, na

forma que o dispuzer legislação complementar.

Art. 14 - São direitos s09iais dos trabalhadores urbanos e rurais,
sem prejuizo de outras garantias estabelecidas nesta constituição:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13 item XV letra -"u"

Adite-se a letra "u" do item XV do art. 13 do anteprojeto,
após a expressão "instituições financeiras", a expressão: "ou ainda
na condição d~ administrador de entidade pública ou privada que goze
de imunidade tributária~.

JUSTIFICATIVA

Este tema é da maior relevância, a imunidade tributária, é
um especial{ssimo apoio que a sociedade empresta a determinadas enti
dades para que melhor cumpram suas funções.

Não pode, portant~ ser tolerada a impunidade dos adminis
tradores que utilizarem-se, criminalment7 destas entidades, para e~~

riquecimento sem causa •

EMENDA CS03849-5 AA--------
~DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL ~.

~---------------TUTO/.lunl,.lcAçio,---------------__,

_________ Pt.f:W,bIlO/cOvISSÃo/sU_CQIII1SSÃO-----------

C:C0MISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO
1~-------------------~

JUSTIFICATIVA
Compatibiliza a norma com o ordenamento constitucional

proposto excluindo figurações desnecessárias.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, item 111, letra E

Modifique-se a letra E, do- item 111, do art. 13 do antepr~

jeto, para a seguinte redação:

o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações
no exercício da cidadânia, na vida pública ou privada.

EMENDA CS03846-1
P:DEPUTADO JOSE MARIA EYMAE~·wO

EMENDA CS03B45-2 A.TOR-------
e!DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

",., TEXTO/JUSTlrlcAçio-------------------,

...,.,r--------- 'LEHÃI'110/c:O,l,u"io/SUICOIlI"io------------,

• COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

r..-lr-------=_=_ PLf:NA'UO/CONI5SÃo/SUIlCO.USSÃO-----------,

• COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270

EMENDA CS03850-9' A.'.O-------
PJDEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

~r--------- 'LIEHÃIUO/COIlISSÃo/SUflCO..I'sio--------;----,

DE SISTEMATIZAÇIlO
r.-1 unOiolusTlflcAÇ,iG' -:- _

J!l
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 55, §~Q

De-se ao §2Q do art.55 nova redação:

§ 2Q - A re~uneração, a qualquer titulo, dos Deputados Estaduais
será fixâda observado o limite de dois terços do que percebem, ta~

bém a qualquer titulo, os Deputados Federais.
JUSTIFICATIVA

r.-1--------------- TUTO/olUSTIf'ICAÇio.-------------------,

Compatibiliza a norma nos seus preceitos intrÍnsicos.

EMENDA CS03847-9: A.'.O-------
~ DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

-r-r- '1.I:HAIlIO/cONISsÃo/suecOMlssio-----------

pu COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlD

Adite~ mais uma letra ao item 11 do art. 270, com ~ segui~

te redação:

- O'patrimônio,r~nda ou serviços .de instit4ições de assi~

tência social, assim como sobre bens e serviços por elas adquiridôs,
estritamente necessários a realização de seus objetivos.

JUSTIfICATIVA

r=-r--------------- TElCTO/.,lUSflfICAÇÃO------------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72, item 111

Suprima-se o item 111 de art. 72.

JUSTIFICATIVA

Compatibilizar com o anteprojeto que não estabelece nehuma
vinculação de receita.

Uma sociedade justa e livre será, necessáriamente, uma so
ciedade, solidária e' distributiva.

Esta sociedade, de inspiração humanista e feição fraterna,
tem nas instituições de assistência social, notadamente privadas; um
de seus traços mais marcantes.

O Estado, ao abdicar de pequena parcela de seus tributos,
através da imunidade proposta, estaria, na realidade, criando condi
ções efetivas de justiça social, através do alargamento concreto
das potencialidades operacionais das obras de assistência social, e
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JUSTIFICATIVA

f!1...·_C_D_M_I_S_S_A_D__D_E_S_I_S_T_E_M_Á_T_I_·i_'A_/Ç_OÃ_O_·_iO_/S_._SC_o_••_SS_iO_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-:_-_-_-_--"1 tJQJ;tiMB

EMENDA CS03851:7 auTOR-------
J

r:rp"DOTC'oo~
~ DEPUTADO JDS~ MARIA EYMAEL . ~ ---J

Art. 13, item XII, letra "d"

~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADD:

JUStIFICATIVA
Compatibilizar a norma com o estabelecido no art. 11 item

EMENDA CS03853-3 ••TOO-- _

f:DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

JUSTIFICATIVA
Q(inciso somente enuncia a palavra censura como limitante

das leis de proteção da sociedade, mas não define o que é censura,
qual o seu conceito, qual a sua abrangência •.•

Assim sendo é evidente que a solução constitucional é
remeter a própria legislação infraconstitucional, a missão de ser
mais ou menos abrangenté.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art, 13, item IV, letra E, inciso 1

Suprima-se do inciso 1 da letra E do item IV do art. 1~

do anteprojeto: "Que não terão caracter de censura".

r---------- ..LEHÁ"10/co"lssio/SU.co..,,:sÃO,-_~--------

r:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A redação atual transformaria o País em um abrigo natural em
atos de sequestros políticos.

lI!.

Adite-se a letra "d", item XII do a{t. 13 do anteprojeto
a seguinte expressão: "ressalvados os atos ~e terrorismo".

EMENDA CS03854-1 ••TOO' _

C:OEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

..-. TEXTO/"uSTlfICAliÃO ---.

:-r---------- ..L~N.l"'o/CoJ.l"d.o/:U8COUI:ssio, _

,f:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

: Inciso I do §9Q do Art. 277

Substitua-se 110 Inciso I do §9!! do Art.277 do anteprojeto a
expressão "inclusive acréscimos financeiros", pela expressão "obser.
vadas as exclusões previstas nesta constituição".

-Trata-se de típica emenda de redação, uma vez que a base d~,

cálculo do ICM, segundo a melh~r técnica impositiva tributária, é o
total da ope'ração lançada na nota fiscal~ .Somente pode-se excluir .de~
ta abrangência aquel~s itens componentes da preço final que por ex

~ -
presso dispositivo constitucional não fazem parte da base de cálculo.

Como é o caso da hipótese da inciso 11 do mesmo § 9!! do
eriigo 277.

Acrescimos financeiros bem como quaisquer outros adicionais
Que venham a ser discriminados na nota fiscal já constituem natural
mente base' de cálculo.

Por outro lado eyentual isenção ou não inc}dência de aI
guns desses componentes adicionais com relação ao tributo do IeM,
pelo novo ordenamento que se pretend~ será matéria de competência
dos estados.

desta forma, materializando-se, com relação 'aos assistidos, o direi
to básico de igualdade de oportunidade para o seu desenvolvimento
pleno, como cidadãos. 4 norma proposta, de outro lado, cDmpati~iliza

se cem o disposto nos artigos 375 e 376 do anteprojeto, bem como art.
270, item 11, letra "d".

I!J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA CS03852-5' ••TOO-------

f90EPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

pô' .....0I0/.0...sio/....0 .....0

• ~OMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:T---------------TIEXTo/.lUSTIF1C..çio- --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270 item 11 letra C

Suprima-se d~ art. 270 item 11 letra c do anteprojeto, a
expressão "de trabalhadores".

EMENDA CS 3855-0 ••TO.--------,

s DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

PJL._C:.O:.M:.:.:I:.S:.S:.:A:.O-=D:.E-=S~I~S:.:T~E::.M::.A:..:~..:~:.:~:..:~:..:O~:.:~~:..:O~:.."_ ••_O_Is_••_.O_._"_s._o=====================} FI~~J?iJ
,..., TUTOlolUST1'ICAl;ÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DI~OSITIVO EMENDADO: Art. 13, Item 111 letra f

Suprima-se da letra f,:do item 111 do art. 13 do antepr~

jeto, a expressão "comportamento sexual".

JUSTIFICATIVA

o texto aprovado pela subcomissão de tributos é mais justo
para ~om o principio proposto.

O.espirito do artigo não pode discriminar as entidades sin
dicais pat-ronais e de profissionais liberais..com o argumento que
são mais "ricas", pois não condiz com a verdade.

Tamhém foge ao eSDirito do artigo, que nasceu de emenda de
minha autoria, quando permite que os sidicatos discriminaõos sofram
pressão do poder público, pois o comando constitucional alí está,
principalmente para defender as entidades de precípua fun9ão social
do poder avassalador do Estado.

Além disso discriminação proposta fere frontalmente o arti
go 269 inciso 11 que proibe tratamento desigualJ a fatos econômicos
equivalentes, inclusive em razão da categoria profissio~al do contr~

buinte.

De outro lado não há como não considerar que o grande uni
verso empresarial brasileiro é constituido de pequenas e médias em
.presa~ cujos sindicatos são a expressão das próprias categbrias que
representam lutando com as mesmas dificuldades de sindicato de trab~

dores.

JUSTIFICATIVA
A expressão ~omportamento sexuar' pode dar margem a diver

sas interpretações, nivelando-se conceitos distintos como homosse
xualidade e estupro. -

A expressão existente na redação atual: "Condição social
ou individual" já é suficientemente lata para contemplar situações
'particulares.

EMENDA CS03856-8 &UTCO----~-'---tJ DEPUTADO JOSIÕ MARIA EYMAEL

,- ,1.t: ..AfttO/COlollSS;.O/SUICOIllISSÃO- _

-t?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:-r Tr.Jl;To/"unIFlc..,.~O----------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 275

Adite-se ao art. 275, mais um § com a segu~nte redação~

O Imposto que trata o item 111 não incidirá sobre os .prove~

tos de aposentadoria e pensões, limitada a não incidência, consid~
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rados os proventos globais' por pessoa, ao valor conrrespondente a
20 salários mínimos.

JUSTIFICATIVA

O'cidadão aposentado já prestou a sociedade, ao longo de
sua vida a participação de seu esforço e ~e seu trabalho. Ao ocaso
da vida os proventos que recebe à título de aposentadoria não podem

EMENDA CS03859-2 .•'0.-------
~DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

r.-r~=-=--=--=_::c_===_:_: 'lE"'AAIO/cOI,lISsio/suacOlu"io-----------,
DE SISTEMATIZAÇAO

r.r TUTO!..tUSTlI'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 424

ser diminuídos pela incidência de impostos diretos 50b pena de das
figurar o próprio objetivo do instituto da aposentadoria.

Por outro lado, o dispositivo haverá de adequar o texto
constitucional ao art. 13, item 111, letra f que permite compensações
para igualar os acessos as oportunidades de vida, e é fato que os
aposentados, seja por tempo de serviço ou invalidez, sofrem perda
real de capacidade de gerar outras rendas que venram a suprir suas
necessidades maiores no fim de suas existências.

Na velhice ou na doença o homem deve ser premiado pelo _'.
muito que fez a sociedade e não punido com a incidência de impostos.

A norma proposta, por outro lado, compatibiliza o artigo
com o disposto no item VI do art. 340 - Capítulo 11 (Da Seguridade
Social) deste Anteprojeto.

EMENDA CS03857-6 •.'0. _
~DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

.-- 'Lrtli."IO/CONI55iotsuICOIIlSSÂO----------

f?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Substitua~se a redação do art. 424 pela seguinte:

Art.,424 - Os pais tem o dever de criar e educar os filhos
menores e os filhos maiores tem o dever de auxiliar e amparar os
pais.

JUSTIFICATIVA

Esta redação é a aprovada pela subcomissão da Família., do
Menor e do Idoso, conforme relatório final da referida subcomissao.

Tendo em vIsta que a Comissão Temática correspondente,
nada aprovou a título.de anteprojeto, a melhor interpretação juri
dica constitucional,conforme a letra do Regimento Interno, é o apr~
veitamento integral da redação da norma, conforme o estabelecidó no
relatório da Subcomissão.

De outro lado, como autor da emenda que inseriu esta norma
no texto da subcomissão, consideramos que a linguagem proposta tem
a eficácia e a força que normalme~te emanam da síntese.

.",. TUTOIJUSTIF'ICAÇÃO --,

EMENDA CS03860-6 eu'o.-------J ~P..D.C'IO.--,J
(9bEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL . ~ .

Adite-se mais um item no art. 378:
ttOMISSl\O DE SISTEMA.;IZ~ÇA~"si., ••" ••"sio-----------J

- A iiberdade de ensino é direito inalienável da família,
pressupondo a livre escolha da escola para os filhos, cabendo ao
estado prover as condições materiais para que este direito possa
ser exercido.

= TCllTo/olUSTI'ICAcio .

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 364

Suprima-se o artigo 364 do anteprojeto.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

r:T TUTOIJUSTI'ICAÇio -,

=====~::-==:::7.,\.tH,;."\o/t:Ololl~,io/suaeO"t.,,5io-----------
t?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA ADITIVA
DIPOSITIVO EMENDADO: Art. 62 Item I

Impõe-se a supressão da norma, uma vez que a mesma ~ão pode
ser modificada nesta fase de compatibilização e a ressalva que co~

templa, privilegia determinados segmentos sociais, que fere fronta!.
mente o disposto da letra "a" do item III do artigo XIII, bem como
o artigo 269, item 11.

Registre-se por outro lado, que há também erro de redação
na ressalva conte~p!ada~ pois o dispositivo do anteprojeto a que
se refere é o art. 86 §32 e não O 183, ~e1ttata de matéria compl~

tamente alheia ao problema (Competência do 12 Ministro).

o mandamento
12 (Dos

A norma proposta compatibiliza o artigo com
estabelecido na letra "b" item V, art. 13 do Capítulo
Direitos Individuais), deste mesmo anteprojeto.

'EMENDA CS03858-4 AUfO.-------
(JDEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

Adite-se ao item I do art. 62 do anteprojeto, após a pal~

vra sociedade os adjetivos livre, justa e solidária.
EMENDA CS03861-4 '"'0.-------) r:rp"o'cTI..~

{?OEPUTAOO .JOSE MARIA EYMAE~ . ~ J

JUSTIFICATIViI
Pl.IHAPI'O/COt.l13sÁo/suaCOllllssÁO-----------

j
~OA'T-'~

~'--·_O_M_I_S_SA_O_D_E_S_I_S_TE_M_A_T_IZ_A_Ç_AO -'--_-" [-&@Hfh

J.UstIFICATIVA

Substitua-se no art.20 a expressão "Pertencem ao povo do
Brasil" por "São brasileiros".

Trata-se de Emenda de redação.

i!J
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 20

r.r n:xToJ.rUSTIf'ICAÇÃO --.

I
I
I

o art. 12 do anteprojeto aprovado pela Comissão da Sobera
nia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, estabelecia c~

mo preceito constitucional o tipo de sociedade'objetivada pelos br~

sileiros.
o relator ao compatibiliza~ contemplou os diversos aspe~

tos do art. 12 antes referido" com exceção deste aspecto absol~t~

mente fundamental, ou seja, a caracterização do tipo de sociedade
que querem9s construir

A Emenda aditiva, agora proposta, restabelece a redação
original, evitando-se com isto, que no mérito seja ferido o dispo~

to anteriormente.
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.EMENDA CS03862-2 ••T••-------J m-::"'''''---,
e€EPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL " UDC ~'

• COMISSIIO DE srSTEMATLI~ÃÇ,q·õ"·i.".ItO."'i. ~t'!!?B

I!l
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 391

JUSTIFICATIVA

A Emenda visa corrigir equivoco de mera nomenclatura, uma
vez que contorna o estabelecido no Caput do art. 422 pois o instituto
penal contemplado é o dolo e não a culpa.

Trata-se ,portanto de mera adequação de redação entre par~

grafo e Caput do mesmo artigo.

Adite-se ao art. 391: "A promoção de congressos e eventos
afins".

JUstIFICATIVA
O art. 19 do anteprojeto final aprovado pela subcom~ssão

da Cultura e Esportes. reproduzida no art. 391 do anteprojeto da
comissão de siste~atização, contempla a expressão que se propõe seja
~ditada.

Como não há relatório da Comissão Temática respectiva é
tmpositivo, tendo em vista que não há dispositivo conflitante nos

. reiatórios restantes das subcomissões pertencentes a mesma ~omissão
Temática, que se~a a redação da subcomissão específica.

De outro lado é importante as.sinalar que o adendo proposto
completa o espirito da norma, uma vez que na sociedade moderna, os
congressos e eventos afins constituem a mais profunda e dinâmica
forma de difusão cultural.

EMENDA CS03866-!5~ ••T•••-------f? DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

= 'Ltaci"to/COlol\SSiO/SUICOIll5do-----------

C'COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
""' TUTOI.JuSTIF'IC.\çio --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 272

Adite-se ao art. 272 do anteprojeto, as seguintes ~xpre~

sões:
I. "e Municipa~s", após a palavra estaduais.

11. "e Municipiosb após a expressão be pelo Distrito Federal"

JUSTIFICATIVA

A Microempresa é entidade tipicamenté inserida na realidade
dos municípios. A carga tributária a ser suportada pelas mesmas tem
no ente político "Município" o seu melhor aferidor. Haverá casos, e

'não serão poucos, nos quais interessará diretamente ao Município em
termos espaciais ou temporai~conceder favores fiscais a nível de
isenção ou não incidência para microempresa.

E inconsebível, por outro lado, admitir-se a ação liberal!
zante da União e dos Estados, em matéria tributária com relação a
microempresa e vedar esta competência aos municípios. Outrossim, e
este fato é absolutamente relevante, a norma ora emendada fere fro~

talmente o comando constitucional contido na norma do artigo 269
inciso lI, o qualcontempla o princípio da igualdade fiscal; Tão
gritante é a desarmonia entre os princípios, que somos conduzidos,
inclusive, a considerar que a não inclusão da expressão municipais
no texto da norma ora emendada, deve ser atribuida a mero erro de
redação.

• I'LI:NAIlIO/CONlnio/suICON'Ssio, -,

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, item 111, letra f

Adite-se a letra f do item 111 do art. 13 do anteprojeto,
a seguinte expressão e "observado o disposto nesta constituição".

JU!"P:FICATIVA

Compatibiliza a norma com diversos outros preceitos consti
tucionais como por exemplo a própria letra "d" do mesmo item.

~EMENDA CS03864-9{f! DEPUTADO -JOSE MARIA EYMAEL··
T
••

I:'lr--------------- n:r:To/~US1'lFlc"çio, _,

.F./'tIDiÕA CS03863-1
~OE~UTADO JOS~ ~ARIA ~YMAE:·~"

lU.

JUSTIFICATIVA
Compatibilizar a norma com o estabelecido no art. 11 item

A redação atual transformaria o País ~m um abrigo atual em
atos de sequestros políticos.

EMENDA ADITIVA
DIPOSITIVO EMENDADO: Art. 6º Item I

JUSTIFICATIVA

Adite-se ao item I do art. 6º do anteprojeto, após a pal~

vra sociedade os adjetivos livre, justa e solidária.

tJ .L ' •••".i.' i.
I COMISSIIO DE SISTEMATLZAÇIlO

""' UxTo/olUSTlFlcaçÃO --,

EMENDA CS03867-3 .UT••--------,

(JDEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

Art. 13, item XII, letra A

J!!
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

Adite-se a letra A do item XII do art. ;3 do anteprojeto/
a seguinte expressão: "vedada a concessão de asilo para acoberta;
atos de terrorismo".

t:J' 'L••i ...,,,.,,,,.,••ee••,,.i.
\ COMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlO ,
""'---------------TItXToí.Ju'TlflCAÇiO,---- _,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 422, §2º

Substitua-se a palavra "culpa" por "dolo" no § 2º do art.
422 do anteprojeto.

O art. 1º do anteprojeto aprovado pela Comissão da Sober~

nia e dos Oireitos e Garantias do Homem e da Mulher, estabelêcia c~

mo preceito constitucional o tipo de sociedade objetivada pelos br~

sileiros.
o relator ao compatibilizar/contemplou os diversos asp~~

tos do art: 1º antes referido" com exceção deste aspecto absolut~

mente funnamental, ou seja, a caracterização do tipo de socied?,de

que querem~s construir
A Emenda aditiva, agora proposta, restabelece a redação

original, evitando-se com isto, que no mérito seja ferido o dispo~

to anteriormente.
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EMENDA CS03868·1 .u"o-------
f:DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL

..,-, -r- PLt:NÃ'uo/coUlSdo/susCOMIS:si'O-----------,

'COM1SSAO O~ SISTEMATIZAÇAO

111 - Vendas a VareJo de Mercadorias

JUSTIFICATIVA

- --modelo das maIorias das democracias modernas, que estabelece a

O anteprojeto constitUCIonal em seu sistema trIbutário, obedece
~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, item 111 letras i e j

o= ~----_----_nll.TO/.l:USTI'le...l;ÃO-----_----------...,

;:., TlEXTO/olUSTIFICA;i'O -,

projeto.

r:-I TIXTO/olU5TI'ICAÇio-----------------,

lnsti-

pÚbl!

I'§ 3º - A compet~ncia municipal para

competência nominal em matérIa tributária para cada ente

diversidade do fato gerador.

Ocorre todaVIa que este principio da tlplcidade dos impostos é
frontalmente agredIdo pela crIação do Imposto Sobre Vendas a Vare

jo na esfera. da competênCIa trIbutária dos Municípios.

Trata-se na prática de mera repetição do ICM a nívPl nn MunIcípio,

com .o agravante de- ser totalmente cumulativo.

Por maior esforço interpretativo, por maior esforço de engenharia

constitucional que se queira realizar. não há como elidIr a reali

dade de que, em ambos os tr1butos, o ~ato gerador é o mesmo; a o

peração que se pretende tributar em ambos os tributos, passa a.

ter consistênCIa economica e se exterioriza perante o mundo Jurí

dico em uma mesma e idêntica operação.

Tanto is'so é verdade que, o constituinte consciente do desarranjo

constitucional introduzido na sistemática, pretende previnir as

sequelas que certamente advlrão a nivel de controvérsia Interpre

tativa, afirmando no § 32 do artigo 278 textualmente,

co. Estabelece outrOSSIm, no que diz respeIto aos impostos, o

principio da competênCIa prIvativa ou seJa, cada ente público (~

nião, Estados eMtmic1pios) têm os seus impostos próprios, caract~

rizando-se essa diferenca entre os imnostos fundam~"·~lm,,~.~""

tuir e cobrar o imposto mencionado no Item IITnão exclui a dos Es

taclos para instituir e cobrar, na. mesma operação, o Imposto de

que trata o item 111 do artigo 277 (ICM)"

Não pode essa forma prosperar à sistemática apresentada, restan

do um único caminho a seguir:

Ou suprime-se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias-IeM da

comoetência dos Estados ou afasta-se a fi~ura conflItante do IITL__

posto de Vendas a VareJo de Mercadorias, da competência tributá

ria dos Municipios.

Não nos ~socialmente desejável e economicamente relevante, a

primeira alternativa, mesmo porque, pela sistemátIca de diõtri _

buição de receitas, no IeM buscarão também os Municipios, larga

fatia de seus recursos .

Finalizando, embora não possa ser apresentado como argumento com

densidade Juridica, é importante notar que a supressão deste es

druxulo tributo, ao mesmo tempo em que não representa para os

Municípios perda aprec~ável, representa todaVIa para cada contr!

buinte.isoladamente considerado alívio suostanclal de carga tri

butária.

.,., 'l,tNÁIUolcONISslo/.u.cormISÃo-----------,

• eOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, Item I ~etra A

• JUSTIFICATIVA
A Emenda aditiva proposta, compatibiliza a norma com os

demais mandamentos do anteprojeto constitucional, que protegem a

vida.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, item IV, letra e~ inciso 2 e 3

Na redação que se pretende aperfeiçoa~pode inclusive ser
-admitida a interpretação de que o nascituro, praticamente pessoal
integral, ao término da gestação, não é sujeito de nenhum direito.

Adite-se ao Art. 13, item I, letra A do Anteprojeto, a

expressão·nrespeitados os direitos do nascituro na forma da Lein•

EMENDA CS03869~O .UT.O-------J r:r:::pD'C'o"••~ea DEPUTADO JOSt MARIA EYMAEL . ~ ~

--

.JUSTI~ICATIVA

Não se identifica nas normas que se pro~õe/sejam suprimi

das de que deficiência se trata.
Eventualmente, caso o espirito do legislador' tenha sido

def~ciência física ou mental, os seus desígnios já foram contempl~

dos na letra ndn e nFn deste mesmo item.

JUSTIFICATIVA
~bU normas de natureza infraconstitucional que obedecendo

ao disposto do inciso 1 da mesma letra~, deverá constituir matéria
das leis de proteção da sociedade.

Suprima-se os incisos -2 e 3 da letra e do item IV do
artigo 13:

Suprima-se as letras i e j do item 111 do art. 13 do ant~

iEMENDA CS03870·3. .UT.O-------
~OEPUTADO JOSt MARIA EYMAEL

=_:-::------- 'LEHÀAIO/COMlSsiO/SU8COMISSÁO-----------

J.ptOMIssno DE SISTEMATIZAÇAO _

rr;".Il:TIDO~AUTOIl:----------------.
CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA SUP~ESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 191 • ítem 11 - que cria o Superior Tribu
nal de Justiça.

Razões : como esclarece a proposta do S.T.F. "a idéia de se

criar um T.S. de Justiça, abaixo do Supremo, afetaria, sobremanei
ra • a autonomia das Justiças Estaduais • 'que ficaria sob ~ jurisdi 

ção de um Tribunal Federal , que não seria um Tribunal de toda a Fed~

ração como o STF. Além disso. essa Corte Judiciária haveria de alca~

EMENDA CS03872·0

r.; TEXTO/olUSTlfICAÇÃO --O: -,

CONSTITUINTE JOsÉ MARIA EYMAEL

~-__---_---_-----TEXTO/"'USTI'IC...ÇÃO-----------------,

r-r-r PLltNAR10/cONl5SÃO/SUbCOMIUÃO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tigo 278:

.Ó» Art. 278 - ••••••••••••••••••••••

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso 111 do artigo 278

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do anteprojeto o inciso III do ar-
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çar proporções gigantescas para dar canta de suas tarefas , com graus
inconvenientes.

Há há COnS~UCLar , ~ambém I que o Brasil tem peculiaridades
históricas geográficas, ~ociológicas , étnicas , com uma formação
filosófica, política, econômica', moral e relig10sa tão diversifi
cada , que é muito perigosa a adoção 'pura e simples de modelos alíe
nígenos para soJução de seus problemas jpdiciários.

O atual TFR ou se transformaria "em órgão semelhante ao 'ST ou
em um Tribunal Regional com sede em Brasília se forem criados.

E~etivamente as razões dos que sustentam tanto a criação do
S.T.J. como dos Tribunais R~gionais Federais são políticos e de inte
resse pessoal completamente dissociados do interesse público , ou do
interesse de uma Justiça democrática. Visa , tão soment~ , a criação
do S.T.J. a elevar os atuais Mi~istros do T.F.R. , que não consegui
ram chegar ao STF , a posição polítioa e principalmente financeira M~

lhor (mordomia I cargos de confiança , instalações • etc ) sem obse
var o interesse da democralização da Justiça , que só será atingida
com garantias para os Juízes de lª~tância e sua ampliação. A cria
ção de uma 3ã instância não fav0réce/Ane~ a classe média brasilefra e,
muito menos , às camadas mais carentes que não têm acesso à Justiça
face à o~erosidade dos recursos , honorários .de advogados etc , só
sendo de acesso para as empresas e pessoas abastadas~'

A cr~ação de mais Tribunais significa, na prática, )a maior
eletização de justiça , sendo os seus custos ( mordomias ) bancados
pelos já desfavorecidos , que são os contribuintes de fato. A cada
novo Ministro corresponde ao dobro de assessores I e daí por diante.

111 - Não criação do TRE ( vide comentário Art. 210 )

IV - idem
Y- Idem

Razões: como sugerido pelo S.T.F. a permanência de apenas 1
(ribunal Mi~itar , o S~TóM. e:a extinção dos Tribunais de Justiça Mi
litar dos Estados. "As razõe~ que devem ter inspirado a ciração de
Tribunais Militares nos Estados , a rigor , deveriam ser as mesmas p~

ra todos eles , não se justificando a esta altura , que somente
alguns os conservem, como é o caso de S.P. , M.G. f R!O Grande do
Sul.

Em grau de recurso , tem competênciu apenas para o julgamento
de crimes militares definidos em lei , praticados por integrantes das
pol~cias militares. Há I portanto,. ~m númer~ .pequenu de feitos ~ue

pode perfeitamente ser devolvido à competênciâ'dos Tribunais de Justl
~a dos Estados. É pois , desnecessária sua subsistência com pesados
ôn~s ,para o erário público.

EMENDA CS03875·4:
~~ONSTI~~INTE ~oÃo P~~LO P;~;~ VASCONCELOS

= -n:xToIJuST1flCAÇÃO-----------------,

~..... '"]
~ONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

r:-r---------- PLEtrAlll0/cOIlISSl.o/SUBCOIolI'SÃO----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

rr;;OATA;z:]
/ n / 7OE SISTEMATIZA ÃO

GONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

r.-T--------- "I.EH":"IQ/eOJ,lI5sÃoI:U8COJ,lI':IÃO---~------'

~ TCXTa/oIt1STI"l<;AÇio ~ ""

;;r~====--=="",--=..::c..;"="'--AUT(JR--------------'

~---------------TEX1'O/.IlJSn,.tc...çÃo------------------.

F.f=--===="-====~"-~-.UTOft---- ___,
CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

r.l---------- PLENÃR10/CONI5SÃO/SUBCOWISSÃ:O --'- -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1TT---------------TEXTOIo1USTIf'ICAÇÃO'- ---.

EMENDA CS03874·6
~ JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
r.r--------- PLtNÂRIOICOJ.llsSi:O!SUIlCOIlI:ldo -,

SISTEMATIZA ÃO
1TT---------------T(XTONUSTIFIC4ÇÃO .,- ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSIT~VO EMENDADO : Art. 191 , ítem VI - extinção dos Tribunais de
Justiça Militar dos Estados.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 192 , ítem 11 , alínea D~

, Suprima-se do Art. 192 , ítem 11 , alínea D do Anteprojeto
de Constituição o seguinte:

"Na apuração. da antiguidade • o Tribunal somente poderá~
~ o juiz mais antigo pelo voto de 2/3 de seus membros,etc."

Razões : A letra Q do Art. 192 I 11 , deve ser suprimida do
texto pois invalida a garantia da promoção por antiguidade do magis
trado de carreira. A única maneira de resguardar a isenção I, nas de
cisões I a independência do juiz é a garantia da promoção por antigul
dade , evitando ~ receio do juiz de desagradar • com suas decisões os
tribunais ; o temor de não atender a injunções políticas para solução
de determinado caso ; a ver-se obrigado a realizar acordos "políticos'
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sobre cargos do judiciário para filhos , afilhados e parentes de mem
bros dos Tribunais.

Mas se o magistrado puder ter recusada sua antiguidade pelo
Tribunal , de nada valerá ~ possibilidade da promoção por antiguidade

P~r outro lado , se algo houver contra o juiz , se não for
bom para o Tribunal , também não o deverá ser para a primeira instâ6
cia , cabendo ao Tribunal tvmar e assumir as med'das cabíveis.

EMENDA CSO~876-9,
• CONSTITUINTE JOAO PAULO PIRES VASCONCELOS

~ _ "L~N"RIO/C:"'ISsÃolsuaco."'15SÃO

SSAD DF SISTEMATIZACAO

cargo e na reglao , sendo 2/3 por antiguidade e 1/3 por merecimento.
Se não houver quem possua tal tempo , a escolha recairá nos mais an
tigos , sucessivamente.

Razões : A exisgência dos efetivo exercício por cinco anos
no cargo de juiz e na região , visa a coibir as transferências ·poli

. ticas· para atingir os Tribunais , passando por cima dos Juízes de
carreira com tempo efetivo no cargo e na regiã~. E, resguardando o
direito dó magistrado à carreira por antiguidade e merecimento , com
exigênci q de 5 anos' na região , resguarda , igualmente_a isenção nas
decisões, evitando o receio de desagradar a segunda instância, a
ocoirência de acordos políticos sobre cargos no judiciário e vários
outros males.

I!.J
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSIT~VO EMENDADO: inciso IV , artigo 2Q

Suprimir do inciso IV , artigo 2Q o seguinte:
"e o.estado de defesa"

DÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
~ PLEhÃR10/cou'ssÃo/slJ8COYlsSÃO-----------e: COMISsiío DE SISTEMATIZAÇÃO

..,,---------- TEXTOIJUST1FICAÇÃO------ --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 211 , § 2Q •

Suprima-se do Art. 211 , § 2Q do Anteprojeto de Constituição
o seguinte :

§ 2Q - "Remoção ou permuta de juízes dos T.R.F."
Razões : pelos mesmos motivos referidos com relação ao -item

11 , o parágrafo 2Q do Art. 2~1 deve ser eliminado do texto consti 
tucional porque , tal dispositivo , por vias transversas , esconde
OS ACORDOS POLITICOS PARA POSSIBILITAR OU IMPOSSIBILITAR O ACESSO
DOS MAGISTRADOS DE CARREIRA.

Exemplificando, se de um dado Tribunal houver permuta de
um juiz mais antigo com mais novo,' alterar-se-à a situação a possi
bilidade de conseguiF nova carga com a aposentadoria do mais velho.
Nesse caso , verifica-se que a vaga ocorrerá na região em que houver
aposentadoria. Ex. Juiz mais velho do Rio , permuta com o mais novo
de Curitiba. O de Curitiba vindo para o Rio impediria a subida do
magistrado do Rio. Já o mais velho , em Curitiba , aposentado-se ,
possibil~tará o acesso de Juiz de Curitiba.

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 210 , ítem I.

Suprima-se do Art. 210 , item I do Anteprojeto de Constitui

ção O' seguinte:
Item I - não,deve ser criados os T.R.F .
Razões: Efetivamente us dos que sustentam tanto a criação

do S.T.J~dos Tribunais Regionais Federais são políticos e de
interesse pessoal completamente dissoC~adQS do interesse público ,
ou do interesse de uma Justiça democrática. Visa , tão somente
a criação do S.T.J. , a elevar os atuais Ministros do T.F.R. , que
não conseguiram chegar ao STF , u posição política e princ~palmente,

financeira MELHOR ( ~ordomia , cargos de confiança , instalações ,
etc.) sem observar o interesse da democratização da Justiça, que só
será atingida com garantias para os Juízes da primeira instância e
'sua ampliação. A criação de uma terceira instância não favorece nem
a classe média brasileira e , muito menos , às camadas mais carentes
que não têm acesso à Justiça , face à onerosidade dos recursos , ho
norários de advogados , etc. só sendo de acesso para as empresas e

pessoas abastadas.
A criação dê mais Tribunais significa, na prática, a maior

elitização da justiça , sendo os seus custos ( mordomias ) bancados
pelos já desfavorecidos , que são oS contribuintes de fato.

A cada novo ministro corresponde ao dobro de assessores , e

daí por diante.
Mas , se forem criados , devem ser resguardados os Ju~zes ,

consequentemente "o poder judiciário, das injunções políticas,
dos cas~ísm?s q~e ~cabam com ~dependência e isenção dos Juízes

de primelra lnstancla .

r;-r- 1ElCTOIJUSTlflCAÇÃO --,

...UTOR-----~~------___,
. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA CS03879-7'

_--------- PLEflARIO/cOMISSÃO/SUDCOIo1l5SÃO-----,.-- _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_--------- pI.[NAnl0/cO"'IS5Ão/sUBCO"'ISSÃO---~-------

E:COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS03880-1

~MENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 241

Suprimir o artigo 241 do Anteprojeto de ConstituIção , bem co

mo todos seus parágrafos.

,.L1! ...UllO/CC..USlliol.V.co.uuio__---.:~ _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r- n:xTO/JuSTIT'CAÇio ---,

CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA CS03881-9 ...UTOR-----~----~~_-,

~OAT<----,"ov 07/87 J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:.Art. 447, caput e item 11

Suprima-se no "caput" : TRIÂNGULO.
Item 11 - SupriMa-se integralmente todo o item 11

r:-r----------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA-------
DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 211, - Caput

Acresça-se ao Art. 211 - Caput do Anteprojeto de Constitui
ção , o segyinte :

Deve ser fixada a idade mínima ~ 35 ~ evitando-se a ete~

nização dos membros dos Tribunais ( compulsória 7D anos)

Art. 211.
Item 11 

com mais de cinco

Os Tribunais Regionais Federais compõem-se:
·os demais , mediante promoção dos Juízes Federais
anos consecutivos ou não de efetivo exercício no I

JUSTIFICATIVA

A· importância econômica e polí~ica do Estado de Minas ~e

rais é decorrente de um conjunto de fatores históricos cultllrais t

sociais e produtivos. O desmembramento de uma reqião tão importan

te e intimamente integrada à economia do Estado certamente resul

tará em redução significativa da força política dos dois pretendi
dos noVOS Estados, além de desarticular diferentes atividades já

por demais integradas que, em conjunto garantem a destacada situ

ação geo-política de Minas Gerais no panorama brasileiro.

. "



Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator da Comis
são de sistematização, a seguinte redação:

Sob ponto de vista cultural, é inimaginável que cidades

já tradicionalmente conhecidas como Patos de Minas e Monte Alegre

de Minas, passem a pertencer a outro qualquer Estado.

lEMENDA CS03884-_3'
l!J DEPUTADO GIDEL DANTAS

:r-----::---= PLlIfÁIUO/COIlISlÃo/IU.COMlllio----------,pó' COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA Nll

pri,..T".=:J• PMDB

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo teritório nacional ou nele
permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estdo de defesa e a
intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
material bélico, armas, explosivos e substâncias tóxicas;

VII - emitir moeda;
VIII - fiscalizar as operações de crédito, câmbio, capfta

lização e seguros;
IX - elaborar e executar planos nacionais ~ .regionais de

desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou per-
missão:

cípio:.

Art.
pelas
desta

e se regem
principios

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇAo 00 ESTADO

CAPÍTULO I
DA OnGANIZAÇAO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. • A organização polítJco-administrativa da Re-
pública Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e os Territórios.

§ 111. O Distrito Federal é a capital da União.
§ 29. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdi

vidir-se ou desmembrr-se para se anexarem a outros ou formarem
novos Estados, mediante aprovação das respectivas Assembléias Le
gislativas, das populações diretamente interessadas, por plebis
cito, e do Congresso nacional por lei complementar.

§ 39. A criação, a incorporação, a fusão e o desmem
bramento de Municípios, obedecidos os requisitos ~revistos em lei
complementar federa~, dependerão de consúlta prévia, mediante
plebiscito, às populaçÕes diretamente interessadas, da aprovação
das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por
lei estadual.

§ 411. Leiocomplementar federal disporá sobre a criação
de território, sua transformação em Estado ou sua reintegração ao
Estado de origem.

§ 52. É vedada a divisão do Distrito Federal em Muni-

Art. • Á União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles os
seus represen~antes relações de dependência ou aliança, ressalva
da a colaboração de interesse público, na forma e nos limites da
lei federal.

. Art. Incluem-se entre os bens da União:
I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa

das fronteiras, às fortificações e" construções militares, às vias
de comunicação e à preservação ambiental;

11 - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado. constituam limi
tes com outros países ou se estendam a território estrangeiro;

111 - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países e as ilhas oceânicas, excluídas as já ocupadas
pelos Estados ou Municípios à data da promulgação desta consti

tuição;
IV - o espaço aéreo;
V ~ a plataforma continental;

VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e acres~irlos;

VIII - os recursos minerais do subsolo; e
IX - as terras ocupadas pelos índios.

CAPÍTULO II

DA UNlAo
Art. • Compete à União:
I _ manter relações com Estados estrangeiros e com eles

celebrar tratados e convenções, participar de organizações inter

nacionais;
11 - declarar guerra e celebrar a paz;

111 - organizar e manter a detesa nacional;

a) os serviços nacionais, interestaduais e internacio
nais de telecomunicações;

b) os serviço~ e instalações de energia elétrica inte
restaduais e o aproveitamento enerQético dos cursos d'á~_per_

tencentes à União;
c) a navegação aérea e aeroespacial;
d) o tra~sporte aquaviário entre portos brasileiros e

fronteiras nacionais ou que transponham os limites de Estado ou
do Terri~ório; e

e) os serviços e instalações de energia nuclear de
qualquer natureza;

XII - organizar e manter a Polícia Federal na forma defi
nida em lei;

XIII - exercer a classificação de diversões públicas;
XIV - conceder anistia;

XV - planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, com
a participação dos Estados, Regiões e Municípios;

XVI - legislar sobre:
a) direito civil, comercial, internacional privado, pe

nal, agrário, eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial, proces
sual e do trabalho;

b) desapropriação;
c) requisição de bens e serviços civis e militares em

caso de perigo iminente ou em tempo de guerra;
d) águas, telecomunicações, informática, serviço postal

e energia;
e) sistema monetário e de medidas; título e garantia

dos metais;
f) política de crédito, câmbio e transferência de valo

res para fora do país; comércio exterior e interestadual;
g) navegação lacustre, fluvial, maritim~, aérea e ae-

roespacial; o regime dos portos;
h) trânsito e tráfego interestadual;
i) riquez~s do subsolo, mineração, meta1utgia, águas,

energia, florestás;íêaça, pesca e conservação da natureza;
j) nacionalidade, cidadania e naturalização;
1) populações indígenas;
m) emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão

de estrangeiros;
n) capacidade para o exerc~c~o das profissões;
o) mediante normas gerais, sobre saúde, educação, segu

~idade social, produção, consumo, proteção ao meio ambiente, di
reito financeiro, econômico, tributário, urbanístico e das execu
ções penais; e

p) criação de reg~oes de desenvolvimento econômico,
áreas metropolitanas e micro-regiões, definindo-lhes os critérios
de caracterização e objetivos;

VII - celebrar convênio e acordo com os Estados, Distrito
Federal e Municípios, para execução de leis e serviços federais~

CAPÍTULO rr r
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL,
DOS MUNICÍPIOS E DOS TERRITÓRIOS

. Os Estados e o Distrito Federal se organizam
Constituições e leis que adotarem, observados os
Constituição.
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anos;

eia;

11 - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereado
res, no território do município. por suas opiniões, palavras e
votos;

, Parágrafo único. ""Reservam-se aos Estados e ao Distrito
Federal todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não
lhes sejam'vedados por esta Constituição.

Àrt. • O número de Deputados à Assembléia Legislati-
va ~orresponderá ao triplo da representação do Estado e do Dis
trito Feder~l na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e
seis, será acrescido de tantos quantos forem os deputados fede
rais acima de doze.

§ 12 • O mandato dos deputados estaduais será de quatro

Em qualquer dos casos a acumulação somente é
houver compatibilidade de horários e correlação

§ 12.

permitida quando
de matéria.

Art. . -Os cargos e empregos públicos são acessíveis
a todos os-brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei.

§ 12. A investidura originária em cargo ou emprego
público dependerá de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, ressalvada a hipótese dos habilitados
em curso oficial de administração pública.

§ 22. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos
em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.

Art. . ~ vedada qualquer diferença de remuneração
entre cargos e empregos, iguais ou assemelhados, dos Poderes Le
gislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual ou relativas á natureza ou ao local de traba
lho.

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO 1

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

v -'as~egurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais:

a) república, representação popular e federação;
b) garantias do Poder Judici~rio e do Ministério Públi-

Parágrafo único. Respeitada a paridade estabelecida
neste artigo, é vedada qualquer vinculação ou equiparação para o
efeito de remuneraçãp do pessoal do serviço público.

Art. . ~ vedada a acumulação remunerada de cargos,
funções e empregos públicos, bem como de proventos, exceto:

I - a de dois cargos de professor;
11 - a de um cargo de professor com outro técnico ou

científico.

IV - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial;

c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração.
Art. . A inter-venção federal é decretada pelo Presi-

dente da República que especificará a sua amplitude e condições
de execução, nomeando o interventor, se for o caso, e submetida à

apreciação do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro ho
ras.

§ 1º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional
ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária,
no mesmo prazo de vinte e quatro horas.

§ ~º. Cessados os motivos da intervenção, as autorida
des afastadas de seus cargos a eles voltarão, salvo -impedimento
legal.

§ 3º. O decreto limitar-se-á a suspender a execução do
ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da nor
malidade.

§ 4º. A decretação ~a intervenção dependerá, se for o
caso, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo
coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal
se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.

co;

§ 22. A proibição de acumular estende-se a cargos,
funções ou empregos em autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público.

§ 39. A proibição de acumular próventos não se aplica
aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, de magis

tério e de cargo em comissão.
Art. . Setão estáveis, após dois anos de exercício,

ós servidores nomeados por concurso.
Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarado pelo Po

der Executivo sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade remunerada; com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.

Verea
tpdo o

Federal
mais de
da;

§ 22. A remuneração dos deputados estpduais e do Dis
trito Federal não exc~derá o limite de dois terços do que perce
bem, a qualquer títu}o, os d~putados federais.

Art. • ,Os Governadores de Estado e do Distrito Fede-
ral serão eleitos para o mandato de quatro anos, e tomarão posse
no dia 1º de janeiro do ano subseqüente.

Parágrafo único. A eleição do Governador importa a QO

candidato a Vice-Governador com ele registrado.
Art .. O Município reger-sé-á por lei orgânica própria,

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na do
respectivo Estado, e em especial os seguinte:

I - eleição do Prefeito, do Vice-prefeito e dos
mediante pleito direto e simultâneo realizado emdores,

País;

reança,
para os
pectivo

111 - proibições e incompatibilidade no exercício da ve
aplicado, no qu~ couber, o disposto nesta Constituição

membros do Congresso Nacional e na Constituição do res
Estado para os membros da Assembléia Legislativa.

Art. • A reprsentação judicial dos Municípios deverá
ser exercida, exclusivamente, pelos seus procuradores, que se
equiparam, em deveres, obrigacões e vantagens, aos do Estado em
que atuem.

Art. • Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no fim de ca
da legislatura, para a seguinte.

,Parágrafo único. O número de vereadores por município
e o limite da respectiva remuneração serão fixados na Constitui
ção.de cada Estado.

Art. • Compete privativamente aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse;

11 - instituir e arrecadar os. tributos dde sua competên-

111 - criar, organizar e suprimir Distritos;
IV - organizar e executar os serviços públicos de predo

minante interesse local.
Art. . A fiscalização financeira e orçamentária dos

Município~ será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.

§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será
~xercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º. O parecer prévio sob~ as contas somente deixará
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara

Municipal.
§ 3º. As capitais dos Estados poderão instituir Tribu

nais de Contas Municipais desde que tenham população superior a
três milhões de habitantes.

Art. . Lei federal disporá sobre a organização admi-

nistrativa e judiciária dos Territórios.
Art. • A União não intervirá nos Estados e no Dis-

trito Federal salvo para:
I - manter a integridade nacional;

11 - garantir o livre exercício de qualquer dos poderes
dos Estados e do Distrito Federal;

lI! - reorganizar as finanças dos Estados e do distrito
semp~e que, sem motivo de força maior, suspenderem por

dois anos consecutivos, o pagamento de sua dívida funda-
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Art. • O servidor será aposentado:
I - por invalidez;

11 - compulsoriamente, aos s~tenta, anos de idade para o
homem e aos sessenta e cinco para a mulher;

111 - voluntariamente, após·trinta e cinco ~nos de servi
ço para o homem e trinta anos para a mulher.'

Art. • Os proventos da aposentadoria dos servidores
serão:

No elenco da matéria de competência da União,buscou-se
melhor técnica, ordenando as espécies segundo seu género, sem
que a modificação de forma imp~rtasse a de conteú~o.

No tocante às Regiôes de Desenvolvimento Econômico, !
reas ~letropolitanas e Micro-Regiões, previu-se apenas sua cri~

ção, ao entendimento de que o "modus faciendi" 4eva ser deferido
â lei.

r!.m".~• PMOB

ARTIGO 49

EMENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO

como elaborar e executar planos nacionais de desenvolvimento econômi

co, social e regionais, com a participação dos Estados, Regiões e

Municípios.

IX - Estabelecer políticas gerais e setoriais Qem

II -

I -

Modifique-se a redação do ítem IX do Art. 49, do

Capítulo 11, na forma seguinte

Art. 49 - Compete à União :

• ..Lf.NÁRIO/COIIlIlSsÃO/SUIlCOUISSAO-----------) ~DAT&~tJ COMISSJ\O .01; SISTEMATIZAÇAO (u2t07J81 J

Toda a parte suprimida no capítulo referente à Adminis
tração Püblica é, sem dúvida, matériaode lei, e que decorre dos
nrincípios da legalidade e moralidade consagrados noanteprojet~

S mantida a essência do conteúdo do anteprojeto.
1-------

= TE:XTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------..,

EMENDA CS03885-1
[J SENAOOR' ALMIR GABRIEL

mandato
facul

tempo de

ação' regressiva contra o ser-único. Caberá
culpa ou dolo.

I - integrais, quando:
a) contar trinta e cinco anos de serViço, se do sexo

masculino, ou trinta anos de serviço, se do feminino; ou
b) invalidar-se por acidente, por moléstia profissional

OU doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei;
11 - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcio

nário contar menos de trinta e cinco anos de serviço, se do sexo
masculino, ou menos de trinta, se do sexo feminino.

Art. • Os proventos da inatividade serão revistos na
masma data em que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade e em igual proporção.

Art. • O servidor público. no exercac ro de
eletivo, ficará afastado de seu cargo, emprego 9u função,

tada a opção de remuneração e assegurada a contagem do
serviço para todos os efeitos legais.

Art. • A pena de demissão somente será aplicada ,ao
funcionário estável mediante decisão judicial ou processo admi
nistrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Art. • O tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal será computado integralmente para todos os efeitos.

Art. • As pessoas jurídicas de direito público res-
ponderão pelos danos que seus servidores, nessa qualidade. causa
rem a terceiros.

Parágrafo
vidor, nos casos de

SEÇ1l0 II

DOS SERVIDnRES PÚBLICOS MILITARES
~ U S T I F I C A ç A O

Ao definir como competência da União, a elaboração

.,-- .Lt.NÃ"IO/cO..lssio/sUIlCOllussio-------~---

l: COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇ1\O

EMENDA CSQ3886-0' AUT••-------

l: SENADOR AU4IR GABRIEL

TlXTO/"U'TlF1c...çio~---------------,

EMENDA DE ADEQUAçnO
DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TíTULO IV - Oa Organização do Estado
CAPITULO II - Da União - Artigo 49, inciso XIX, ,alÍnea "v"

e execução de planos nacionais de desenvolvimento econômico e social,

sem mencionar expressamente a participação dos Estado~ e Municípios,

o texto inserido no Anteprojeto da Sistematização reproduz o modeI?

concentrador i indevido de intervenção e superposição da União nos

assuntos de interesse e competêR~a. dos Estados e Municípios.

Por isso, sugerimos a modificação na redação do

texto, registrando a necessidade da audiência e participação dos

Estados e Municípios.

F
TITUlO IV

JUSTIFICACÁO

Art. • As patentes militares, com as prerrogativas,
direitos e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e aos reformados,
s~ndo-Ihes privativos os título~, postos e uniformes militares.

§ 19. O oficial das Forças Armadas só perderá o posto
e a patente por sentença condenatória cuja pena restritiva da li
b~rdade individual seja superior a dois anos ou se for declarado
indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial, em tempo de guerra.

§ 22. O militar em atividade que aceitar cargo público
de provimento efetivo será transferido para a reserva ..

§ 32 • O militar da ativa que aceitar cargo ou função
de provimento em comissão ou emprego na Administração indireta ou
em empresa controlada pelo poder público ficará agregada ao res
pectivo quadro, podendo opt~r pelos vencimentos e vantagens de
seu posto, e contará o tempo de serviço para promoção por anti
guidade, transferência para a reserva ou reforma. Após dois anos
de afastamento, contínuos ou não, será.t!ansferido para a reserva
ou reformado.

O'T~tulo em epígrafe trata da Organização do Estado.

Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e supri
mir toda a matéria que deva ser tratada em lei complementar, 0L
gânica ou ordinária.

Em razão da autonomia política, administrativa e
ceira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de Constituição,
-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados.

finá!!
deu-

Suprimir a alínea "v" do inciso XIX do Art. 49, por incom~atibil1.

dade com o Art. 415.
JUSTIFICATIVA

Enquanto o Art. 415 define como competência da União, Estados e

Municípios legislar sobre proteção ambiental e defesa dos recursos naturais a
alínea "v" do incisO XIX do Art. 49 define como ccrroebêncãa , apenas, da União l..ê.

g1s1ar sobre florestas .. caça, pesca e conservação da natureza.
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...,... 'LEHAIlIO/cONISsio/suecoMlssÁO------------,

COMlSS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

= TEXTO/olUST1,.IC,lljjÃO --,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 304

Art. 289 - ••••••••••

Perágrafo (Jnico - As disponibilidades de caixa da União -serão d~

positadas no Banco Central do Brasil. As dos ó!:
gãos ou entidades da Poder Pública Federal. dos Estados. das Municípios. bem c~

mo das empresas par eles controladas serão depositedas em instituiçôes finance.!.

ras oficiais respectivas às suas áreas geográficas. ressalvados. em ambos os c,!

50S. os impedimentos de natureza operacional ou geográfica. previstos em Lei.

AUTOll--------------EMENDA CS03887-8
t= SENADOR ALMIR GABRIEL

Suprima-se o Artigo 304.
JUSTIFICATIVA

Melhor ordenemento da texto de forma a torná-lo mais intelig!vei e

CDMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

AU10JII----''----------

te redação:
Art. 325 - A propriedade da terra rural deve

cumprir uma função social.
Parágrafo Onico - A função social a que se re

fere o caput deste artigo consiste no atendimento simultâneo dos
seguintes requisitos:

a) manutenção de 'níveis de exploração e produtl
vidade não inferior à média regional;

b) conservação dos recursos naturais e preserv~

ção do meio-ambientei
c) observância das disposições legais que regu

lam as relações de trabalho e de produção;
d) garantia do bem-estar dos proprietários e

trabalhadores que nela labutam.

EMENDA DE ADEQUAÇ~O

~ Art. 325 do Anteprojeto, passa a ter a segui~

eficiente.

~...:---------pI.ICN..."rolcONISsÃo/suacO.lssio-----------,

EMENDA CS03890-8
P: SENADOR ALMIR GABRIEL

J U S T I F I C A ç n O

O dispositivo em questão veda a vinculação ou
equiparação de qwalquer natureza para efeito de remuneração dp
pessoal do Serviço Público. A nosso ver, contradiz frontalme'1te
princípio elementar de eqUidade, qual seja remunerar igualmente
tJabalhos iguais ou assemelhados. Sua permanência implicaria aut~

rizar o Poder Público a remunerar como bem entendesse os serviços
que contratasse.

COMIssAo DE SISTEMATIZAçAo

Consideramos que essedíspositivo impõe diretrl
~es , justas à política de salários do Poder Público, justificando,
por conseguinte, a supressão do,Artigo 304.

Verifica-se ainda o completo descompasso entr
o disposto na referida norma e o conte~do do ~tem VI do artigo 85
do Anteprojeto que veda " ... qualqwe~ diferença de remuneração
entre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judici~rio, ressalvados as vant~

gens de caráter individual e as relativos à natureza ou ao local
de trabalho".

EMENDA CS03888-6
tJ SENADDR ALMIR GABRIEL
,..,,;- PLENAR'o/cO,.ISSio/sUDCO..I~J:lio----------__,

EMENDA DE ADEQUAÇ~D

ÓISf'~S_I,TIVOS EMENDADOS:

TITULO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO I Dos Pnncípios Gerais. da Intervenção do Estado. do Regime de

Propriedade do Sub-sola e da Atividade Econômica

Modificar a Art. 312 da Capítulo I do Título VIII pela supre.!

são da expressão "a 05 potenciais de energia hidráulica".

JUSTIFICATIVA

Essa expressão no Art. 312 se incompatibiliza com o Art. 48 in

oiso II do ~apítulo II do Título IV~ que estabelece, por exclus~o, que as cor

rentes de água com nascente e foz no Território Estadual e que não ccnstatuem

limites com outras pefses , pertencem eca Estados. enquanto a Art. 312 define co

mo pertencentes à União todos os potenciais de energia hidráulica_

A emenda visa adequar os dispositivos do Capítulo
que trata da "Poiítica Agricola, Fundiária e Reforma Agrária" (Ca~

tulo 11 do Título VIII), ao que preceitua o Capítulo I do Título 14

particularmente no que se refere ao disposto no alínea b, do ítem

XIII, do Art. 13 do Anteprojeto, que se refere a subordina~ão do

exercício do direito de propriedade ao bem-estar da sociedade, a

conservação dos recursos naturais e proteção do meio-ambiente.

Nesse sentido, inclusive considerando o caráter

especial da terra como 'base da vida .e reprodução humana, desponta

necessário explicitar que à sua propriedade deve corresponder uma

responsabilidade ou ob;igação social, que se caracteriza por deteE

minados requisitos, sem os quais,a propriedade não permite que a

terra sirva ao bem-estar da sociedade e, ~umpra desse 'modo sua

função social.

te redação

cr=PAltTl00=:J
'PMOB

O artigo 326 do Anteprojeto, passa a ter·a segui~

EMENDA DE ADEQUAçno

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 326

r:T--------------- 'tu To l ,/USl'l f' ICAÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - -.

r:-r~--------PI..t:'V.R10/c:O\US5Ão/sUIlC01ll155ÃO----------e: COMISS~O DE SISTEMATIZAçno

EMENDA CS03891-6'e: SENADOR ALMIR ~ABRIEL

COMIssJ\D DE SISTEMATIZA Ao

EMENDA DE ADEQUAÇ~O

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TITULO VII - Da Tributação e do Orçamento

CAPITULO II - Das Finanças Públicas - Parágrafo (Jnico do Art. 289

~~--------I"l.t:N.foIIllO/cO ...I'SÃO/sUICO...lSsio----------..,

EMENDA CS03889-4e: SENADOR ALMIR GABRIEL

~-----_---------1'ICXTOIJlISTI'IC ...ÇÃO_--------------_,

Substitua-se a redação do parágrafo único do Art. 289. sem alter2,.

ção de seu conteúdo. de forma a torná-la mais inteligível. conforme texto que se

gue:

A~t. 326 - Compete à União promover a reforma agr!

ria, através da desapropriação por interesse social, da propriedade

territorial rural que não cumprir :sua função social.
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CAPíTULO III - 00 S~stema Financeiro Nacional

Nova redação - Art. 336

I

II

III

"IV - Requisitos para deaa.gnaçáo de membros da O~r~

toria da Banco Central do Brasil .. e demais instituições finarrce1.ras oficiais

bem como seus impedimentos após o exar-cfcao do cargo ~

§ ll! - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2l! - A desapropiação que trata este artigo é de

competência da União, pooendo ser delegada pelo Primeiro-Ministro.

§ ~l! _ A emissão de títulos da dívida agrária para

as finalidades previstas neste artigo obedecerá B limites fixados,

anualmente, pela Lei Orçamentária.

§ 4 - A transferência da propriedade objeto de

desapropriação, nos termos do presente artigo, não constitui

gerador de tributo de qualquer natureza.
JUS T I F I C A ç n O
A emenda objetiva adequar o intrumento da désapr~

ARTIGO 336 - Inciso IV

Adita ao inciso IV do Art. 336 a seguinte expressão:

"a demais instituições financeiras cf~cia~s"

priação por interesse social, ao cumprimento da função social da

propriedade, repondo a correspondência necesssária que deve existir

~ntre a propriedade da terra e sua função social e resgatando o

preceito de Que "o exercício do direito de propriedade, subordin~-

"se ao bem-estar da sociedade, apresentado no Capítulo dos direitos

individuais do Títuln 11.

e' importante ainda ressaltar que a adequação

proposta, além de imprimir maior coerência interna ao Anteprojeto

da Constituição, recupera, também, um princípio definido no artigo

~l! da Seção I, Capítulo I, do Relatório aprovado pela Comissão da

Ordem Social.

JUSTIFICATIVA

Sern alterar o conteúdo do texto .. a emenda explicita os demais

componentes da que trata o CapítUlO", pca,s não apenas o Banco Central do Brasil

mas todas 63 dsmezs insti'tuições financeiras oficiais precisam ser protegidas

de administradores desqualificados para a função.

EMENDA CS03894-1
tJ SENADOR ALMIR GABRIEL

PLtNAIIIIO/coUISSÃo/sUBCOIllI!l!lÃO-----------

CO~Issno DE SISTEMATIZAçnO
= TEXTO/JUSTlfICAÇio -,

EMENDA CS03892-4
(l SEN~~OH ALMIR GABRIEL

r--Ic'---------- .I.UAIUD/ÇONI'sÃO/SulcoMlasÃo------------,

COMIssno DE SISTEMATIZA no
r--I TIEXTOJ.rUS'TlflCAÇAO_~--------------....,

EMENDA DE ADEQUAçnO

Acrescentar ao caput do Art. ~77 " A educação, dire.!.
to de cada um, é dever do Estado", conforme definido em"Lei Comple
mentar".

expropriante ou vício do processo judicial.
JUSTIFI CAÇAD

A emenda objetiva adequar o dispositivo do ca

EMENDA DE ADEQUAçnO

DISPOSITIVD EMENDANDO : ARTIGO ~27

O art. ~27 do Anteprojeto, passa a ter ~ segui~

de Reforma Agrária determinará a imissão de posse imediata,com os

efeitos jurídicos e administrativos dela decorrentes.

Parágrafo Onico - Fica assegurado ao desapropri

AUTOR------------""7""--

conrssxo DE SISTEMATIZAÇ/iO

JUSTIFICAÇIlD

A Constituição deve encam2nnar a formulação de uma
nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu:ação Nacion_l, com vista a
assegurar uma proposta coerente e articulada do ensino, em to
dos os níveis e modalidades, fixando Objetivos, Compe.ência, Res
ponsabilidades e Recursos para o seu cumprimento.

~----------PLENA"IO/CONI!lsio/SUBCONI!l!lÃO-----------,

------EMENDA CS03895-9
tJ SENADOR ALMIR GABRIEL

no

pelo

Art. ~27 - A desapropriação de imóvel para fins

ado o direito de contestar o valor atribuído ou depositado

te redação

;pitulo 11, da Ordem Econômica e Financeira, com o disposto

= TUTO/.lUSTlfICAÇio-----------------,

DE ADEQUAçnO

Título I, que trata "Dos Princípios Fundamentais", particularme~

te no que se refere a "intervenção equalizadora do Estado"( item

IV do art. 6l!), que desse modo poderá cumprir com maior rapidez

sua tarefa fundamental de "democratizar a livre iniciativa, pro-

movendo a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de

produção, a fim de '" e garantir o bem estar e a qualidade' de

EMENDA

DISPOSITIVOS

T1TuLO VII

CAP1TULO I

SEçM VI

ARTIGO 282

EMENDADOS:

- Da Tributação e do Orçamento

- Do Sistema Tributário Nacional

- Da repart~ção das receitas tributárias

vida do povo". (Título I, Art. 7l!, ítem 111)
Incluir o termo "Panencedr-es" na alínea "c" da inciso 1.

JUSTIFICATIVA

O item "c" do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destinár uma

parcela das recursos originários da arrecadação da União às Regiões Norte e No!:,

deste" através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo

"financeiras" de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restan

te. especificamente quanto aos artigos do CapítUlo III que trata do Sistema Fi

nanceiro oficial.

AUTOR---------------

SENADOR AI MIR GABRIEl

EMENDA DE AOEQUAçno
OISPOSITIVOS EMENDADOS:

T1TULO VIII - Da Ordem Econômica e F2nanceira

= I'Lf:.N.\Rl0/COI,l1SSÃo/SUBCOIllI!l!llo-----------,

COMIssM DE SISTEMATIZAÇIlO

,.,.,. Tf::XTO/JUSTlFICAÇÃO _

EMENDA CS03893~2

PJ
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.' 'EMENDA CS03896-7
[J SENAD.OR ALMIR GABRIEL
,- PLIEHA'UO/CONISSÃO/sUIlCONlssio -,

tJ COMISS1\o DE, SISTEMATIZAÇ1\O

EMENDA CS03899-1
[J SENADOR ALMIR GABRIEL
-, I'LENAAIO/coUISSÂo/sUBCOM'ssio --,

t: COMISsAo,OE SISTEMATIZAÇAQ
r.T------ TEXTO/"uSTIFICAÇÃO ~--- __, r.T---------------- TExTololunIFlcAçÃO--- -,

EMENDA DE ADEQUAcnD "EMENDA DE ADEQUAçnO

1 - Dê-se ao art. 417, do Capo VI, Título IX, a seguinte
ção:

reda
OISPOSITIVOS EMENDAOOS:
TITULo X Oisposições Transitórias

ARTIGO 468

Art. 417·- As atividades nucleares de qualquer natur~

za somente serão admitidas para fins pacíficos, controladas pelo P~

der Público, sob a fiscalização do Congresso Nacional e, supletiv~

mente, pelas entidades representativas da sociedade civil.

2 - Em decorrência da modificação redacional anterior, suprimam
se os parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo, que se tornam redundantes.

Altera disposição do texto do Art. 468" sem prejuízo de seu con

teúdo" confonne redação que segue:

Art. 468 - ila cumprimento do disposto no § 39 do Art. 292 será
feito de forma progressiva, na prazo de dez anos, com base no crescimento real

da despesa de custeio e de investimentos" distribuindo-58 entre as reg~ões ma

ero-econômicas de forma prcpcr-caonat à população, a partir da situação verifica

da no biênio dê 1986 a 1987.

~'u S T I F I C A ç 1\ O JUSTIFICATIVA

A síntese feita abrange o mérito do tema num único
dispositivo, tornando desnecessário o acréscimo dos parágrafos cita
dos.

O Art. 292 mencionado no Art. 468 não explicita a forma progre~

siva. Nessas condições, sem alteração do conteúdo do texto, é expl~citad8 no

Art. 468. conforme sugestão, a forma progressiva tratada, por equívàco, . como

previamente definida no texto original.

EMÉNDA CS03897-5
[TI SENAOOR ALMIR GABRIEL

__________ I'LEHAII;IO/COlol'ssio/suocolu'sÁo------------,

P9COMISS1\O DE SISTEMATIZAC1\O

EMENDA CS03900-9,
f: SENADOR AlmR GABRIEL

~-P"I!Tl00~• PMD8

r.T TUTO!.IUSTIFlcaçÃO --,

EMENDA DE ADEQUAcnO

,- I'Li:N.. "IO/CONISSÃo/sUBCONI"ÃO---- _

'tJ COMISSIIO OE SISTEMATIZAÇIlO

r.T----------------TII:XTO'..USTIFICAÇÃO-----------------,

Suprima-se no Título IX, Capítulo VI, artigo 417, o EMENDA DE ADEQUAçnO

seu § 1º. DISPOSITIVOS EMENDAOOS:

~ U S T I F I C A ç 1\ O
TíTULO X

TíTULO VIII
CAPíTULO III

- Oisposições Transitórias
- Da Ordem I:conõmica e Financeira

- Do Sistema Financeiro Nacional

A matéria está atendida pelo § 2º do Artigo 422,

. mesmo capítulo.

EMENDA CS03898-3
tJ SENADOR AL~IR GÁBRIEL

r---------- Pl.f:N,l'uo/cONISSÃo/sUIlCONISSÃO-----------

tJ COMISS1\O DE SISTEMATIZAC1\O

do

1) Suprimir o perágrafo 1 9 do Art. 471. do Título X - Das OispE.
sições Transitórias;

2) Incluir. no Título VIII. Capítulo III - Oa Ordem Econõmica a
Financeira, Sistema Financeiro Nacional, artigo a ser' numerado com a redação m,E!.

dificeda do parágrafo 19 do Art. 471. como segue:

"a aplicação dos recursos dasta.nedcs a operações de créditos de

fomento será efetuado através das instituições financeiras oficiais".

r=T---------------- TEXTO/.luSTlfIC..ÇÁO-----------------,

EMENDA DE ADEQUACnO JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 427 do Anteprojeto e a expressão "
••. salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10 (dez) anos, por
período nunca superior a 3 (três) horas diárias" do item XXII de seu
artigo 14.

~ U S T I F I C A ç 1\ O

o texto emendado oonstitui norma permanente do funcionamento do

Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portanto .. sua inclusão nas Disposiç§.

as Transitórias. Por outro lado, é dispensável para o texto constitucional a es

pecificação de um dos componentes de um conjunto, como no caso do Banco do

Brasil em relação ao Sistema Financeiro OficJ.al. No texto sugerido .. apesar da

não explicitação daquele Banco .. o mesmo continua contemplado por ser uma das

instituições oficiais do País.

r.T----------------TEXTO/JUSTI'ICAÇio---------- -,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

Dispositivos ~mendados

Título X - Disposições Transitórias - Art. 474 - riisp.suprimido
Título VIII - Capítulo lI! - Da Drdem Econômica Financeira -

Sistema Financeiro Nacional - Novo dispositivo

f=l=pPAItTIDO--l

• PMDB )

r:-r---------- PU:NARID/cO,l,lIssÃo/sUBCOMlssio _

f9 COMISS1\O DE SISTEMATIZAC1\O

EMENDA CS03901-7"
lil AUTOItê= SENADOR ALMIR GABRIEL

O item XXII do artigo 14 do Anteprojeto proibe qual
quer trabalho a menores de 14 anos, bem como o trabalho em ativida
des insalubres e perigosas aos menores de 18. Os dispositivos objeto
da presente emenda visam a excepcionar a regra, permitindo o trab~

lho, na condição de aprendiz, por três horas diárias, a partir de 10

(dez) anos de idade.
Consideramos que o desenvolvimeto desejável da criança

impõe, na faixa de dez a quatorze anos, a destinação exclusiva de
seu tempo ao estudo e ao lazer. Qualquer trabalho, mesmo nas condi
ções colocadas pelo dispositivo, deve ser vedado.

for essa razão propomos o restabelecimento do texto do
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, mediante a supressão do Ar
tigo 427 e da expressão final do ite,,, XXII do artigo 14.
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r:'l-- TUTO/.rUSTI..IC~Ç~O----------------__,

JUS T I F I C A ç Ã O

A matéria está con~emplada no Título lI, Capítulo
Artigo 13, item IX, alínea a.

I,

pry"UTID0=:J
PMDB- '

..... .l.IEM.bIO/coUISsio/sUll coUISSio --,

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

'EMENDA CS0390S-0
pu SENADOR ALMIR GABRIEL

JUS T I F I C A T I V A

1 - Suprimir o art. 474, do Título X, das Disposições Transl
tórias.

2 - incluir, no Título VIII, Capítulo 111, da Ordem Econômica
Financeira, Sistema Financeiro Nacional, artigo a ser nu
merado, com a mesma redaç~o do art. 474, retro mencionado.

o texto do art. 474 constitui norma permanente do
funcionamento do "Sistema Financeiro Nacional", não· cabendo, portaL!
~o, sua inclusão nas "Disposições Transitórias" e sim no Capitulo
111, do Título VIII, que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

EMENDA CS03902-S
t: SENADOR ALMIR ~A;~I~~
...,, 'LENÂIUo/cONI5sÃo/suecQlollssÃO--- ,

f9 COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

Suprima-se, no Título IX, Capítulo VI, artigo 416,

alínea b, a seguinte expressão:
( ... ) "bem como quaisquer projetos de jmpacto ambi

ental."

...,, TEXTO/JU3TlflCAÇio __,

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA DE ADEQUAÇAD

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TITULO X - Disposições Transitórias - Art. 475
TITULO VIII - Capo 111 - Da Ordem Econõmica e Financeira - Sis1ema

Financeiro Nacional - Novo Dispositivo

1. Suprimir o Art. 475 do Título X, das Disposições Transitórias.
2. Incluir. no Título VIII, Capo 111 da Ordem Econõmica e Finance!

ra~ artigo a ser numerado~ com a mesma redação do Art. 475~ r~

tro mencionado.

JUSTIFICATIVA
O texto do Art. 475 cpnstitu1 norma permanente do Tun

cionamento do "Sistema Financeiro Nacional". não cabendo. portanto

sua inclusão nas nOisposições Transitórias e 5i~ no Capítulo lI!

do Título VIIIOque disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

É clara a intenção do legislador, ao elaborar a
alínea b, de tratar de modo mais restritivo e especial os casos ex
tremos, de onde podem advir os grandes desastres ecológicos.

A avaliação de quaisquer outros projetos está pr~

vista, com muita propriedade, no item VIII do artigo 414.

A permanência da expressão que ora .&e-propõe suprl
mir criaria situação de sobrecarga desnecessária para o congrésso
Nacional, para avaliações que são de competência técnica rotineira.

EMENDA CS03906-8: .0

tJ SENADOR ALMIR GABRIEL
,..... .l.EHAflIO/COloUSsio/sUlleOUll:lSAO- _

PUCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.,.., TIE:XTO/.ruST1rIC...CÃO----------------,

EMENnA DE_ADEQUAÇAD

EMENDA CS03903-3m AUTOR

C= SENADOR ALMIR GABRIEL

r.;r-- - - - - - - - - - PLENÂ'UO/CONISSÃo/sUIlCOMlssio-------------,f9 COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo

r:-r----------------TEXTONUSTlFICAt;ÃO----------- ---,

EMENDA DE ADEQUAÇAD

Inclua-se no Título I - ~os princípiós fundamentais ,
sob a forma de artigo, nQ 13.

Art. - O Brasil não manterá relações diplomáticas
nem firmará tratados, acordos ou pactos com países que adotem poli
ticas oficiai~ de discriminação de cor, bem como não permitirá atl
vidades de empresas desses países em seu território.

DISPOSITIVOS EMENDADOS:
TITULO X - Disposições Transitórias ~ U S T I F 1° C A ç Ã O

ARTIGO 500
Acrescentar a expressão "de conservação da natureza e dos recur

50S naturais" para compatibilizá-lo com o Testante do texto" conforme redação

Que segue:
Art. SOO - Dentro de 12(doze) meses" a contar da data de promu~

gação desta Constituição, o Congresso Nacional aprovará Leas que T~xem as Oue
trizes das políticas agrícola, agrária" tecnológica" industrial" urbana, de

transRorte, do comércio interno e. externo, de conservação da natureza e dos re

cursos naturais.
JUSTIFICATIVA

Assim como as dema~s políticas mencionadas no texto, a questão

da conservação da natureza e dos recursos naturais são remetidos para. futuras

leis, no Art. 414.

EMENDA CS03904-1

~ SENADOR ALMIR GABRIEL

~ PLENARIO/COllllISSÃo/sUIlCO/llISsio----------_

e?COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

A proposição objeto da presente Emenda visa a aditar,
ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização dispositivo constante
do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (árt. 89) .• omitiqo naqu~.

le AntepJ;ojeto.
No nosso entendimento, não parecer ter havido confli

to entre esse dispositivo e qualquer outro dos Anteprojetos das de
mais Comissões Temáticas. Nesse sentido, propomos a inclusão da pr~

pos~çao constante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, vi~

to que, a nosso ver, tratou-se de omissão não-intencional ocorrida'
por ocasião do processo de adequação dos Anteprojet~s originários •
das Comissões Temáticas.

EMENDA CS03907-6°
pu SENADOR ALMIR GABRIEL

r COMISSÃO DE SISTEM;~;;;~O~~si.O/SUllCOMI:J5ÃD

r:-r U ...TO/.luSTlf"IC...ÇÃo---------- --,

EMENDA DE ADEQUAÇAD
.., Tf:XTO/,ruaTIFfcAçio-------------------,

EMENDA DE ADEQUAÇAO Inclua-se, onde couber

Suprimir, no Titulo IX, Capítulo VI, Artigo 414, o seu
item IX, renumerando-se os demais itens.

A sociedade brasileira é pluriétnica. São reconheci
das as formas de organização pr6prias das nações indígenas.
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JUS T 1 f 1 C A ç fi o

Pensam algumas pessoas que considerar a sociedade br~

sileira pluriétnica poderia constribuir para diminuir a solidarJed~

de entre as raças constitutivas do povo brasileiro, retardando o
processo de miscigenação.

A nosso ver, porém, o reconhecimento de que o povo
\ brasileiro é constituiído, ainda hoje, por diferentes etnias, ao ex

pressar o reconhecimento da importância de todas as raças, concorre
para a justa valorização da co~tribuição dada por todas elas para a
constituição da cultura brasileira. Esse fato, sem dúvida, reforça
05 liames da solidariedade interétnica.

No que se refere às populações indígenas que vivem em
território próprio, demarcado ou a ser demarcado, o enfoque dev~

ser diferenciado. Como é sabido, a unidade básica que mantém tais
populações deriva da sua cultura, sumamente diferenciada da cultura
da sociedade abrangente. Nesse sentido, reconhecer as formas pr&
prias de organização das nações, indígenas significa reconhecer seu
direito de viver segundo sua pr~ri~ cultura.

O reconhecimento d~ssas' ,fornJ<fS' .de organização, entr~

tanto, não possui o alcance que alguns querem dar, ao pretenderem ,
equivocadamente, que isso equivale à independência de cada nação
indígena. Ora, uma nação pode existir como sociedade histórica e
culturalmente constituída, sem que, necessáriamente, possua auton~

mia política ou estatal. Assim, o reconhecimento dos direitos de c~

da uma das inúmeras nações indígenas, além dos da nação corporific~

da pela sociedade envolvente, não confere a qualquer dessas nações'
o direito à existência como sociedade política independente, esta~

~o, todas elas, ao contrário, submetidas a Estado único, o Estado
brasileiro. Dessa forma, se um ou outro indivíduo pertence a essa
ou àquela nação, são todos cidadãos brasileiros.

A proposição objeto da presente Emenda visa a aditar,
ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização, dispositivo constante
do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (art. 19, incisivo V)
omitido naquele Anteprojeto.

Art. 386) se admite o auxílio financeiro do poder público. inadmi~

sível seria que este mesmo poder subvencionasse, através de estimu

los f~nanceiros, a rede educacional privada, objeto do caput do

Art. 386. Enfrentanto o Poder Público dificuldades financeiras pa
ra manter a rede pública, como onerá-lo, ainda mais, em institui 

ções,que inclusive, apresentam "exceõentes ft
, ainda que considera 

das sem fins lucrativos?

EMENDA CS03910·6
tJ SENADOR ALMIR GABRIEL

,---------- PLENA""O/cOIol/SSÃO/SUBtOMl3sio--- _t: COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

=---------------TEXTO/.lU5TlfICAl;ÃO- ---,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

Modificar a redação do caput do Art. 387 para: ~

"O Plano Nacional de Educação, de duração plurianua~

definido em Lei, ser~ elaborado com a participação dos órgãos
representativos do~ inte~rantes do processo educacional e da
sociedade, visando à articulação e ~o desenvolvimento dos ní
veis de ensino e à integração das ações do Poder P~blico que
conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do
atenndimento escolar e melhoria da qualidade do ensino".

JUSTIfICI\ÇAo

A garantia de um processo politicamente legítimo deve
explicitar, de forma clara e inequ~voca, medidas que assegurem
a concretização dos anseios e o atendimento das necessidades da
população brasileira, expressa, entre outras formas, nas rei
vindicações das entidades que a representam. Desca forma, o
caput do Art. 387 deve explicitar a participação dos ?rgãos r~

presentativos dos integrantes do processo educacional e da so
ciedade, na elaboração do Plano Nacional de Educação.

AUTOR------ _

SENADOR ALMIR GABRIEL

EMENDA CS03908·4
f"l SENADOR ALMIR GABRIEL

,..,... ~L["A1tID/CO.,I~.sÃo/SUe.cO"UllSÃO----------_,

COMISsAo DE SISTEMATIZA Ao

!J

rr=!PAIlTIQO~• PMDB

DATA78'7JFt 7fi7

EMENDA CS03911-4

tJ
__.,-..,.=-::-=-==--=:-: PLENARIO/cOLI1SSÃo/sUllCOllIlSSÃO--- _t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

prPPARTID0:J• PMDB

EMENDA DE ADEQUAÇãO

Acrescentar ao Art. 379. inciso com a seguinte redação:

- ENSINO PÚBLICO UNIVERSITARIO GRATUITO.

JUSTIFICAÇM

O Art. 379 prevê a gratuidade do ensino fundamental e
médio (Art. 379. I. 11). omitindo a gratuidade do ensino \lniversi
tário. Na verdade~ a presente Emenda tem o objetivo de garantir, de

forma análoga. aos demais níveis. a formação plena do cidadão e

sua qualificação em benefícin do País e da Nação.

EMENDA CS03909·2
tJ SENADOR ALMIR GABRIEL
~ '1.r:hlÂAIO/CO"'I'SÃo/$UBCOMI!lSÃO----------_'

COM SSÃD DE SISTEMATIZA Ao
~ TE:XTO/"USTlfICAÇio---------------,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

Substituir o Art. 386 pela seguinte redação:

"e assegurada a exclusividade de utilização das verbas

p~blicas para o ensino pnbI1co".

JUSTIFICAÇM

Se, para as escolas comunitárias. filantrópicas ou con

fissionais que prestam gratuitamente seus serviços (inciso I do

= TIEXTO/olUSTlfICAÇÃO ,

EMENDA DE ADEQUACAO
1 - Renumere-se o ítem XIII do T~tulo IX, Cap~tulo VI, artigo 414,

para artigo 315 do Título VIII, Cap~tulo I, passando o atual ~~

tigo 315 para Parágrafo ~nico.

2 - Em decorrência da m~dificação anterior, suprima-se a numeração
de ítem XIII no artigo 414.

J U 5 T I ~ I C A ç A"D

A mat~ria constante do Cap~tulo do Meio Ambien
te como ítem do art. 414 ~ notoriamente vinculada,aó conte~do do
artigo 315. Por esse mot~vo devem estar interligadas no cap~tulo

mais apropriado, razão pela qual propõe-se sua inserção no Título
da Ordem Econômica e Fi~anceira.

EMENDA CS03912·2
P: SENADOR ALMIR GABRIEL

r.r--------- PllE"A"IO/cOl.lISSÃo/sUIlCOMISSÃO---------_t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.;'T--------------- TUTO'...USTIl'ICAÇio......>.'------ ---,

EMENDA DE ADEQUAÇAD

Dispositivo emendado: Art. 277 § 62

Modifique-se a redação para:

Art. 277 •.•.•..•.•••..••••.•••••.••.••.•••••••••••••••••••••
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" § 6º - E~ relação ao imposto de que trata o item I
111, resolução do Senado Fedral estabel~

cerá:

Art. As conquistas tecnológicas e a automação não
prejudicarão o direito adquirido dos trabalhadores."

terços
JUS T I F I C A T I V A

_ ~ eliminada a expressão " .•• por dois

de seus membros•... "
2 - Estabelecer quorum qualificado para decisão

do Senado Fedral é inadequado em Ante-Projeto que, em todos os di~

positivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277,

disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, com mai2
ria simples.

3 - Além de inadequado aos crit~rios adotado:, na
redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum qualificado" ,
do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federatl

vos desnatura a Federação.

JUS T I F I C A ç Ã O

o dispositivo cuja inclusão é proposta constituiía o
inciso X do artigo 1º do anteprojeto da Comissão da Ordem Social, e
foi indevidamente omitido no Anteprojeto sistematizado, uma vez
que o preceito não guarda qualquer incompatibilidade com os demais
dispositivos do Anteprojeto ora em exame.

EMENDA CS_Q~9.t6-~·" - _
,-- --"=~~__'_=__AUTOR

P: SENADOR ALMIR GABRIEL
.,, PLENARIO/COIolISSÃO/SUIlCOMU1SÃO _

e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r--------------- TUTO/JUSTIf'ICAÇio----------------,

iEMENpA CS03913·1
(OI SENADDR ALMIR GABRIEL
~ I'l.EHAR'o/cOIol15SÃO/SUIlCOUI!lsio----------,

• CDMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
~--------------_T[)(TO/JUSTlrIC"ÇÃO-----~---------,

EMENOA DE AOEQUACAO

Dê-se ao inciso 111 do artigo 292 do Anteprojeto da

Comissão de Sistematização a seguinte redação:
"111 - o orçamento do Fundo Nacional de Seguridade So

cial."
JUS T I F I C A ç Ã O

O Anteprojeto sistematizado excluiu o artigo 44 do A~

teprojeto da Comissão da Ordem Social, supostamente por considerar.
que o mesmo preceito estaria atendido pela redação de dispositivo
similar originário da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Financas.

Ocorre, no entanto, que a redação adotada é restritl
va em relação ao conjunto do sistema de seguridade social, pois a
proposta da Comissão da Ordem Social refere-se ~o "orçamento do Fu~

do Nacional de Seguridade Social", e não a uma simples agregação dos
orçamentos das entidades vinculadas ao sistema, como dá a egtender
a atuál redação do dispositivo.

~~~NPA DE AOEQUAÇAO

Inclua-se no Capítulo 11 do Título 11 do Anteproj~

to, Dos Direitos Sociais, o seguinte artigo, renumerando-se os d~

mais:
Art. A todos é assegurado o direito ao trabalho

com justa remuneração. O emprego é bem fundamental à vida do traba
lhador e ninguém o perderá sem causa justificada.

JUS T I F I C A ç Ã O

O dispositivo de que propomos a inclusão no Ante
projeto figurara, na redação da Comissão da Ordem Social, como o
primeiro dos princípios gerais ali relacionados. Fundamentava dois
dire;~~s básicos do trabalhador: a estabilidade e o salário justo.

Não concordamos de antemão, por essa razão, com
uma eventual explicação de sua retirada por redundância com os
itens I e IV do artigo 14, que asseguram ao trabalhador, respectiv~

mente, esses direitos. A redação proposta configura,- a nosso ver,
o princípio fundamental, que deve estar presente no texto. Os refe
ridos itens do artigo 14 não mais são que a explicitação das formas
de operacionalização desse princípio mais geral.

Por essa razão, propomos a presente emenda que vi
sa exclusivamente à restauração do texto da Comissão da Ordem So
clal.

= TElCTO/JU5TlfICAÇÃO -,

EMENDA DE ADEçy~~~O

A proteção a que se refere o item está garantida, na
essência, pelo item I do mesmo artigo, devendo ser desenvolvida em
lei ordinária.

JUS T I F I C A ç Ã O

Suprfmir.no Título IX, Capítulo VI, Art. 414, o seu
item XII, renumerando-se os demais.

EMENDA CS03917·)
P: SENADOR ALMIR GABRIEL

r.; TEXTO!"USTlflCAÇio -,

r:-r--------- "Lt.NAR10/c:oUISsio/sUBCOMlssio----------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

...U10R--------------

EMENDA DE ADE!lliB.Ç1IJ!

1 - Dê-se, no Título I}, Capítulo I, Seção 11, art. 270, item
11 a seguinte redação à alínea c:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políti
COS, inclusive suas fundações, das entidades sindl
cais de trabalhadores e das instituições de educa
ção, de assistência social e de defesa do meio am
biente e recursos naturais, sem fins lucrativos, ob
servados os requisitos da lei; e L

2 - Em decorrência da redação proposta, suprima-se o art. 421

do capo VI do Título IX.

EMENDA CS03914-9
tJ SENADÓR A~~IR -~A~~I~L

Êl't'IENDA CS03915·7
I::J SE~ADOR ALMIR GABRIEL

,-- ,.1.~NAllto/COUlS5io/SU.,co.u:,sio----------..,

(l COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03918·1
I: SENADOR ALMIR GABRIEL

r:-r--------- PLEHÁRIO/CO..I5$io/suaeOMI:lsÃo----------

(l COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TUTO/JUSTIFICAq.i,O----------------, r.;---------------nxTO!oIu5TlfICAÇio-----------------,

~A DE ADEQUAÇAO ~MENDA DE ADEQUAÇAO

Inclua-se no Capítulo 11 ("Dos Direitos Sociais"
Título II o seguinte:

do Dê-se ao inciso V do artigo 378 do Anteprojeto da C2
missão de Sistematização a seguinte redação:
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"V - valorização dos profissionais de ensino em todos
os níveis, ,garantindo-lhes: estruturação de carreira nacional; pr~

I vimento do~ cargos iniciais e finais da carrei~, no ensino ofici
'~\ .... " ... -
aI, mediant~ concurso público de provas e títulos; condições condi~

nas de trabalho; e padrões adequados de remuneração."

x - promover a equcação ambiental em todos os níveis
de ensino e capacitar a comunidade para a proteção

.do meio amb_ente e a conservação dos recursos natu
rais.

JUS T I F I C A ç Ã O

AUTOR--------------

SENADOR ALMIR GABRIEL

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 18

EMENDA DE ADEQUAÇAO

JUS T I F I F I C A ç Ã O

2 - Tendo em vista a modificação anterior suprima-se o item XI na
sua parte que afirma: ( ..• J "assegurada ~ sua participação na
gestão, e nas decisões das instituições públicas relacionadas a
meio-ambiente; 11

,
'A junção dos dois itens contribui para sintetizar o texto,unindo ma
térias correlatas.A parte suprimida do extinto item XI,está conte~

pIada no Título lI, Capítulo'III, Artigo 18 item VII, alíneas a, b,
c e d.

= TEXTOIJUSTIFICAÇÁO----------------,

EMENDA CS03922-0

tJ
,...- 1'1.EHARIO/cOI.lISSÃo/IlUOCOI,l.ssÃO-----------f? CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

,...- Pl.~NAI'lIO/co"'IS:lÃoI8uflCONIS'ÃO- _

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A emenda visa a suprimir a parte final do dispositivo
que assegura ~ondições privilegiadas de aposentadoria aos professo
res, por incompatível com o critério adotado no anteprojeto da C~

missão da Ordem socia: .(alínea c do artigo 362), que optou por est~

belecer diretriz geral para redução do tempo de serviço para apose~

tadoria por tempo de serviço, ,sem abrir exceção para nenhuma categ~

ria profissional.
Tal orientação parte do entendimento de que qualquer

exc~ção à norma geral deve obedecer a fundamentos técnicos e soei
ais de validade e consistência inquestionáveis, de molde a não f~

rir os princípios de justiça distributiva. Entendemos, outrossim
que o tratamento especial a ser dispensado a certas categorias hav~

rá de levar em conta fatores ess c'almente dinâmicos e mutáveis
mais suscetíveis, portanto, de r ula ão lei ordinária.

EMENDA CS03919-0
êJ'~~~;OOR ALMIR GABRI~~'

= TEXTO/olUSTIF'CAÇÃO --,

~ME~D~,.DE AAEQU~ÇAO

Suprima-se o item VII, no Título IX, Capítulo VI, Arti
go 414, renumerando-se os demais itens.

-JUSTIFICAÇÃO

A matéria está contemplada no Título IX, Capítulo 11,

seção I, artigo 353, item VI.

Dê-se à alínea Um" do ítem IV do Art. 18, a segui.!).

te redação:

Um) não será constituída mais de uma organização

sindical em qualquer grau representativa de "uma categoria profissi~

nal ou econômica, em cada base territorial".

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS03920-3 '

fb 'SE~ADDR ALMIR GABRIE:
,...- PLEHÁIlIO/COU1SSÃO/SUllCOM/SSÃO'----------

eu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
"..., ,- TUTO/.,1USTlFICAÇi9-~---------------'

..EME~Oll DE..llDE.QUJlÇIlO

A unicidade ou não do movimento sindical é questão

de princípio e divide concepções excludentes de sindicalismo. Há, de

um lado, que considere, como o Anteprojeto da Sistematização, não

caber restrição à liberdade de organização sindical; o trabalhador

deve decidir, em cada caso, da conveniência de ser representado por

um ou mais dindicatos.

Unam-se os ítens I.e 11, no Título IX, Capítulo
VI, Artigo 414, ficando a seguinte redação:

Art. 414 - Incumbe ao Poder Público:
I - Garantir o manejo ecológico das espécies e

ecossistemas, preservar a divercidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético.

próprios interesses e, principalmente, a possibilidade de fazê-los

sociedade. Pelo contrário, vivemos nuna sociedade conflitiva, em

que o trabalhador ocupa posição subordinada, que o torna vulnerável

zação constitucional à pluralidade não constituiria mais que forma

de propiciar a divisão, e o conseqüente enfraque~imento do movimento

sindical. ~

Objeta-se fr~ue~emente, que o trabalhador, côns

cio de seus interesses, forjaria a unidade na prática, prescindindo

da garantia legal. O argumento omite o fato de que a conSciência do

nossa

a autori

em

Somos de opinião oposta. Consideramos que

valer não se encontram equânimemente distribuidos

num
para
Con~

JUS T I F'I C A ç Ã O

A redação sugerida une as matérias correlatas
único 1,em, evitando redundância de conteúdo, no que colabora
o obejtivo de tornar sintético o texto final do Anteprojeto de
tituição.

.;, TEXTO/.lUSTlfICAÇio --,

_ Unan-se os iten~.X e XI, no Título IX, Capítulo VI, artigo 414,

ficando a seguinte redação:

,EMENDA CSO~9~~.-1

l: SENADOR ALMIR GABRIEL
",, Pl.EJiÂR10/colollSSio/slJSCOMISSio.-----------,

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

às tentativas de manipulação e divisão, de inspiração externa a ele

Não é outra a razão pela qual nos países em que a pluralidade é fa

to, os diversos sindicatos necessitaram décadas de embates para

esboçar uma prática conjunta .

A nosso ver, a pluralidade sindical responde à

idéia de ser o sindicato instrumento de satisfação de interesses

individuais. Nessa concepção, nada mais lógico que indivídos i0s~

tis feitos criem tantos outros sindicatos quanto desejarem. Noss~



930 • CorÍ1issãô de Sístemalíaacão

Entendo qúe a Constituição há de ser cum-'. ,
prlda, sendo o nosso dever criar as condições para que a ~esma não se
~ransforme numa farsa, pela impossibilidade da sua observância por
parte do próprio Estado.

a Emenda proposta' tem por fim permi 
seu dever primeiro para com os cida 
compatibilização do te~~o.

Os indices de mortalidade e as doenças causadas I

pela fome nos envergonham e exigem providências sérias, drásticas e'

urgentes.
No pais da fome, a exportação de. gêneros alimenti

cios de primeira necessidade é uma afronta e um desafio para aqueles
que têm consciência e sentimento de solidariedade humana.

O Artigo 13, tratando dês direitos e liberdad~s

individuais invioláveis, na Alínea "B"; inclui a aliménta~ão ent.re
os fatores que consubsta~ciam o minimo necessário ao pleno exe~cicio

do direito à existência digna, sendo a.sua garantia o primeiro dever

do. Estoado .
, .

É claro que
tir ao Estado o cumprimento do
_dão~L ~roporcionando, assim, a

~MENDA DE ADEQUAçnO

visão, pelo contrário, é a do sindicato que defende interesses cole

tivos, que não podem ser postos em riscos por motivações individuai

Estas as razões por que propomos a restauração no

Anteprojeto, do texto da Comissão da Ordem Social.

EMENDA CS03923-8
t: SENADOR ALMIR GABRIEL

PI.ENÂRlo/eOlollsSÃo/suI'lCOUI5SÃO------------,

r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r--------------- TEXTO/...u!lTlfICAÇÃO'----------------,

Inclua-se no Capitulo I do Titulo VIII ("Da Ordem

Econômica e Financeira") o seguinte:

Art. Todo projeto econômico público ou privado

deverá destinar recursos para atendimento das demandas sociais' que

possam decorrer de sua implantação.

RAMOS

Comissão: de Sistematiz~~.

"" TCXTaIJU5TIFIO:.ÇÃ;)--------.,.:..,....~----:_-..,

EMENDA MODIFICATIVA

JUS T I F I C A k Ã O DISPOSITIVO EMENDADD: Artigo 16

O dispositivo cuja inclusão é proposta constituia

o inciso IX do artigo 12 do Anteprojeto da Comissão da Drdem Social,

e foi indevidamente omitido no Anteprojeto sist~matizado, uma vez

que o preceito não guarda qualquer incompatibilidade com os demais

dispositivos do Anteprojeto-ora em exame.

Por outro lado, ele visa impedir que projetos ma

cro-econômicos sejam executados contemplando recursos apenas para o

empreendimento econômico,com eno~es~danos à sociedade do local onde

ele se situa e, especialmente, s qu para lá se deslocam.
\ ~ ~

Exemplos flagrantes disso são a construção da rodo

via Belém-Brasilia, Cuiabá-Santarém, Transamazônica, Hidroelétrica

de Tucurui, Mineração do Rio do Norte, Complexo Industrial de Bar

carena,Carajás e outros tantos.

Seja dada ao Inciso IV, do_Artigo 16, do Anteprojeto
da Comissão de Sistematização, a segu;nte redação:

IV - a pesquisa, a. lavra, o enriquecimento, o proce~

samento, a industrialização_e o comércio de minerais nobres, raros e
estratégicos

.1t1STIFICATIV n

A' presente Emenda ..'m oor fim compatibilizar o q..e ~

tabelece o Artigo 316, com o que prescreve o ~nciso I, do Artigo 7º.

Não _serão ~ossivel ao Estado garantir a independência
Nacional, sem que a União tenha um controle rígido das·atividades vin
culadas aos minetais raros, nobres e estratégicos.

Comp brasileiro e Constituinte entendo que não é mais
possivel assistir impassivel à exploração dos nossos recursos minerais
por multinacionais que não têm qualquer comRromisso com os interesses
do povo brasileiro. O ideal seria que, além de estabelecer como monopó

~ lio d? União a exploração dos mineraIs nobres, ràros e estratégicos
pelo menos criassemos normas que garantissem a nacionalização da expl~

ração de todos os recursos não renováveis.

_ TEXTO/J\.-;.FICIoÇÃO.----------------,

PLf:NÁRIO/o:oIiIS,;;O/SUBCOUI:sSÃO-----------, OATA

PJ COMISSI10 DE SISTE~lI\TIZI\ÇAO J~ é')-ffiJ
EMENDA AOITIV~.

DISPOSITIVO Et1ENDADO: ARTIGO 333

Seja incluido no Artig? 333 os seguintes Pardgra-

No momento, espero que o sentimento nacionalis.a
éontamine todos os membros da Comissão de Sistematização

Por último, torna-se imperioso esclarecer que a
presente proposiçã9 tem ainda por. f.im criar condições favorávei~ e

condignas para túdos os garimpeiros que, submetidos a rigores e so
frimentos sabidos, exigem o devido reconhecimento.

trabaE'o que ainda pretendo tentar no decôrrer dos
lhos da Assembléia Nacional Constituinte.

.~PARTIOO~

L.i:.!!'B
AurOR--------------

EMENDA CS03924-6

tJ PAI!, O RO,t1C1S

rr-r Tr.XTO/JUSTIf'ICAÇÃO.----------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~lENDI\DO ARTIGO 321

fos:
Parágrafo 49 - E vedada a exportação de gêneros alimenticios de

primeira necessidade.
Parágrafo 59 _ São gêneros alimenticios de prime~ra necessidade
os constantes da cesta básica e outros ~ ela incluídos em face de de

cisão governamental.

JUSTIFICATIVA

A fome é um dos ~rincipais e mais humilhantes pr~

blemas do Brasil.

EMENDA CS03926-2
~ULO Rr.N'JS

AUTOR--------------...,



Comissão de Sistematização • 931

o Artigo 321 do Anteprojeto da Comissão de Sistematizaçiio passa :I'

ter a seguinte redação:

ARTIGO 321 - A ordenação do transporte marrt íno internacional, res

peitadas as disposições de acordo bilaterais firmados pela união', 'observôrá a pred~
minância dos navãor de bandeira e registro do Brasil e do país exportador ou il;1f1Dr
tador , em-partes iguais, observado o principio de reciprocidade.

liberdade individual que ultrapasse dois anos,

sada em julgado, ou se for declarado indigno do

cialato, ou com ele incompatível, por decisão d~

bunal Militar de caráter permanente, em tempo de

de Tribunal 'Especial em tempo de guerra.

pa~ 1
ofi

Tri

paz,

JUSTIFIcr,çiio
JUSTIFICAÇAO

visto

ARTIGO 2

A emen.da proposta o:nçetil:1lllza e reduz o texto,

Seja dada ao Inciso IV, do Artigo 2º. do Antepro~eto da

Comjssão de S:stematiz8ção, a segu;n~e redação:

" IV _ a dignidade intangivel da pessoa humana, assegu

rada pela impossibilidade constitucional de restrições ao pleno exer

cício dos direitos e liberdades fundamentais, ressalvado o Estado de'

Sítio.

JUSTIFICA~Ao

A presente Emenda pretende compatibilizar o texto, em"

face da Emenda Supressiva do Artigo 241 (Estado de Defesa) também a

presentada pelo sJ.gnatário.

que os artigos Teferenciados são repeti ti vos.

As pequenas adaptações feitas são simplesmente cons~

quentes, devendo prevalecer o ~rtigo 94, por estar inserido no ti

tulo, Capítula e Seção mais apropriados.

flJ
EMENDA MODIFICATIVA

~ISPOSITIVO EMENDADO:

-...:..="'--"-----'="------ --...JJ f!J p.~~~:=J

liJ ,-'2..u;J::lli.l.
PL
.l'.l."'.l'·' u."',l.'u' "1."_'_Ã,_'_'"_'_OO_"'_"_Ã_' ~J rrr:--/~O..t,TA~1

~IssiiD D~STEMATT7AÇAO _~~

EMENDA CS03928-9
f:PÃULO RM~OS -

r=-o---------------- TtXTO/JUST1f'ICAÇÃO----------------~

Os números supra referidos dizem respeito aos dias atuais, quando ,

em função de retratação do comércio internacioroal no mundo, ocorre a oferta abun 

dante de navios estrangeiros.
Quando as condições normais de mercado se reestabelecerem os fre':

tes entre os países de hemisfério continuarão mais altos do que os nossos, e os n~

vias hoje a preços baixos para lá se deslocarãc em massa.
Fatalmente isto há de' Únp~r dificuldades' quase que intranspo'1íveis

para a colocação de nossos manufaturados no exterior e aviltamento maior dos pre 

ços de semi faturados e matérias primas.
O artigo 173 da atual constituição dispõe sobre a navegação de

cabotagem, ou seja, entre portos nacionais.
O fato de haver-se omftíou sobre a navegação de longo curso, PE

de ser justificado peJo fato de, em 1967, ser a mesma praticada apenas pelo gov~

no, o qual se Líní.tave a transportar d~ 6 a 7% de nossas trocas comerciais.

Urge. também', reativar-se a construção naval do Brasil, gara!:!.

tindo-se, mai.s do que o emprego de milhares de engenheiros. técnicos e operários,

a manutenção e o desenvolvimento de importante tecnologias.

Somente' locução "bandeira e regi stro" nos assegura tal possi b.!,

De 1970 a 15'86, o frete marítimo gerado por nosso comércio exteri

or quintuplicou, havendo'atingido no pique, cifras superiores a US$ 4 bllhões.

Deste total, Menos de 20% são aufer í das por embarcações brasileiras.

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detem o menor percentual de'

transporte (de mercadorias ~ovil'lentadas com seus parceiros comerciais) em navios I

próprios, fica com 60% do frete gerado; 'igualnente a Suécia 8m e a Espanha P5%.

Excluindo-se os granéis sólidos, os E.U.A. transportam 60% e c Ca

nadá 53% de suas cargas.

Aí não se inclui o "cross trade", onde tais países entram como

"outsiders" 0!J terceí.ra bandeí.ra, empregando o registro (ou bande Irs ) de converuên
cía ,

Na atualidade, 97% das. cargas do ccmércio internacional, no mundo,

são transportadas por via marítima, sem perspectiva de reversão dEj tal quadro, nas '

décadas.

Lídade,
A presente Emenda,tem, portanto, o objetivo de compatibilizar o

Artigo 32J com o que estabelece o Inciso I, do Artigo 72.

r.r-OAU-~
r-02/ 07; 87

__________ PLENARlO/COI.lISsÃo/suacOMlssÃO-----------,tJ CO~IISSÃO DE SISTEHATIZAÇilO

= TEXro/.luSTIFICAÇÃO --------,

f'LENf.f'·o/COI.lIS5i.o/SUI)CO"'IS5ÃO----------~

D< SISTEMATIZAÇAO/iI COmSSAO
'------- ----------'------_.

EMENDA CS03927-1

~~O RAMOS

=----------------TExTotolUSTlfICAÇÁO------------'---------,

EMENDA SUPRE~SIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94
Seja dado ao Artigo 94 a redação abaixo e

suprimido, Po! via de consequência, o artigo 254

ARTIGO 94 As patentes militares, com as DrerrOgativ~s, direitos

e deveres a ela inerentes, são garantidas em toda a

olenitude aos oficiais du ativa, da reserva e aos re

formados das Forças Armadas. Polícias tüli tares e Co!,

pos de Bombeiros dos Estados, Territórios e do Distr.!,

to Federal, sendo-lhes privativos os titulas, postos

e uniformes militares. Os uniformes serão usados' na

forma que a lei dispuser.

§ 12- O oficial das Forças Armadas, das Polícias Militares

e dos Corpos de Bombeiros só perderá o posto e a pa

tente por sentença condenatória, a pena restritiva de

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~07

Seja incluido o seguinte parágrafo no Artigo 307 do Ante

projeto da Com~ssão de Siste~atização.

Parágrafo 32 - Não haverá remessa para o exterior de lu

cros gerados por investinentos em empresa nacional.

JUS T I F I C A T I V A

O ParágraTo 2º do próprio a~~igo 307 concede ~ em~resa

nac~ooal_ acesso preferencial a créditos publicos subvencjonaoos.

Naturalmente que, em face de subvenções do Gov8pno, as

empresas nacionais serãO' privilegiadas, sendo os privilégios comuni

cados a todos os investldores.

A vedação de reQessas de lucros para o exterior dará 6S

empresas nacionais e ao povo brasileiro a necessária compensação.



932 • Comissão de'Sistematização

....._~ TEXTU/..UST.'ICAÇio----------------_,

JUSTIFICATIVA

a seguinte redação:

~pia dad~ ao Parágrafo 2e do Artigo 94,

A presente Enenda, alén de cla:-ificar o texto, distinguindo a
Polícia Mil i t::r e o Corpo de Bombeiros, conforme a destinação espeéffica de cada
inst5. tuíção, d';'llda inclui adest.ínação das Guardas Munic;ipais, preenchendo uma

lacuna ver!ficeda no An~eprojeto,.

llegistre-se, por oportuno, que a atividade policial e de bombei
ro exige una profissionalização especírtca.

ResguerdeT o exercício co Conando pera Of:'ciais do serviço eti
vo, do último posto das respectivas corporações, alén de tornar mais efic:'erlte '
o serviço de segurança pública prestado, consagra o princípio inserido no pr~

prie Artigc, que pretende preservar a autcrfdade do Governador e a. autonomia das
Unidades da Federação.

I:ê claro que, como Forças Auxiliares e Reservas dó ExérC'ito, é aE,
missível que, em sãtuação especí al.Issâma, qucndo r.1ob!.lizadcas, possam ser comem
dadas por Oficiais cuja indicação não passe peão crivo do Govern:.dor, por serem
o=iundcs de quadres estranhes nos da Pc':íc:'e Hil:ter e do Corpo de Bonbei:os.

AUTOII---------

RAMOSPAULO

EMENOA MODIFiCATIVA
~ISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 94

§ ~9,_ O militar em atividade que ingres
saI' em cargo públiqp civil permanenté será transfe~ido para? reser

va.

EMENDA CS03930-1

'e
f:

..... nx.TO/"u~TI,.ICAÇA~---------------_.

EMENDA SUPRESSI\'A

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 85

A subst!tuição do termo aceit~r por in
gressar busca compatibilizar o Parágrafo 29 ; do Ãrtigo 94, com o
Inciso'II, d~ Artigo 84 e ~om'o Parágrafo 4e',do Artigo 309 que
exigem concurso para a 'admissão no sêtviço público, nas empr~sas

públicas, sociedades de economia mista. fundações públicas e autar

qu~as.

Não se pode comprometer a imagem dos mi-
litares ante a suposição de que no tex~o Constitucional se pro~ura

conságrar um princípio para prestigiá-los, destinguindo-os dos de
mais brasileiros, quando, também,'todos devem ser iguais perante a

lei.

Comiss20 de Sistematização
~.ATA~t: G2/07J8?

EMENDA CS03931·~
I!JC Constituinte PAU'_D RAMOS

..- --;-__ "LENÀRIO/C:OMIS~i.o/$u.COl.ll,do-----------

(l Comissão de Sistematização

rrr-,_------ TEuo/.luSTlfl""ÇÃO ·_-,

EMENQA MODIFICATIVA E ADITIVA

O ítem II,do Artigo 85, do Anteprojeto da Comissão
de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

""lI - a admissão ao serviço público, sob qualquer
regime, dependerá sempre de aprovàção prévia em éoncurso público, vi
lido até a nomeação do último candidato aprovado. Será assegurada a
ascensão ~uncional na carreira, através de promoção ou provas l,nternas
e de títulos, com igual peso; na forma da lei.

DISPOSITIVO r::MENDADO: ARTIGO 259
JUS T I F I C A T I V A

Seja dada ao artigo 25~. do Anteprojeto da Comissão de Sistematizaçdo
a segl!inte redação:

" Artigo 34 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são insti
tuições permanentes e regulares, organizadas com base n;" hierarquia. disciplina e i~

vestiduras militares, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos TetrLtri

rios e do Distrito Federal; são forças auxí.Iãaces do Exércí.to e reservas deste para
fins de mobilização, comandadas exclusivamente por oficiais do serviço ativo do ultl
mo posto da carreira, a não ser quando mobilizadas.

§ 19 _ As Polícia~ Militares destinam-se à' preservação da ordem p!:!.
hl.íca e exercem o poder de Policia de Manu:enção da 0r:dem Jilública, inclusive nas rE.
dovias e ferrovias federais, desenvolvendo com exclusividade as atividados de 'pol~

cíanento ostensivo.

A emenda de redação ora proposta limita-se a inse
rir, no texto proposto pelo Anteprojeto da Comissão de Sistematização,
a expressão "válido até a nomeação do último candidato aprovado", com
o objetivo único de explicitar MATl:êRIA JA APROV~DA na Comissão de DE
dem Social.

Na referida Comissão, decidiu-se rejeitar o trecho
do Relatório da Sub-Comissão dos Direitos dos Trabalhadores e S;rvido
res Públicos, que mantinha a regra de que "nenhum concurso terá a va~

lidade por prazo maior de 4 anos contados da homologação, constante da
atual Constituição, Artigo 97, Parágrafo 32.

Ao eliminar a regra da vigência de concursos por

§ 29 _ Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil,
!>egurança contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.

§ 32 - Os municípios poderão ceíar serviços voluntários de "reve!:!.
ção e combate a incêndios sob a supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros,
na forma que a lei estabelecer. '

§ 49 _ As Guardas Munic5 pais destinam-se à segurança e proteção dos
próprios núb-liteos dos rescect í.vos Municíp:'os, sob a superv.Isão e organizaçãoda P.9,
!ícia t1ilitar, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

o caput do Artigo 259 do Anteprojeto confunde as Polícias 11il:'t~

res con os Corpos de Bombeiros,.

A simples leitura proporcioná a certeza de que houve um equívE.
co, certemente decorrente do acúmulo de ~rabalho com que se deparou o nobre R~

lator, que não observou a falha da Comissão TE:,ática. '

somente 4 anos, objetivou a Comissão de Ordem Social valorizar o ins
tituto do CONCURSO PCBLICO, restabelecendo o saudável e tradicional
pr ínc Ip í o da VALIDADE PERMANENTE E SEM PRAZO DETERMINADO, ou seja, ATI:ê
A NOMEAÇAO DO CLT IMO APROVADO.

Entretanto, a falta de EXPLICITAÇAO (tanto no Rela
tório da Comissão de Ordem Social quanto 00 Anteprojeto da Cbmissão
de Sistematização), de que a derrogação do atual Parágrafo 3º do AE
tigo 97 da Constituição Federal importa no RESTABELECIMENTO da vlge~

cia da regra anterior (vigência dos concursos por prazo indeterl/lina:Jo
já começou a permitir e provocar co~,~qllências extremamente nocivás à

moralizante instituição do CONCURSO PÚBLICO. Diversos "cursinhos" e
editoras de apostilas, habituais exploradores da "indústria dos co~

cursos", já estão el'fo::icamente divulgando que 0$ futuros concursos t~

rão seus prazos de validade fixados pelas AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
DE CADA REPAR1IÇAO. E que nuitos deles, sócios, donos ou professores
de cur$inhos, já estão preparando editais de convocação e instruções
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limitando os prazos de validade por apenas alguns meses, criando os

CONCURSOS "RUTATIVOS", para que possam seguicamente convocar

out~os~e outtos, com excelentes dividendcs financeiros para as caixas
registradoras' das cursinhos e editoras, embora gerando desnecessárias
despesas para[o serviço público e sucessivas hemorragias de taxas e

mensalidades para os candidatos inscritos. E não se pode negar que a
ausênciac de uma DISPOSIÇAO EXPRESSA sobre a VALIDADE PERMANENTE dos

concurses f.'ivorece bastante a "interpretação" já comemorada pelos cu.!:.
sinhos e editor~s de apostilas.

o texto ora proposto nada INOVA e nem acrescenta à
matéria aprovada na Comissão de Ordem Sccial. Tão somente expl~c~ta,

com clareza e sefl' obscuIí"dades, c conteúdo da deliberação da Comis

são de Ordem Social, evitando assim que umá OECISAO UNANIME come o
foi a derrogação da regra dos 4 anos (atual Par. 39 do Artigo 97 da

C.F.) seja tornada inócua e sepultada oela obscuridade do silêncio,

permitindo, por viàs travessas, o' ressurgimento em toda plenitude de
um dispositivo que a Comissão decidiu DERROGAR.

. Por outro lado, ao acrescentar a expressão "na for
ma da lei", pretendo preencher uma pequena lacuna deixada pelo Ilu~

tr e Relator, posto que se faz necessária a regulamentação relativa ao
acesso funcional.

acima do Estado para julgar o qu~ está acima e fora do Estado: a di~

nidade da pessoa humana indi~idual ou coletivamente determinada. O
se quer é que o Supremo Tribunal Federal seja judiciário, isto ê, e~

tatal, e que O Tr1bunal de Garantias Const1tuciona~s seJa político,
isto é, social por excelência.

Em suma, o Tribunal de Garàntias Constituc~onais foi

criado pela Comissão da Soberania e dos D1reitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher para corr1gir o mais grave defeito da organização no!::
mativa do Brasil, qual seja a ausência de mediação entre a sociedade
e o Estado, que produz a hipertrofia dos Poderes Estata1s, em conse

qüência da qual o Estado deixa de ser o que deve ser, isto ê, um ins
trumento da sociedade civil.

Por último, não é demais registrar nos anaa.s r para el!,
minar o Tribunal de Garantias Constitucionais ê preciso eliminar o

mais 1mportante aporte produzido pela Com1ssão da Soberania, qual s~
ja o principio da não limitação do controle jurisd1cional da Const!
tucionalidade, ~ maior avanço da história un1versal que poderiamos

produzir com a nossa Constituição.

Pelo menos, vamos pensar duas vezes, lembrando sem
pre que o futuro nos julgará. A emoção corporativ~sta do Judiciário
é medíocre dentro da questão equac10nada. O que 1mporta é o julga
mento da História.

Juizes sem vitaliciedade, sim senhores; escolhidos
pela sociedade, sim senhores, p~rque a história demonstra que, em

matéria de Direitos Humanos fundamentais~ os juizes vitalícios e as
I '

estruturas judic1ais-estatais se afeiçoam fácil e sofisticadamente

às inconstitucionalidades por excelência, isto é, aos golpes de Es
tado.

~o""-(;]'o2t 07/87

pr;"'''''RSJPMDB-RS

_________________ TUTO/.lUST1FICAÇio---------- --,

Emenda de adequação

Inclua-se no anteprojeto da Comissão de Sistematização
o disposto nos artigos 41 e 42 do anteprojeto da Comissão Temática ~

obedecendo-se, destarte, a orientação contida nos parágrafos 19 e 29

do art1go 19 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS03934·3 .u"",------'--
t? Constituinte JOS~ PAULO BISOL

~ ,--- PLItHÂ"IO/co"'.ssio/sUIlCO"'.ssio-----------t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ TUTO/olUSTIFICAÇio,------------------,

Emenda de adequação' (DeslDCaIlEIlto de artigos)

Deslocar os artigos 150 a 154, contidos na Seção

X (Da Defensoria do Povo), Capítulo I. Título V. para o Título 111

(Das Garantias Constitucionais) do Anteprojeto de Const1tuição.

o anteprojeto da Comissão de Sistematização fez abstr~

ção do capítulo 111 do título 111 do Anteprojeto da Comissão da Sob~

ra~ia e dos Direitos e Garantia do Homem e da Mulher. Em outras pal~

vras, excluiu DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS O TRIBUNAL DE GARANTIAS
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS.

JUS T FICATIVA
E: claro, a abstração se 'explica pela "compatibilização"

adotou-se a.estruturação do Poder Jud1ciár10 que foi v1toriosa na C~

missão de organização do Estado. Ora, = o Tribunal de Garantias Cons
titucionais é. na solução adotada pela última comissão aludida, ab
sorvido pelo Supremo Tribunal Federal, a elim1nação do pzurneí.xo se 1!!!
punha por imperativo lógico.

Data vênia, nada menos lógico que essa lóg1ca. Para op~

rar o silogismo que explica a abstração é preciso abstrair a "ratio

essendi" do Tribunal de Garantias Constitucionais. E: aquela velha hi2.
~ória do absurdo lógico: o animal 1, o animal 2 e o animal 3 são paE
dos; o animal 1, o animal 2 e o animal 3 são gatos; logo, todos os ga
tos são pardos. Ou então: o órgão 1, o órgão 2 e o órgão 3 são tribu
-nais; o órgão 1, o órgão 2 e o órgão 3 pertencem ao Poder JUd1ciáriõ;

logo, todos os tribunais pertencem ao Poder Jud1ciário.

E: óbvio que não é aSS1m "tão" lóg1co.

O Tribunal de Garant1as Constituciona1s criado na d1

mensão das GARANTIAS CONSTITUCIONAIS não teria sent1do se fosse par

te da ESTRUTURA DO ESTADO, que é uma estrutura estruturante da pr&X1S
do Poder Estatal. Bem ao contrário, com a cri~ção do Tribunal de Ga

rantias Constitucionais (tal como acontece com a criação da Defens~

ria do Povo) o que se pretende construir é uma estrutura estruturan
te da praxis do' Poder Social ou da Soberania do Povo. ~ Justamente o

contrário do que está, pressuposto na abstração fe1ta pelo anteproje:.
to da Comissão de Sistematização. O que se quer ê um Tribunal fora e

O Anteprojeto deslocou a Defensoria do Povo (arti

gos 150 a 154) do título "Das Garantias Constitucionais" para o ti

tulo "Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo".

O simples deslocamento retira da nova Instituição

toda a sua substância e todo o seu sentido.

Em resumo, a grande função da Defensoria do Povo

é a da mediação entre a Sociedade e o Estado. A "ratio essendi" da
Defensoria do Povo é a necessidade de se conferir à Sociedade um
instrumento de controle, para que o Estado, em sua praxis, não po~

sa deixar de ser, assim no mais, instrumento da sociedade.

Logo, a Defensoria do Povo não pode ser parte da
maquina estatal, entendendo-se por maquina estatal essa estrutura

chamada de "Organização dos Poderes", que é a estrutura estrutu
rante da praxis estatal. Em outras palavras: ou se cria a Defenso
ria do Povo fora da estrutura dos poderes, ou, até por economia,

deixa-se de instituí-la. Como esta não faz sentido e propõe uma a-
por1;-indeslindável, pois, para exercer a corregedor1a e o controle
da prax1s do Estado, é necessár~o que a sua praxis seja outra, isto
é, seja uma prax1s da Soc1edade e não do Estado.

Em suma, a Defensoria do Povo, para ser o que 7e pr~

tende que seja, há de ser um órgão social, remunerado e garant1do ~

lo Estado, para controlar e fiscalizar o Estado.
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Trata-se de tentar a s~lução de uma antiqulssima ap~

ria jurídica, conhecida de todos nós: "Quis custodiet, custodies iE
sos?".

A letra ~~ do inciso 'I, do Art. 13, qo anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS03935-1

Art. 13 •••••••

I - •••••......•

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

&UTOI'I----- --,

Constituinte JOst PAULO BISOL - PMDB!RS
- PI.IENiI'lIO/co"ussÁo/su.COWISSÃO ----.,

tJ

g) comprovada absoluta incapacidadé de ,pagamento

ninguém poderá ser privado dos serviços publicos de água, esgoto e

energia efétrica.
""'----------------n:xTo/JuSTI...CAÇio------- -.,

Emenda de adequação, (Supressiva)

a) suprimir da alínea e. 'do artigo 362, a expressão "para o homem";

b) suprimir inteiramente a alínea ~.

JUS T I F I C A ç Á O

Para sobrevivência dos serviços público$ de energia

elétrica e saneamento básico, a absoluta incapacidade de pagamento

deverá ser comprovada e não simplesmente alegada ou presumida.

No anteprojeto, o artigo 13, inciso III, alínea~, die
põe que "o homem e a mulher são iguais em direitos e obrJ.gações, J.!!.
clusive os de natureza doméstica e familiar, com a única exceção dos
que têm a sua or~gem na gestação, no parto e no aleitamento", e o aE

tigo 362, dispondo sobre a aposentadorJ.a pór tempo de serviço, este.
belece, na alínea e., qu~ o tempo para implementação do direito é,de
trinta e cinco anos para o homem e, na alínea~, que ele é de trin
ta anos para a mulher.

t flagrante a contradição. Se o homem e a mulher são
iguais em direitos e obrigações e se a única exceção a esse princí
pio consJ.ste nos direitos e obrigações originários da gestação~ do
parto e do aleitamento, não há como adotar para efeito de aposenta
doria, tempos de serviço diferentes para o homem e a mulher, já que
o serviço e o seu tempo não guard~ qualqu~r relação com a gestação,
o parto e o aleitamento.

Aliás,.é de hem alvitre cbservar, que a explicitação feita no fi
nal da parte final da alínea::, do inciso III, do artJ.go 13, não se!!

do necessária do ponto de vista lógico é necessária do ponto de vi~.

ta hermenêutico, o que resulta demonstrado pela própria presença da
co~tradição no texto.

EMENDA CS03938-6
f: DEPUTADO FERNANDO BEZERRA Cee'~~~.---------------, ] cr;;'~.~

tJ CQMISSÃO DE SIstE;;;'~~ç~~·/su".",,'. J cr;j~;;;J
rrr "'- TUTP/olUSTlflC.C;ÃO ------ ,....,

EMENDA MODIFic~TIVA

DISPOSITIVG'EMENDADO:'ARTI~O 48, INCISO~II

o ~nciso lI, do Artigo 48, ~o antepr?jeto, paSSá a

ter a seguinte redação:

Art. 48

11 - os lagos e quaisquer corre~tes de âgua em teE

renos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituamli

mite com outros países ou se estendam a ~erritório estrangeiro; as

águas subterrâneas subjacentes ao território de mais de um Estado

e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Terri~õrios.

Constituinte FRANCISCO DORNELLES

r.1,- TlXTO/olIJSTIFlCAÇio --,

"Os aquíferos'subterrâneos que ultrapassem o terr!

tório de um Estado oevem ser geridos pela"União. para evitar a sua

exaustão por uma unidade federada, em pr~juízo de outra ou outras.

Se, nos termos do § 29, dd·Artigo 44; do anteproje-

to, os territórios integram a União, as águas neles situadas a ela
ertencem.

JUSTIFIC.AÇÁOAUTOIf---------------,

eeDA DE ADEQUAÇÃO

Inclua-se no artigo 262 do Anteprojeto Inicial apresentado pelo
Relator da Comissão de Sistematização o item IV seguinte:

"IV _ contribuições de que tratam os artigos 263 e 341 desta consti
tuição".

EMENDA CS03936-0

..,.., PLUÀlllO/cou.,sio/IUICOIlllISSAO-----------,

Comissão de Sistematização

"" TUTO/,lUS1IFltaçio------------------,

,JUSTIFICAÇÃO

Tendo o Anteprojeto Inicial incl~ído, em :eus.artigos 26~ e 341, cai!
tribuições compulsórias que se incluem no.concerto const.ítucronaí d~ tnbuto,. faz
-se necessário sejam elas arroladas noartJ.go 262, que abre o CapJ.tulo do ststena
Tributário Nacional, para fins de harmonização entre os textos.

/EMENDA CS03939-4
l: DEPUTADO FERNAI\110 BEZERRA COELHO

-o-r---------- PL[NÀRIO/Ç:Q'l.ussio/sUllCOM.SSÁO----,--------.,p? COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

.~"""T1QO~

PJAOB

DEPUTAOO FEPnPJlrn 8EZr.:RP.; COELHO

!,MENDA ADITIVA

DISPOSITIvO EMENDADO: ART~GO 48

Inclua-se, no Artigo '48, dQ antepro~eto, o seguinte

AUTOR--------------.

~- -_--- ---TUTtl/"USTI..IC"C;iO~---------------~

EMENDA CS03937-8

,.", --=: "LLN."lO/coUlssÃo/suaco"ISSÃO------------,

• COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO' EMENDADO: .ARTIG.O 13, 1I'~,-IS0,1", g Art. 48 .....
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§ 5~ - A União poderá transferir para o domínio m~ JUS T I F I C A ç Ã O

nicipal as águas de interesse exclusivamente local, situadas

Territórios.

JUS T I F I C A C Ã O

nos

~s águas contidas unicamente numa propriedade nãQ

precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social

desta,

As regiões periodicamente assoladas pelas secas

Pequenas correntes de água, como córregos, riachos

e arroios, de interesse exclusivamente local, pode~,com vantagem

integrar os bens municipais.

deve ser destinada leglslação específica, que tenha como caract~

rística a publicização de todas as águas.

DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

I

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO E~ffiNDADO: ARTIGO 52, INCISO I.

I'LtHARIO/cOI.llSSÃo/sUBCOl.Il"io;-,-----------,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENDA CS03942·4 AUTOR' _

tJ DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

r:-r n::Xlot.lUSTU'ICAÇÃO --,

'OTOII--------------

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50, INCISÓS I E lI,

= ~ Tr.:lfO/olusTlrlcAc,itl_,_-------------.,......._,

.-- PLEflÀl'IIO/cou.ssi.o/suElCOWISsÃO- -,

tJ

EMENDA CS03940-8

tJ

O inciso I, do Artigo 52,do anteprojeto, passa a

ter ,a seguinte redação:

Art~ 52 ... "...
I - Os lagos em terrenos do seu domínio" as . co.!:

rentes de água que neles têm nascente e foz, e as águas subterr!,

O Artigo 50 e respectivos i~cisos I e lI, d

anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:

Art. 50 - Ao legislar sobre águas, a' Uniã

definirá:

I - a política e o sistema'nacional de g

renciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a baci

hidrográfica e integrando sistemas dos Estados, do Distrito Federa

e dos Territórios,

neas subjacentes exclusivamente ao seu território, excetuadas

águas que, em virtude de lei federal, sejam partic~lares.

as

11 - os critêrios de outorga de direito d

uso das águl\s: JUS T I F I C·A ç Ã O

JUS T I F 'I C A ç Ã O

A competência da União, para legislar sobr

águas, já está previ~ta na.letra~, do inciso XIX~ do Art. 49, d

anteprojeto. Por isso: a definição da política nacional, ao sistem

assim como a referênciá aos critêrios de outorga de direito deverã

ser express~s de outra forma.

A melhor explicitação das águas do domínio dos

Estados tem por objetivo distingui-las daquelas ao domínio da

União, sem necessidade de se consultar outros artigos da Constitui

ção.

r.-r -'-__ tExTO/~\SS"[lf\<;:.AÇio---------------__,

AUTOft---------;-------

DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52.

__________ I'LIENARIO/cOlolI5SÃo/sUBCOIol15'ÃO-----------tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS03943-2

f:

=- TIEXT-o/ ..uSTIF'ICAÇiO~-~ ~:_-----""T---.

AUTOR---------------,
DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

EMENDA CS0394] -6
[=J l, F!~~~""--:J

1"L.[HÁAIO/CONISsio/SUSCOMISSÃO------------, ~D.lTA--::I

PJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ ~7~ J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50. Inclua-se no Artigo 52, do anteprojeto, o segui~

te inciso V:

Inclua-se no Artigo 50, do Anteprojeto, os §§ 19 Art. 52 .....

e 2~:

Art. 50 •••••

v - os bens que atualmente lhes pertencem ou que

lhes vierem a ser atribuíàos.

§ l~ - A lei definirá as águas particulares e os

direitos e deveres de seus proprietários. JUS T I F I C A ç Ã O

§ 2~ - São públicas de uso comum as águas situ~

Se essa disposição ê aplicada ã União, conformedas nas zonas periodicamente assoladas pelas secas. nos termos de

lei especial, sobre a matéria. estabelece o inciso XI, do art. 48,. do anteprojeto, deve,rã ser
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adotada, paralelamente, aos Estados, que têm. por exemplo, inclui

gos navegave~s, se por algum título não forem do domínio federal •.
municipal ou particular.

AUTOIl---------------.,
DEPUTADO FERNANDD BEZERRA COELHO

'LU,ÀJlIO/co',u"i.o/'UllCOr.lI"ão ~

COMISSÃO DE SISTE}MTIZAÇÁO

=_~ lUTO/olU'Ttf'ICA;io------------------.,

EMENDA CS03946-7
l~dos em seu domínio os terrenos marginais às' correntes e aos

O § 69, do Artigo 65, do anteproj~to. passa a ter

a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, § 69.AUTO#---------------.,
,DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO J fTY~~;'=:J

1

~NDA CS03944-1

tJ

r.r--------------- n::xTO/.lUSTlfICAÇÃO- --,

EMENDÁ ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO '52.

Art. 65 .......

69 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal

1 - os lagos em terrenos do seu domínio, as cor

águas' que. em virtude de lei federal, sejam par t Lcuf as-es-;

Il - OS que atualmente lhe pe:tencem OU que lhe

vierem a ser atribuídos.

J U 's T I F ICAÇÃO

subterrâ
Inçlu~-se no Artigo 52. do anteprojeto, o segui~

~e § 1 9• passando o atual' Parágrafo Onico a ser o § 29•

Art. 52 ••••

§ 1-9 '- As Constituições Estaduais poderão tran~

ferir. para o domínio municipal, águas de,interesse exclusivamen

te local.-

rentes de água que nele têm nascente e foz; e as águas

neas subjacentes eKclusivamente ao seu território, excetuadas as

JUS T I F I C A ç Ã O

P~quenas corren~es de água. corno cârregos. ria

chos e arroios. de interesse exclusivamente lo~al, pOGem, com varr

tagem, integrar os bens dos municípios.

Para que se de~ina o domínio das águas situadas
no território do Distrito Federal:sem que seja questionada a tran~s'
ferência, nela União, de bens que a ela são atribuídos pela Const1
tuição, como as águas, convêm que se expresse quais águas i
cluem-se entre os bens deste. .

Desaconselha-se a fixação constitucional de prazo
para a atribuição de bens ao Distrito Federal. pois. decorrido ~s
te, à matéria seria discutível. A redação proposta assemelha-se .a
adotade para a Uniaõ e para os Estados.

r.r----------------n.JTO!..USTlfIC...Çi.O--__- ~ r.r~ T~~TO/olU'T1f'ICAÇÃO---------------__.,

EMENDA CS03947-S'
fi . AU10ll

C DEPUTADO FERNANOO BEZERRA COELHO

'lUlÀlll0/cOIlIS:sio/StlIlCOWIS3ÃO _

COMISSÃO DE SISTE~MTI~AÇÁO

EMENDA CS03945-9

eS I
AUTOIl--- --__---,'" J r:y-;--"AIITIDO~

'--;-DE::::::.M~A:::OD:::..:F:lER~NA:1!:NOD~·.=BE~ZERR~!l.A.J,C:!,!OE!:!LdH~O!_ .J. C-PMPR _J

l: .J

EMENDA MODIFICATiVA

DISPOSITIVO E~ffiNDADO: ARTIGO'53, INCISO I.

EMENDA ADITIYA

DISPOSITrVO EMENDADO: AR~IGO 312.

O inciso I. do Artigo 53, do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. S3 •••••

I - legislar sobre:

a) as matérias de sua competência e suplementar a

legislação federal em assuntos de seu interesse;

b) águas. supletiva e complementarmente ã União

respeitada ã lei federal.

Inclua-se, no Artigo 31~. do ant~projeto, o § 39

com a seguinte redação:

Art. 312

§ 39 ~ As disposições sobre jazidas, minas e r~

cursos minerais somente se aplicam'às 'águas subterrâneas com pr~

priedades e características especiais, definidas em lei.

JUS T 1 F I C A ç Ã O

Somente as águas.subterrãneas, que apresentem C!

raçterísticas e propriedades .especiais. como. por exemplo, as mine

A importância dos recursos hídricos para o atendi

JUS T Í F I.C A ç Ã O

mento dos interesses públicos aconselha que a competência dos

dos, para legislar sobre águas. supletiva e complementarmente

"

normasTais, termais e as gasosas, devem ser disciplinadas pelas

'que regem as jazidas. minas e OS recursos minerais. As demais de

vem seguir regime' jurídico paralelo ao das águas superficiais. co~

ponentes que são do mesmo c~clo·hidrolõgico.
Esta

=-1ai
de forma expressa.?lo.cadaUnião, respeitad~ a lei federal. seja
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r=->------~--------TtX.TO/,JuSTlfICAÇio,-----------~---____.,

EMENDA CS03948-3
tJ ,'DEPUTADO FERNANDDF BEZERRA COELHO

tJ.
PLEHÂ"'ro/coN"sio/sutlCONISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTE~1RTIZAÇÃO

11 - os lagos e quaisquér correntes de água em te~

renas do seu dom!nio, ou que banhem mais de um Estado, constituamli

mite com outros pà!ses ou se estendam a território estrangeiro; as

águas subterráneas subjacentes ao território de mais de um Estado

e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territôrios.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO.E~ffiNDADO: ARTIGO 414, INCISO XIII
JUS T I F I C A'Ç Ã O

Supr~ma-se do anteprojeto:

- o inciso XIII,do Artigo 414.

J,U S T I F I C A ç Á O

Os aq~!feros subterrâneos que ultrapassem o terri

tório de um Estado devem ser geridos pela União, para evitar a sua

exaustão por uma unidade federada, em preju!zo de outrà ou outras.

Se, nos termos do § 29, dd Artigo 44, do anteproje

to, os Territórios integram a 'União, as,á~uas neles situadas a ela
ertencem.

A matéria, com redação idêntica, consta do Art!

go 50, inciso I, do anteprojeto.
EMENDA CS03951-3
tJ DEPUTADO JOSÉ LINS

pç~ftTlDO-~

~ P\.EN.f\IO/ÇÔI.lISsio(SUBCOMI"i,O-----------,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

DE~UTADO JOSÉ LI~S

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r=-t--------- PltNAAIO/Co'""SSÃo/sUBCON.SSÃO------------,

)'MENDA ADitIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 48

r=->-;--------------- TEXTCI/"U'1'f'léA~ÃO----------:------____,

AutO'l--------------
EMENDA CS03949-1

e
r::-r TEltTO/oIUSTlf'ICAÇio ----:r-__

~IENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVa EMENDADÓ:'ARTIGO 13, INCISO I, g

Inclua-se, no Artigo 48, dQ antepro~eto, o seguinte

A letra g, do inciso 'I, do Art. 13, do anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:

Art. 13 .

1- .

Art. 48 .....

§ 59 - A União poderá transferir para o domínio m~

nicipal as águas de interesse exclusivamente local, situadas nos

Territórios.

g) comprovada absoluta incapacidade de pagamento JUS T I F I C A C Ã O

ninguém poderá ser privado dos serviços publicos de água, esgoto e

energia efétrica.

JUS T I F I C A ç Ã O

Pequenas correntes de água, como córregos, riachos

e arroios, de interesse exclusivamente local, pode~,com vantagem

integrar os bens municipais.

r::-I-----------~'---ltlT~/"u'Tlrlc...çÃtI----------------

pL.f~Ã"rO/cO"'I"Âo/cuaco.."'Âo------- ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

LINS

EMENDA. MODiFICATIVA

nISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50, INCISOS I E 11.

EMENDA CS03952-1
f: DEPUTADO JO~É

Para sobrevivência dos serviços públicos de energia

eletrica e saneamento básico, a absoluta incapacidade de pagamento

deverá ser comprovada e não simplesmente alegada ou presumida.

'LUlÂ"'O/COI,IISdO/SUBCONISSiO-----------

j El--OATA--:ltJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO fOL/ lJ4-/J'1.J

EMENDA CS03950-5
.EU DEPUTADO JOSÉ LINS

O Artigo 50 e respectivos i~cisos I e lI, d

anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:

r::-Ir------~--------TEXTPI"uSTlfICAQio---------------......-,

EMENDA MODIFÍCATivA

DISPOSITIVO'EMENDADO:'ARTIGO 48, INCISO 11 Art. 50 - Ao legislar sobre águas, a Uniã

definirá:

renciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a baci

hidrográfica e integrando sistema~ dos Estados, do Distrito Federa

e dos Territórios.

O inciso lI, do Artigo 48, do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. 48 .......

I - a política e o sistema nacional de g
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11 - os crit~rios de outorga de' direito d JUS T I F I C,A ç Ã O

uso das águl\s.

ção.

União, sem necessidade de se consul ta-r t 'dou ros art~gos a Constitui

JUS T I F I C A ç Ã O

A compétência da União, para legislar sobr

águas, já está prevista na letra ~, do inciso XIX: do Art. 49, d

anteprojeto. Por isso, a definição da política nacional, ao sistem

assim como a referência aos criterios de outorga de direito deverã

ser express~s de outra forma.

A melhor explicitação das águas do domínio

Estados tem por objetivo distingui-las daquelas do domínio

dos

da

EMENDA CS03953·0
~ DEPUTADO ~OSÉ LINS

r:-r TE)(TO/JUSTlflC...ÇÃO ~

EMENDA ADITIVA

nISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50.

EMENDA CS03955·6
li] AUTOR

r- DEPUTADO JOSÉ LINS
"" ..ltN...l:uo/CONISSÃo/sIJBCOIolISsio----------~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r=-r--------------- ,.EXT«)/..USTlfIC...ÇÃO~-~-----=---------___.

, ÊMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52.

Inclua-se no Artigo 52, do anteprojeto, o segui~

Inclua-se no Artigo 50, do Anteprojeto, os §§ 19

e 2 9 :

Art. 50 .....

§ 19 - A lei definirá as águas particulares e os

direitos e deveres de seus proprietários,

29 - São públicas de uso comum as águas situa

das nas zonas periodicamente assoladas pelas secas, nos termos de

lei especial. sobre a matéria.

te inciso V:

Art. 5.1 •••••

V - os bens que atualmente lhes pertencem ou que

lhes vierem a ser atribuídos.

JUS T I F I C A ç Ã O

Se essa disposição é aplicada ã União, conforme

estabelece o inciso XI, do art. 48" do anteprojeto, deverá ser

JUSTIFICAÇÃO

Ás águas contidas unicamente numa propriedade não

precisam ser declaradas públicas, desde que sujeitas ao fim social

desta.

As regiões periodicamente assoladas pelas secas

'deve ser destinada legls1ação específica, que tenha como caracte

rística a publicização de todas as águas,.

adotada, parale~amente, aos Estados, que têm, por exemplo, inclui

dos em seu domínio ,~s terr7rios marginais às' correntes e aos l~

gos navegáveis, sJ por'algum título não forem do domínio federal •.

municipal ou par1icular.

EMENDA CS03956-4
~ DEPUTADO JOSÉ,'LINS .UTO'

=---------~...:....-~~-TElCTotolU:sTIFICAÇÃO------'-------- ___.

EMENDÀ ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO'52;AUTOR----------------.J, Erp"F·LTlo.o~

DEPUTADO JOSÉ'LINS . ~ J

EMENDA CS03954-8

tJ

§ 19,- As Constituições Estaduais poderão tran~

ferir, para o domínio municipal, águas de interesse exclusivamcn-

Inçlu~-se no Artigo 52, do anteprojeto, o segui~

te.§_19. passando o atual Parágrafo único a ser o § 29.

Art. 52 ••••

I
EMENDA MODIFICATIVA,

DISPOSITIVO E~ffiNDADO: ARTIGO 52, INCISO I.

r=-r----,-,---------- TEXlOlolUSTI'ICAÇÃO--''-----~------~---

r;"T--------......:- PLtNAIUO/COIolISSÃo/sUBCOUlssio-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÁO

O inciso I, do Artigo 52,do anteprojeto, passa a

ter. a, seguinte redação:

te local.

JUS T I F I C A ç Á O

Art~ 52 •••••••

I - Os lagos em terrenos do seu domínio, as

subterr~ chos e arroios, de interesse exclusivamente local, podem, com vaa

tagem, integrar os bens dos municípios.
rentes de água que neles têm nascente e fo k , e ~s águas

neas subjacentes exciusivamente ao seu território, excetuadas

águas que,'em virtude de lei federal, sejam particülares.

as

Pequenas correntes,de água, como côrregos, ri,i!;
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AUTOR-- _

DEPUTADO JOSÉ LINS
AUrOPl:------------__

DEPUTADO JOSÉ LJ:NS"

=~----=------ TIl:~TO/JUSTlFIC ...çio------~--------:'--~

EMENDA CS03959-9

tJ
EMENDA CS03957-2

l!J

r.r--------------- rHrO!,JusTIFICA1jAO-----:. -----,

f:J-.--C-O-~f-I-S-S-Ã-O-D-E-S-I-S-TÉ~;;.T'I/~;:ÇÃ'(;'""O.,.. ÃO

EMENDA. MODIFICATiVA

DISPOSITIVO E~ffiNDADO: ARTIGO "53, INCISO I.

EMENDA ADITIYA

DISPOSITrVO EMENDADO: ARTIGÕ 312.

O inciso I, do Artigo 53, do anteplojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Inclua-se, no Artigo 31~, do ant~projeto, o § 39

com a seguinte redação:

Art. 312

§ 39 - As disposiç5es sobre jazidas, minas e r~

Somente as águas subterrâneas, que apresentem c~

raçterísticas e propriedades especiais, como, por exemplo, as min~

Art. 53 •••••

I - legislar sobre:

a) as matérias de sua competência e suplementar a

legislação federal em assuntos de seu interesse;

b) águas, supletiva e complementarmente à União

respeitada ã lei federal.

cursos minerais somente se aplicam" às "águas subterrãneas com

priedades e características especiais, definidas em lei.

_·U S T I F I C A ç Ã O

pr2.

que regem as jazidas, minas e os recursoS minerais. As demais d~

vem seguir regime" jurídico paralelo ao das águas superficiais, com

ponentes que sao do me5mo ciclo hidrológico.

JUS T I F I C A ç Ã O

A importância dos recursos hídricos para o atendi

mento dos interesses públicos aconselha que a competência dos Est~

dos, para legislar sobre águas, supletiva e complementarmente à

União, respeitada a lei ~ederal. seja colocada de forma expressa.

rais, termais e as gasosas, "evem ser disciplinadas pela~ normas

r.1---------------TEXTO/JuSTlrlcAçio-------- _

DE SISTEMATIZA ÃO

De utado Constituinte JOÃO ALVES

EMENDA CS039~O-2

J2..I

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 86, INCISOS I e 11

..,--------- PLEI.&RIO/COI.uss'i.o/suBCOlolISSÃO -,

rr;;p.lI:rIOO~

PFL J"DEPUTADO JOSÉ LINS

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, § 6 9 •

:0---------- PLENÂlIlIO/coUI5SÃo/sUBCOlolI5SÃO -,

COMISSÃO DE SISTE}~TIZAÇÃO

EMENDA CS03958-1

l:

O § 6 9 , do Artigo 65. do anteprojeto, passa a ter!

a seguinte redação: Os incisos I e 11 do art. 86 do anteprojeto, passam a ter a
seguinte redação:

Art. 65 . Art. 86 . .

69 Incluem-se entre os bens do Di~trito Federal:

I - os lagos em terrenos do seu domínio, as cor

rentes de água que nele têm nascente e foz; e as águas subterrâ

II

fico ou de juiz.

a de dqis cargos de professor ou de médico;

a de um cargo de professor com um técnico ou cientí

as JUS T I F I C A ç Ã O

Não encontramos motivos para que seja retirado da nova Car
ta Magna o direito adquirido pelos médicos e pelos juízes, à acumula- •
ção de cargos assegurada na Constituição em vigor. O dos médicos foi
objeto de grande luta da classe em todo o País, de 1963 a 1965, con
quista obtida finalmente em 1986 pela Em~nda Constitucional nQ 20 da
quele ano. O dos juízes vem da Constituição de 1946, plenamente jus
tificável até hoje.

neas subjacentes exclusivamente ao seu território, excetuadas

águas que, em virtude de lei federal, sejam particulares-;

11 - os que atualmente lhe pertencem ou que lhe

vierem a ser atribuídos.

JUS T I F I C A ç Ã O

Para que se defina o domínio das águas situadas
no território do Distrito Fedeial:sem que seja questionada a trans
fe~ê~cia, pela U~ião, de be~~ que a ela são atribuído~ pela ConstI
tU1ÇaO, como as aguas, convem que se expresse quais aguas in
cluem-se entre os bens deste. -

Desaconselha-se a fixação constitucional de nrazo
para a atribuição de bens ao Distrito Federal, pois, decorrido es
te, a matéria seria discutível. A redação proposta assemelha-se 'ã
adotada para a Uniaõ e para os Estados.

Assembléia Nacional Consti tuinte, em 02 de julho de 1987"
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,.,.,..-- TEXTO/ofUSTlfIC-açitl-----------------,

EMENOA AOITIVA

r.1 TEXTOf,lUSTlfICAÇÃO -,

agrícE
da te!.

bindo-se cada um das tarefas de sua competência. Salvo melhor orden~

menta: Ministérios dos Transportes e da Agricultura e órgãos vincul~

dos - abertura de ruas, de poços artesianos e outros sistemas de
abastecimento de água, construção de estradas, distribuição de in~

trumentos agrícplas) de sementes, instalação'de armazéns, silos e

frjgoxificoSi etc.; Ministério do Interior 7 com Banco do Nordeste,

aanco da Ama;Õnia e ~utTos organismos vincu~ados - construção de c~

sas de campo, mobiliário; saneame~to, etc,; Ministério das Minas.
Energia e órgãos vinculados - eletrificação rural, ·instalação de luz

r esã dencãar , etc. j Ministério da Fazenda, com Caixa Econômica e Be.!!
co do Brasil - coõpe;ativas de consumo (geridas pelo Ministério da

Agricultura) para suprir de gêneros'alimenticios os ~rabalhadores e
suas famílias, cujo pagamento ~eve ser convencional, com uma parte

da produção 7 quando houver 7 sem sacri ficar o trabalhador j Ministérios

da Educação, da Saúde e da Previdência Social - construção e instal~

ção de escolas, admissão de professares7 distribuição de 1IV;OS ~ de

material escolar pará os filhos dos trabalhadores, construção de po~

tos e casas de saúde, instalação e man~tenção de postos de puericul
tura e de restaurantes populares, assistência médica e distribuição

de remédios, etc.; Ministério da Indústria e do Comércio - planej~

menta da produção, para que se produza mais o que mais consumimos e

exportamos ou venhamos a exportaI, promoçãó das eXRôrtações, etc·i
Ministérios das Relações Exteriores - pesqi.tisa·.nQ~· diversos. países

do glob. para saber o que devemos exportar; Ministério das comunic~

çães ~ agências dos correios, telégrafos, etc.i Ministério do Trab~

lho _ arregimentação dos trabalnadores ~ura1s, esclàrecimento SObTE

as vantagens a eles conferidas, etc.; Governos estaduaiS - fornec!

menta dos meios de que dispõem, em todos os setores onde forem cham~

dos a colaborarj MinistérIOs Militares - disciplina, or~em e segura~

ça ; Ministério ~o Desenvolvimento Ag"rário - planejamento, cnordeoeçãn

e fiscalização do plano. Cabendo aInda ao Ministério do Interior ou
do oesenvoivimento a' aquisição da~ terras (com ba~e no lmpo~to Terr!

~orial Rura~.pãgo) para a complementação de cada região agricola,
qúe dev~ ter;Jase (e maior porção) em terras devolutas, destacando
~e partes isoladas pa~a instalação de colônias penais, para ond~ d~

vem ser levados todos OS' criminosos do País, separados em grupós,
de acordo co~.o grau de periculosidade de cada um - mesmo Que haja

necessidade de manter muitos deles com os pés acorrentados - onde se

1ncluem os traficantes e viciados em drogas. As regiões agricoías
devem estender-se a essas colônias na proporção em que se forem rec~

perãndo os seus ocupantes, ou levados a se integrarem às regiões· os

grupos comprovadam~nte recuperados. Esse programa irá, também, apr~

ximar-nos de nossas minas e viabilizar a ~xploração de nossàs riqu~

zas minerais.
Decorridos dez anos da implantação de cada reglao

la, deve ela ser entregue aos se~s habitantes, para usufruto

Ta com independência, cessando a responsabilidade do Estado.
Trata-se, sem dúvida, de um projeto que exige muito trab]!

lho, idealismo e coragem,' mas compensa pelo arraig~do patriotismo

Rue encerra, com o amparo a 40 milhões de brasileiros, cuja maioria
nada pode ofere~er à pát~ia senão o próprio peso· que representa, e,
ao mesmo tempo, pela oportunidade d~ emancipação econômica do País,

que ócorrerá na proporção em que forem aumentando a produção e os

contratos comerciais com o mundo.
Com. efeito, o Governo contará com o apoio dos meios rurais

para a realização desse planó de salvação nacional, sem o temor de.

confronto entre o homem do campô e o proprietário rural.

empre

temporá-

JUS T I F I C A-ç Ã O

Art. 87.

§ 1Q Não haverá aposentadoria em cargos, funções ou

gos temporários, ressalvados os direitos dos trabalhadores
rios que contribuem para a previdência social.

A Lei 6.019, de 1974, que instituiu o regime de trabalho te~

porário no País, já conta com três milhões e meio de trabalhadores

por ela regidos (motoristas, guardas de segurança, garis, ascensoris

tas, pessoal de limpeza, etc.). As empresas descontam para a previdê~

cia desses trabalhadores temporários como se fossem eles do quadro;dl

reito, aliás, assegurado na lei. Esses trabalhadores não terão direi

to à aposentadoria? Por quê? Seria um absurdo. O Estado utiliza os
serviços de dezenas de milhares desses trabalhadores temporários, for

necidos por empresas, mas a lei considera o tomador do serviço co-re~

ponsável pelas indenizações e direitos previdenciários do pessoal!
mesmo sem vínculo empregatício.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

~IvJL~

EMENOA MOOIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 87, PARÁGRAFO 1Q

O parágrafo 1Q do art. 87 do anteprojeto, passa a ter a se

guinte redação.

Inclua-se, onde couber, no Capítulõ 11 - Oa Política Agríco
la, Fundiária e da Reforma Agrária, do Título VIII - Oa Ordem Econô~
mica e Financeira.

Qeputado Cons ti tU::;l;.:·n.:..·t::e::-::.J::.O~Ã::::O--.:.:Ac::L~V..::E:.::S:-~ ~

e: Comissão de Sistematização

EMENDA CS03961-1

EMENDA CS03962·9
fJl.'~o::ce:Jp::cu~t~a",d~o~c~o~n.:..s~t::l=-·t::U~l=:'n.:..t::e:.....:J~o~Ã::O~A::L::..V:.:E::.:S::.- ~J E ;;'~'=:J

I'1.U;,UD/COl.lISSiOJSUIlCOIl15siO-----------') ~D"'TJ,--J
~ .
I..C_C~o~m=i.=s.=s.:'ãc:o~d~e:......:S:::i:.:s=.t~e:::m.':a_'::t.=i.=zc:aC',çc:ã:::o:-______________ oJ/<;;.oJ,.!~~

. Urge a implantação de regJ.oes agrícola: no interior do

Pais, mediante o levantamento ~e áreas nos Estados e a escolha, atr~

vés de pesquisas das s~rviços de agronomia e outros, dos locais que

melh;r s~ pre~tem para abrigar trinta ou Quarenta milhões' de habitsE
tes. mobilizando-se os Ministérios e os Governos estaduais, incu~

Art. Mediante o levan~mento de .áreas nos Estados e a

escolha, através de pesquisas dos serviços de agronomia e out10s,
dos locais que melhor se prestem para abriga! dté quarenta milhões
de habitantes, serão instaladas, com a mobilização dos Ministérios,

dentro de um ~no da promulgação desta Constituição, regiões agrí~

las no interior de todo o País.

§ 12 _ Serãõ, igualmente, instaladas no interior brasilel
ro, separadas das "regiões agr.ic:olns", Colônias agrícolas- penais j

para onde devem ser conauzidOs todos os criminosos do País.

§ 22 _ O disposto neste artigo será regulamentado por lei
Complementar dentro de 90 (noventa) dias, a partir da vigência de~

ta Constitulção.

JUS T I F C A ç J:l O

Quanto a~s recursos parâ execução do programa, correrão
eles ~Dr conta· de dotações previstas nos orçamentos das próprics Mi

nistérios.
Ninguém desconhece que a dívida externa brasileira já eL

cede a 10D bilhões de. dól~res e a interna (dívida pública) a mais de
40D bilhões de cruzados; exéluidos os avais concedidos aos papéis
de inte1esse dos Estados.

Forç~so é reconhecer que a economia constitui o oxigênIo
indispensável para que todos, Governo e povo, possam respirar livre
mente .. O bem-estar social, portanto, ·está cond.icionado ao desenvOlyj

men~o da economia, tornando-se letra morta as leis e decretos qU~
pret~ndam elevar as rendas, os direitos e as liberdades mediante a

aplicação de alguma fórmula verbal mágica. Urge a ado~ão de • medidas
realistas, arrojada;, concretas e objetivas, capazes de promover o
bem-estar da sociedade como um todo. 'E só há um caminho visível para
o Brasil atingir essa meta: a agricultura, através da qual poderemos
exportar por ano 100 bilhàes de dólares de prD~tos agrícolãs. Quen
do isto ocorre~, nossa vida econômica e social estará 'estabilizada~
Mas não chegaremos lá com a produçâo fragmentada, c~m financiamentos

e estimolos a agricultores, com distribuiçãô de têrra aos sem-pão e
sem-teto, política essa que, até pela nossa posição geográfica, não
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/

,-,-,---------------- TrXTOIJusTlrICAçio--- ~

JUSTIFICAÇÃ.O

Suprimam-se do anteprojeto o art. 132 e seus pa;ágrafos, ex
cluindo-se, em conseqüência, dos demais dispositivos as referências a
"projeto" elou "lei de diietrizes orçamentárias".

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 132

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 14. . .•...............••.•.......................•..

XXIV - proibição das atividades de intermediação remunera

da da mão-de-obra permanente.

O inciso XXIV do artig~ 14 pàssa a ter a seguinte redação:

sos do governo~ A cada Departamento fora entregue a responsabilid~

de de uma grande tarefa, cuja execução o Presidente fiscalizava d!

latamente. Em jan~iro de ~935, 20.2 milhões de homens tinham sido
transferidos para a~zona rural - em um só dia foram levados de Nova
Yorque mais de 3D mil jovens - e o Governo inaugurava os frigorífi,

cos, os armazéns e silos, e a~ estradas para evacuar a produçãa Oü~

tro dOaS mais tarde não havia um só desocupado nas capitais dos EE
tados e quase 100 países dependiam da produção agrícola americana.

Outras medidas governamentais foram sabiamente adotadas nos diversos
setores de interesse público. levan~o o País a desenvol~er-~e por,
todos os lados de maneira impressiônante. Era a co~sagraçã~ da poli
tica do Gover~o: Roosevelt vencera. t hoje um presidente ~ndeusado

pelo povo-~or·q-american l'~ (Do livro "Roosevelt", de Emil Ludhing,

publicado em f938). ,l . IA ..

O trabalho temporário tem hoje mai~ de 3,5 milhões de tra
balhadores regidos pela Lei 6.019/74, que instituiu O regime de tra
balho temporário no País com todas as garantias trabalhistas e previ
denciárias, acompanhando a maioria dos países civilizados do mundo.
É um regime tão necessário à subsistência de milhões de brasileiros
sem qualificações para mão-de-obra permanente ou especializada (seg~

rança, motoristas, limpeza, garis etc.) qúe extingui-lo, para agra
dar a uma classe, grupos, pessoas ou interesses inconfessáveis, se
ria um crime monstruoso, digno de um Idi Amim ou Hitler. Nós ~rasi

leiros, não t~mos esse espírito perverso, de trágicas intenções. Daí

a emenda apresentada.

A ~lei de diretrizes orçamentárias" não será instrumento a

complicar e tumultuar o p~ocesso legislativo! Será que ela não irá to
lher a capacidáde de emendar o projeto de lei orçamentária, pois este
deverá ser compatível com aquela de acordo com o inciso I do § 3º do
artigo 1331

PLEHJ,RIO/cOIJISSÃo/sUBCOllllssio---- ~ ~OATJ,~t9 Comissão de Sistematização J ~o)~ J

~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XXIV

EMENDA CS03964-5
tJ Deputado Constitui~t~ ~OÃO ALVES

EMENDA CS03963-7
tJ Deputado Constituinte" JOÃO ALVES

oferece c~ndições que permitam a evolução preconizada.
Com seis milhões de quilômetros quadrados de espaços v~

2105, onde a terra é mansa e rica na maior parLE de sua extensão, c~

be-nos explorá-la com os métodos mais adequados, 5; quisermos tirar
o País do impasse em que vive desde o Império. A sítuaçêo exige a

mob1lização dos Ministérios com firme determinação, um conjunto de

esforçõs organizado, onde todos se empenhem,sem exigências prerere~

ciais, com idealismo, entusiasmo, amor e patriotismo, para 2 constr~

ção de um Bra?ll maior, mais progressista, mais humano, oferecendo
à gerações· f~tur.s o exêmplo de que o tr~balho é a receita para qUE
~se todos os m~les e pO mesmo tempo a mais poderosa força que produz
a riqueza e felicidade pa Pátria. Com isto a"Nação também se resguaE

da contra a democracia liberticida, que leva à anarquia ou ao retrE

cesso político.
Não há dúvida de que se os vinte milhões de brasilei;os

que hoje vivem em dificuldades nas zonas urbanas e suburbanas" fo~

sem transferidos para d agricultura - onde iriam juntar-se a outros
tantos que já vivem n~s zonas rurais, à mercê de exploradores - com
total assistência do Governo por um período de 5 anos, próvocariam

uma produção em largd escala, com bai~a nos preços e, conseqOenteme~

te, no custo de vida. O cruzado seria"valorizado, maior seria a pIE
cura e a disputa dos nossos produtos, pela qualidade e pelo preço,
por grande número de países, pesde que saíssem~diretamente do centro
de produção para os portos de embarque. O mundo reclama a produção

de álimentos e bastarla enviar-se 200 homens aos d~versos paises

do globo para sabermos o que devemos produzir e ~xportar.

; Por outro lado, tais ,providências viriam desafogar as c~

pitais dos graves problemas provocados por essa população desajust~

da, servindo igualmente de remédio para as suas aflições~ S?o homens
sem Ideais nem ilusões, cujos filhos, em sua.maior parte, vivem e~

~regues aos vícios, às drogas e à indisciplina social, faze~do aunen

tar a já alarma~te criminalidade e deliqUência juvenil.
O povo, na sua grande maioria, anseIe por Re?idas dessa

ordem, porque sabe-que é o único meio capaz de redimir a pobreza.
o Governo e a Nação~

com'ã implantação da nova ordem não SEria difícil cons~

guir dos ~os~~s credores externos e internos, se neces~ário fosse,

uma moratóri~ de três anos, período em que importaríanos petról~o e

o~tros produtos impre~cindíveis aos nosso consumo com pagamento à

vista. Para tanto, porém, seria necessário a conscientização no G~

verno da crise por que atravessa o País e do desespero em que se ~.e~

contram as camadas pobres da população~ Democracia é o melhor regime
do mundo, mas a fome e a miséri~ anulam por completo a liberdade p~

lítica, moral e física assegurada ao pobre em nome da lei.

Condenamos os agoureiros de tragédias, mas'não podemos des

prezar o temor de ~~e cam~nhamos para o abismo se medidas co~o as que

ora propomos não ~orem ur~entemente a~otadas. Delas surgirão, sem d~

vida, por via de conseqOência, as reformas nos demais setores de
atividade do Estado, permitipdc à Nação caminhar livreQente na estr~

da do futuro e realizar o ideal de emancipação politico-econômico-s~

cial tão sonhado, desejado e _perseguido pelo póvo brasileiro. Não
podemos continuar com essa política mónetarista, paternaliSta. esti
muldda pelos inventores dq sistema qu~ conduziu ~ sociedade brasl
leira ao vicio de jogar, comprar e vender dinheiro, levando milhões
de pessoas que produziam patrioticamente ao. egocentrismo profissiE,

nal. Não, a felicid~de"não está apenas no dinh~iro, ~as. sob~etudo,

no prazer de qualquer ação criadora.

Ao concluir, vale a-pen~~lembrar os Estados Unidos de 1933,

cuja economia era intei~amente controlada por 20X da população~ Di

tenta por cento dos habitantes daquele país estava dividido entre

desempregados, incendiários, assaltantes, viciados, desordeiros. v~

dias e miseráv~is que perambulavam sem destino pelo país. Ao ass~

mir a Presid~ncia 6a Repúbl~ca, Francklin o. Roosevelt institulu
o "New De"~lll, que lhe vaie~quatro reeleições sucessivas, para o que

.foi necessário alterar a Çonstituição. -E dessa época que nos dá nE
tícia o livro IfRoose~eltll, de Emil Ludwing, do qual extraímos o s~
9uinte comentário: •

flEm 19", quando assumiu o governo dos Estados Unidos .v
a situação do país era de completo caos social e econômico, Roese

velt comprou a prazo nove milhões de ,acres de terra inculta, em 43
Estado.s, e neles inst.alou 208 colônias"agrícoles~LimpDuas cidades dos. jE.

vens solteiros, de 14 a 22 anos, desempregados ou vadios, viciados"
ou desordeiros de t~das as classes, conduzindo-os juntamenté com os
voluntários, para as colônias. Pagava ordenado a cada um, retendo,
porém, 50%, que era entregue aos pais" e irmãos menores ou inválidos
que haviam d;ixado~ Convenceu os bancos a concederem moratória aos

lavrador~s, cujas ~erras pipotecadas ameaçavam ~omar por falta de
pagamento. e fez convergir para o interior as atenções e os reCUE
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Reparamos que em nenhum dispostivo ná qualquer definição ou

esclarecimento que nos permita conhecer em que consiste esta "lei de
diretriz". Em nenhuma oportunidade há indicação de que ela deverá ser
regulamentada. Não podemos aprovar um dispositivo com estas caracte

rísticas: novo, sem experiência prática a lhe sustentar, obscuro, ge
nérico, sujeiLo a interpretações e/ou aplicações as mais diversas!

§ 1º organizar-se-á Cômissão Mista Permanente de Senadores
e Deputados para examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei

relacionados no caput deste artigo, sem prejuizo das outras competên
cias que lhe são atribuidas nesta Constitui5ão.

JUS T I F I C A ç Ã O

Vale ressaltar ainda que uma "diretriz" estabelecida "oito
meses e meio antes do exercicio financeiro" dificilmente poderá "ori
entar" corretamente a elaboração orçamentária face às dificuldades de

previsões sobre o comportamento das variáveis macroeconômicas, inclu
sive inflação, que influenciam aquela elaboração. Ademais, o Con
gresso estará disposto a passar um ano inteiro cuidando de uma maté
ria sem resultado prático? Quando um terço do ano foi sempre o sufic!
ente para atender a todos os interesses do CcnOTesso e os objetivos

'orçamentários do Pais.(Art. 133 do Anteprojeto).

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

A emenda procura compatibilizar dispostivos conflitantes do
anteprojeto proporcionando uma redação que não deixa margem a dúvida
ou interpretações variadas.

Todos os dispositivos do anteprojeto se referem a "pluria
nual" e não a "trienal" como proposto no art. 133.

Há referências de que os créditos especiais e suplementa
res devam ser aprovados pelo legislativo ou pelo Congresso Nacional.

Falta, entr~tanto, a indicação clara da iniciativa e da competência pa
ra a apreciação. Considerando que tais créditos, modificando a lei de
meios, na prática a ela se incorporam, entendemos que devam ter ornes
mo "tratamento" que os projetos de lei orçamentária: iniciativa do
P~imeiro-Ministro e apreciação conjunta pelas Ca~as do Congresso Na
cional com a interveniência, portanto, da Comissão Mista Permanente.

PL.EN...,llD/cONISSi()/SU8CO..l:55io--------~-_,

EMENDA CS03965-3
t= Deputado Constituinte JOÃO ALVES

~
l~ Comissão de Sistematização

r;,---------------- TEXTO/dUST1FII::AÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133, § 9º

outro aspecto que, previsto em dispostivos que tratam das
leis orçamentárias, dos orçamentos e da fiscalização financeira, pode
levar a interpretações impróprias ou imprecisas, se mantida a redação
do § 1º do art. 133, diz respeito às competências da Comissão Mista.
Ela não deverá apenas apreciar e emiiir ~areceres sobre projetos de
lei relativos a orçamentos; outras atribuições lhe são imputadas no

anteprojeto, relativas a, por exemplo, acompanhamento dos orçamentos
e (iscalização financeira.

Suprima-se do anteprojeto o § 9º do artigo 133.

Para impedir essas interpretações dúbias ou conflitantes é
que propomos a emenda ~m causa.

JUS T I F I C A ç Ã O
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

A hip6tese de que "Ministros de Estado possam ser convoca
dos a comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas

e Comissões, para prestar esclarecimentos", sempre esteve prevista em
nossa sistemática constitucional, e em nossos procedimentos legisla

tivos. Aliás, qualquer parlamentar com um pouco de experiência e co
nhecimento do processo legislativo sobre isso pode testemunhar, não
havendo, portanto, necessidade de se aumentar o volume de dispositi
vos constitucionais para determinar o óbvio.

Tal dispositivo é redundante inclusive porque a hipótese da
convocação de Ministros por Comissão do Congress~. Nac~onal já está
prevista. no inciso 111 do artigo 114 do anteprojeto.

EMENDA CS03967-o
Deputado Constitui~te JOÃO ALVES

.r.r PLEIoIAR10/COUlssio/SUBCOr.llSSio _,

Comissão de Sistematização

Õ-T---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 144 E SEUS PARÁGRAFOS

Assembléia Nac í onal Constituinte, em02 de julho de 1987.
Substitua-se o artigo 144 e seus parágraf~S pelo seguinte:

EMENDA CS03966-1
(J Deputado Constituinte JOÃO ALVES

r---------- PLUi;.RIO/CCI.l\ssÃo/suacONlssÃO _t: Comissão de Sistematização

o artigo 133 e seu § 1º do anteprojeto, passam a ter a
guinte redação:

Art. 144. O Chefe de Governo, após aprovação pelo Congresso
Nacional, nomeará os Ministros do Tribunal de Contas da União, esco
lhidos entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de reputação

ilibada e notórios conhecimentos juridicos, econômicos, financeiros

ou de administração pública, sendo dois deles Auditores do Tribunal
que preencham os requisitos e tenham mais de 5 (cinco) anos no exerci

cio do cargo.

JUS T I F I C A ç Ã O

Parágrafo único. Os Ministros, bem Cama os Auditores quando
em substituição aos titulares, terão as mesmas garantias, prerrogati
vas, remuneração e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de

Justiça.

rr:xTO/JUSTIF1CAoÇiO-

1

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133 E SEU § 1º

se- I
Art. 133. O Primeiro-Ministro enviará ao Congresso Nacio

nal, para votação conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do
início do exercício financeiro seguinte, os projetos de lei relati

vos aos orçamentos anual e plurianual, e quando se fizer necessáriõ,
o~ relativos a créditos especiais ou suplementares.

A presente emenda compatibiliza as propostas apresentadas

pelas Comissões que trata~am da matéria, a Comissão 111 (da Organiza
ção dos Poderes e Sistema de Governo) e V (do Sistema Tributário, Or
çamento e Finanças), eliminando os inconvenienLes constantes do ante
projeto.
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Substitua~-se os artigos, -com todos os seus parágrafos e
incisos, nss 138, 139, 140, 141, 142, 147 e 148, pelo s equ i nt e , ren~

merando-se, em conseqüência, os demais:

Por outro lado, vários são os dispositivos do anteprojeto que

se referem a planos (nacionais, regionais, setoriais, de desenvolvi
mento, etc. etc.) o que poderia causar confusões e interpretações di

versas, vez qu~ todos eles se exercem por vários anos, isto é, são
plurianuais. Enquanto a expressão Orçamento Plurianual não poderá ser
confundida com nenhuma outra.

de 1987.

ARTIGOS 138, 139, 140, 141, 142, 147 e 148 COM
TODOS OS SEUS PARÁGRAFOS E INCISOS

~
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho

EMENDA CS03970-0
t: Deputado Constituinte' JOÃO ALVES

Por que se ter ministros de dois tipos, como demonstra o I
§ l Q , um terço com O privilégio da vitaliciedade e dois terços sem es
ta? E mais, a indicação ou escolha de Ministros ~o Tribunal de Contas
da União, para um mandato não trará consigo os prejuízo~ de algum ti
po de fisiologismo, ou de relação de dependência com gru~pos de forma
a diminuir o nível da indispensável isenção? Nos parece I preJudicial ao
sistema democrático dois tipos de juízes (uns vitalícios: e outros te~

porários) num mesmo Tribunal. Até no tratamento haverá diferença, co
mo ocorre com os juízes classistas do Tribunal Superior do Trabalho,
cuja existência é justificada por representarem as categorias econô
micas e profissionais. No caso do TCU não há categoria a' representar.
Não vamos inovar para prejudicar a instítuição. '

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

EMENDA CS03968-8
t: Deputado Constitui~t~ JDÃO ALVES
,- PLEt.AAIO/co"'lSsÃo/suecor,r15sio- ----,

~ Comissão de Sistematização
r;-r n::ll.To/.lUSTIFICAÇÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 287 - INCISO IV

Art. 138, O Tribunal de Contas da União terá sua composi
çãp, organização, funcionamento e atribuições, além do previsto na

'Constituição, determinadas por lei complementar.

O inciso IV do artigo 287 passa a ter a seguinte redação:
-JUSTIFICAÇÃO

Art. 287 ............•.•............••....................•

IV - as condições para emissão de títulos da dívida públi
ca, compreendendo a natureza, os objetivos, o montante, a rentabili
dade, as formas e prazos de resgate.

JUS T I F I C A ç Ã O

Para melhor clareza é importante caracterizar ~s matérias
relativas à emissão e resgate de títulos da dívida pública que deve-

o rão ser regulamentadas em lei complementar vez que vários são os dis-
o positivos do anteprojeto constitucional que se referem a tipos e na

turezas diversas, cada um com objetivo diferente.

A Comissão de Sistematização deve procurar compactar o an
teprojeto de forma a dimlnuir o seu tamanho, retirando dele as nor
mas mais próprias à legislação complementar ou ordinária. Assim, pr~

pomos a presente emenda, suprlmindo inúmeros dispositivos que pelo
nível de detalhamento, são incompatíveis com a boa técnica de reda
ção constitucional. Estarão melhor regulados em lei complementar, a

qual pode adaptar-se mais facilmente às variações conjunturais, in
clusive motivadas pela própria evolução da tecnologia passível de u
tilização nos procedimentos pertinentes" ao controle externo e à fis
calizàção. Lei esta, entretanto, bastante ampla para atingir todos os
pontos de interesse da fiscalização financeira do orçamento e dos nu
meros os órgãos a serem controlados e fiscalizados pelo Tribunal de

Contas, o que seria impossível impor no texto constitucional.
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Assembléla Nacional Constituinte, em 02 de julho~de 1987.

tal!,

EMENDA CS03969·6
f:J Deputado Constitui~te JOÃO ALVES J: L;~'~o~
r.r--------- PLEhl&lltO!COI,lISSÃO/suBcONrssÃo----------- DATA

~ Comissão de Sistematização J ~c~~

T"'OI'"''''''','O-----------l
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 291

No artigo 291 substitua-se a palavra "plano" por "orçamen
substituindo-se da mesma forma, em conseqüência, nos demais artl

EMENDA CS03971-8
t: Deputado Constitui~te JOÃO ALVES

__________ PLE"'A'l1o/cOllISSÃo/sUBCOlolISSÃO _

~ Comissão de Sistematização
= TEXTO/.luSTIFICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 289 - PARÁGRAFO ÚNICO

gos assemelhados. No parágrafo único do artigo 289 substitua-se a expressão,
"Banco Central do Brasil" por "Banco do Brasil".

JUS T I F I C A ç Ã O

\

Objetiva essa emenda compatibilizar o projeto pela Comissão

111 (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) e V (do Sistema
Tributário, Orçamento e Flnanças). O texto\ em questão do antepr?jeto
adotou a redação proposta pela Comissão V ehquanto a Comissão 111, em
seu artigo 34, § 5Q se refere a orçamentos trienais. Mesmo mantendo
o texto da Comissão V vale a sugestão da Comissão IIr pois é mais pró

prio da experlênoia e realidade brasileira que sempre se utilizou da

expressão Orçamento Plurianual para caracterizar a autorização para
investimentos que extrapolam o exercício financeiro.

JUS T I F I C A ç Ã O

Só podemos entender como lapso que precisa ser sanado para
que o anteprojeto se compatibiÍize com o funcionamento do sistema ban

carla nacional, a alusão ao Banco Central como depositário das dispo
niuilidades de caixa da União. É o Banco do Brasil que se consticui na
instituição financeira indicada para receber o~ depósitos da União,

depósitos estes que poderão ser utilizados a qualquer momento, princl
palmente, com a sistemátic~~t~al -d~ Caixa Único da União. O - Banco
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Central não deve e não pode funcionar como Banco comercial, onde se

fazem depósitos e movimentam-se contas.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho

EMENDA CS03972-G
f!J üeputado Constituinte JOÃO ALVES ]
,- I'LE"ARIO/cclofl$SÃofsu(lCOlofISS40---- _

tu Comissão de Sistematização ~

de 1987.

do inciso I deste mesmo artigo 292, que textualmente determina a in
clusão dos "fundos" no orçamento fiscdl, é necessário que conste no
orçamento da previdência social a expressa citação dos fundos. Caso
contrário, a permanecer a redação proposta no anteprojeto a este incl
so 111, principalmente pela inclusão no inciso I, os fundos relativos
à previdência social não constarão do orçamento que será apreciado p~

lo Congresso.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

= TEXTOfJUSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVD EMENDADO: ARTIGO 291, § 2º

O § 2º do artigo 291 passa a ter a seguinte redação:

Art. 291.

EMENDA CS03974-2
.-

Deputado Constituinte JOÃD ALVES

r:-r--------- 'LEI...'1I0/COlllssio/sUBCO"ussio----------,

Comissão de Sistematização

O inciso I do § 1º do artigo 293 passa a ter a seguinte re

dação e, em conse~üência, suprima-se o § 3º do mesmo artigo:

!J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 293, § 1º, INCISO I e § 2º

rrr TEXTO/.lUSTIFICAÇio ---,

JUS T I F I C A ç Ã O

§ 2º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exer
c~c~o financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no orçamen
to plurianual ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das
dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de
sua execução.

Art. 293.- ..

receita que
mada par a o

Procura a emenda que apresentamos corrigir grave lapso do
anteprojeto e compatibilizar sua redação, oriunda da Comissão V (do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças) com o oferecido pela Comis
são 111 (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) no seu art.
35, parágrafo único, ~nciso V.

§ 1º .•.•..••..,.....•..•...•....•...•..........•.........•.

I _ autorização de operações de crédito por antecipação da
não poderão exceder a quarta parte da receita total estl
exercício financeiro e que deverão ser liquidadas no pró-

prio exercício.

JUS T I F I C A ç Ã O

Procuramos com esta emenda consolidar num só, dois disposi

tivos'sobre a mesma matéria, sem alterar o conteúdo e o efeito das no.!:

o anteprojeto ao estabelecer que "nenhum investimento cuja

execução ultrapasse um exercício poderá ser iniciado sem prévia inclu
são no plano plurianual de investimentos, ou sem prévia lei que o au
torize" pode levar, neste caso, a que investimentos sejam aprovados
independente do "plano", sem a ele se integrarem ou, o que seria pior,
sem considerá-lo. Ocorrendo essa hipótese, a administração e a gestão
dos recursos se tornariam de tal forma caóticas, que a transparência
da ação pública, da execução financeira, por todos idealizada~ esper~

da e procurada, estaria irremediavelmente comprometida. Teríamos um
"plano de investimentos" coexistindo com várias leis autorizativas
também de investimentos!

mas ..

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho
Ar

de 1987.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho

EMENDA CS03973-4
.t? Deputado constitui~te JOÃO ALVES )

PL(HAlllO/COIol15SÃQ/SU8CO"'I:sSÃO--------.-~

t: Comissão de sistematização J

de 1987.

EMENDA CS03975-1
e: Deputado Constitui~te JOÃO ALVES

r.;---:------- PLEJ.lARIO/cOIolISS;.O/SUBCOMISSÃO----------,

Comissão de Sistematizaçãó'

r:-r nxTO/JuSTIFICAÇio _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 292, INCISO 111

Suprima-se o § 2º do artigo 293.

O inciso 111 do artigo 292 passa a ter a seguinte redação:
JUSTIFICAÇÃO

Art. 292 .

111 - O orç~mento das entidades e fundos vinculados ao sis
tema de previdência e assistência social, abrangendo a estimativa das
receitas e a fixação das despesas de cada uma delas.

JUSTIFICAÇÃO

Procuramos com esta emenda compatibilizar o texto do inciso

em questão, oriundo da Comissão V (do Sistema Tributário, Orçamento e
Tinanças), com os demais dispositivos do anteprojeto, especiaJmente
com aqueles que criam fundos para a previdência social. À similitude

Com o objetivo de sistematizar o que foi apresentado pelas
Comissões 111 (da Organização dos Poderes e Sistema de Governà) e V
(do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças) apresentamos a presente

emenda.

O texto que sugerimos suprlmlr é oriu~do da Comissão V 'en
quanto a Comissão 111 não apresentou norma específica sobre a maté
ria, pois aquele texto contraria frontalmente o espírito que orientou
a Comissão na parte relativa ao Poder Legislativo. Pelo dispositivo
deste § 2º, que pretendemos suprimir por incompatível com a orienta
ção da Comissão 111, poderão surgir interpretações de que a lei orça
mentária só se constituirá pela classificação funcional- programática I
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(a que se refere a expressão "categorias de programação"), ficando por

tanto excluídas da lei as classificações pela natureza da desp~sa e
pela fonte dos recursos. Ou então, poderão surgi~ interpretações de
que créditos especiais, que significam na prática a inclusão de novos
projetos e atividades na lei de meios, só se referirão àquela classi
ficação funcional-programática, não se reportando às demais. Em ambas
as hipóteses menor número de informações chegarão ao Congresso.

EMENDA CS03977-7
f'I . AUTO' l~''P'F"L'''~r- Deputado Constituinte JOÃO ALVES __ C- J
,__-------- I'l.ENIoRIO/COilI5SiO/SU8COl,rISSià-

j
~OATA~

f: Comissão de Sistematização Ovo VV J
r.r---------------n:xTO/JuSTlflCAÇÃO----------------,

Qualquer dessas interpretações significa um retrocesso em
relação à atual' sistemática e, o que é pior, no momento em que o Le
glslativo procura se afirmar, procura conhecer tudo sobre os gastos
públicos e tornar todos p.stes gastos transparentes à toda a socieda

de.
O texto em questão procura na realidade definir crédito es

pecial, matéria mais própria de legislação ordinária. romo dispositi
vo da lei maior, ele tem o inconveniente de introduzi~ ~â linguage~:
constitucional terminologia nova (c~tegoria de programação) e ainda
não in.egralmente incorporada por todos os segmentos da área técnica
relacionada à matéria. E o que dizer dos leigos em assuntos orçamen
tários sobre esses termos? Lembramos que a Constituição é a lei que
vai normatizar a organização da própria sociedade como um todo e, se~

do assim, por todos deve ser compreendida!

No entanto, a mais grave lmpropriedade deste parágrafo 2Q

do artigo 293 está no fato de que ele pode vir a sugerir a possibili
dade da existência de um crédito especial sem a expressa autorização
do Congresso Nacional. lembramos que crédito especial é entendido c~

mo alocação de recursos par~ despesa não prevista na lei de orçamen
to. Ora, considerando que categõria de programação (um projeto ou ati
vidade, por exemplo) só existe legalmente se incorporada, portanto,
na lei orçamentária, a simples menção de que, algumas delas não
computadas (7), poderiam ser incluídas mediante créditos espeClalS,
sugere a hipótese de que haveria recursos sendo gastos fora da lei
de meios ou a hipótese de que nela entrassem sem a específica autori
zação do Poder Legislativo.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 294, § 1Q

Suprima-se o § 1Q do artigo 294.

JUS T I F I C A ç Ã O

Essa emenda que apresentamos objetiva compatibilizar o tex
to da Comissão ~II (da Organização dos Poderes e Sistema de Governo)
com o da Comissão V (do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças), e~

pecialmente no que se refere ao espírito que norteou a elaboração das
respectivas propostas.

A da Comissão 111 trata a matéria orçamentária de acordo
com um enfoque próprio de um legislativo forte, com amplas prerroga
tivas, com um papel diferente do que está estabelecido no texto da
atual Constituição. Um Legislativo que deverá se pronunciar sobre to
das as matérias orçamentárias, sobre todos os gastos públicos de for
ma a torná-los transparentes \ toda a sociedade.' Neste enfoque ela
não prevê, como não poderia prever, um, dispositivo com a natureza des
te que pretendemos ~uprimir.

Já a Comissão' V trata a matéria de um ponto de vista que
permite facilidades ao Executivo, na execução orçamentária, de forma'
que poderá permitir a realização de gastos além do que for aprovado
pelo Congresso.

Art. 294 ••••••••••••••••••••• '••••••••••••.•••..••..•••••..

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Existem no p~ocesso legislativo instrumentos que permitem
ao Congresso aprovar, em regime de urgência, quando for necessarlo,
créditos suplementares. Há poucos ,dias foi aprovado pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em menos de uma semana, um crédito
~dicional relativo a excesso de arrecadação. Para que, então, dar es
sa liberdade total ao Executivo para suplementar, isto é, reformar,
mudar portanto, automaticamente as dotações orçamentárias aprovadas
pelo Congresso, sem a expressa autorização legislativa.

Reforços automáticos trazem, inclusive, alguns inconvenien
tes. Senão vejamos:

- podem levar o órgão que prepara o orçamento, ou seus téc
nicos, ao desistímulo para bem orçar ou,' o que é pior, à subestimação
das previsões inflacionárias, na espectativa de que suas dotações se
jam automaticamente reforçadas;

- se generalizado para todas as dotações, o reforço automá
tico pode levar a situações em que dotações, cujo desembolso se dê no
início do ano, sejam reforçadas sem real necessidade.orçamentária

Deputado Constitui~t~ JOÃO ALVES

11 - transposição de recursos de uma dotação

para outra;

l.!..J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 294, INCISO 11

~ PLE ....'uO/cot,t15Sio/sulleol.lIssio------------,

Comissão de Siste~atização
r.r TIrXTO/JUSTIFIC.ltçio ,

O Inciso 11 do artigo 294 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS03976-9

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda procura sistematizar o que foi apresentado, em re-
lação à matéria, pelas Comissões 111 (dá Organização dos Poderes e

r Sistema de Governo) e V (do Sistema Tributário, Orçamento 'e Finan
ças), propondo uma redação intermediária entre ~s duas proposições.

A proposiçã~ conciliatória decorre da situação conflitante
entre a posição da Comissão V que é totalmente favorável ao Poder E-'
xecutivo, com a permissão de um grau de liberdade bastante grande pa
ra alterar a lei orçamentária aprovada pelo Congresso, sem autoriza
ção legislativa, e o posicionamento da Comis~ão 111, que é bastante
rigoroso, não dando nenhum grau de flexibilidade'ao Executivo, favori
vel, portanto, ao Poder Legislativo. -

EMENDA CS03978-5

Deputado Constituinte JOÃO ALVES
r.;-y---------- ...LENÂA10/coUlssio/SUICOtlISSÃO -,

'Comissão de Sistematização
r.r---------------TI:XTO/.lUSTlfICAÇ;;O -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 294, § 3Q

Assembléia Nacional constituinte, em 02 dejulho de 1987.
D § 3Q do artigo 294 passa a ter a seguinte redação:
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Art. 294 •....•..•.••....•.•...•.•..•••.•.••.••..•••..•.•••

§ 3º Nenhum gasto será realizado ou obrigação assumida pelo
Estado, seus organismos, inclusive entidade da qual participe direta
ou indiretamente, sem prévia autorização do Congresso Nacional.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA CS03981-S
t: Deputado Constituinte JOÃO ALVES

= TEXTO/,lUSTlrlc,e,çÃo --,

Com esta~emenda procuramos dar redação mais adequada ao ,di~

positi~o de forma a não deixar dúvida quanto ao seu mérito e não per
mitir interpretação ou mecanismo que possa contornar a expressa e pr~

via autorização legislativa.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO 111 (00 SISTEMA FINANCEIRO) DO TÍTULO

VIII (DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA)

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987. Inclua-se no Capítulo 111 - do Sistema Financeiro Nacional,
do Título VIII - da Ordem Econômica e Financeira, o seguinte artigo,
excluindo-se, em conseqüência, a referência ao "Banca Central do Bra
sil" no artigo 107, inciso 111, alínea "e":

EMENDA CS03979-3
e: Deputado constituint~ JOÃO ALVES

m I'LEtlAAlo/eo"'lssio/suaCONlssio

c= 'Comissão de Sistematização

~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO

Art. D Banco Central do Brasil, organismo autônomo, de
caráter técnico, com patrimônio próprio, terá sua composição, organiz~

ção, funcionamento e atribuições, determinados por Lei Complementar.

§ 1º O Banco Central só poderá efetuar operações com insti
tuições financeiras públicas ou privadas. De maneira alguma poderá o~

torgar a elas sua garantia, nem adquirir documentos emitidos pelo Es
tado, seus organismos ou empresas, sem a expressa autorização do Con
gresso Nacional.

§ 2º Nenhum empréstimo ou gasto público poderá ser financf
ado com crédito direto ou indireto do Banco Central.

Suprima-se o parágrafo único do art. 303.

JUS T I F I C A ç Ã O

o dispositivo em questão além de representar norma própria
de legislação ordinária pois é meramente conceitual, está redigido de
forma ininteligível e inaplicável.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

§ 3º Fica instituído o conselho Deliberativo do Banco Cen
tral do Brasil, composto de um representante de cada Confederação Na
cional de empregadores, um da Federação Nacional das Associações de
Bancos, um dos Bancos Estatais, indicado pelo Banco do Brasil, um in
dicado pelo Ministério da Fazenda e outro pela Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, um do Ministéiro da Indústria e do
Comércio, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado
Federal.

§ 49 O Conselho Oeliberativo elegerá o Presidente e os di
retores do Banco Central do Brasil, cujo mandato não poderá exceder
de 5 (cinco) anos. A escolha se fará entre brasileiros maiores de 35

anos, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jU~ídicos, econ~

micos e financeiros, de administração pública e técnica bancária.

,.,..,-----'''--'----- 'LEN.JIlO'COI.lISSio/su.CONlssio ~___"_ _,

~'comissão de Sistematização

EMENDA CS03980-7

eu Deputado constituin~e
4U10"-- _

JOÃO ALVES

§ 5º Por ato lesivo à economia popular ou que gere, volun
tariamente, lucro especulativo ou aumento extorsivo da inflação, pod~

rá o Congresso Nacional, depois de comprovados os fatos pela Comissão
Mista P~rmanente de Orçamento e Fiscalização Financeira,' destituir o
Presidente e toda, ou parte, a Diretoria do Banco, determinando ao
Conselho nova eleição para a composição do órgão.

JUSTIFICAÇÃO

O Sanco Central do Brasil é o órgão responsável pela disci
plina, controle e execução da política monetária'do Governo. Os recur
sos 'a ele destinados, principalmente o IOF - imposto sobre operações
financeiras - chegam, por vezes, a um mon"ante superior ao próprio Or
çamento da União - em abril deste ano o saldo orçamentário era de' 60

bilhões de cruzados e do Banco Central de mais de 200 bilhões. Esses
recursos deveriam ser utilizados em benefício da sociedade como um to
do, para baixar a inflação; mas, ao contrário, têm servido para aumen
tar o desespero do povo brasileiro.

ARTIGOS 288, 335, 336 e 337

Substituam-se os artigos 288, 335, 336 e 337, com todos as
seus parágrafos incisos e artigos,pelo seguinte:

Art. 335. A lei definirá e regulará o sistema financeiro do
País, o funcionamento de instituições do gênero, de seguros e de capi
talização

c!.J

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

=---------------TEXTO/.WSTIF1CA1;io-- ---,

JUS T I F I C A ç Ã O

0m País que altera de Governo para Governo, de ano para ano,
na teoria e na prática, através de leis e decretos,o sistema financei
ro e as normas de seu financiamento, não pode fixar na Constituição
qualquer forma definitiva sobre a matéria, a não ser para "inchar" com
palavreado inócuoo texto constitucional.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Nas últimos três meses o Banco distribuiu cerca de 150 bi
lhões de cruzados para cobrir rombo nos bancos estaduais sob interven
ção. Em maio aplicou enorme soma no overnight e puxou sua taxa para
45, 46 e 48% ao mês. Ninguém sabe o que houve por trás de tudo isso,
o que se viu foi o BC recolher, com esse processo, o dinheiro que ha
via distribuído, dar grande lucro às inst~tuições bancárias e a todos
que empregam dinheiro nessa modalidade do mercado financeiro, levan
do o comércio, a indústria e a agricultura, à vexatória situação de
pagar até 70% de juros pelo dinheiro tomado aos bancos naquele mês,
elevando, em conseqüência, o preço dos seus produtos de 150 a 1.000%.
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o over e os juros baixaram, mas o povo continuou pagando o preço exo~

bitante dos produtos, com todo o aumento deixado pelo tresloucado ato
do Banco Central.

É a esse Banco, que tripudia sobre a miséria do povo e co
mete crime de lesa-pátria, que pretendem aumentar-lhe os poderes na
nova 'Constituição.

EMENDA CS03984-0
t: CONSTITUINTE JOSE: MAURICIO ]

PLENAIlIO/COMISSÃO/SU8COMISSÃO---- ='t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J

r:-r--------------- TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

EI~ENDA ADITIVA

ARt. 477.- A partir da promulgação desta Constiuição
ficam suspensos os pagamentos, da dívida externa contraída a qual
quer título, sob a forma de empréstimos perante instituições finan
ceiras privadas, até que seja feita a necessária auditoria nas ope
rações financeiras realizadas.

O artigo 477 do Anteprojeto, passa a ter uma nova re
dação e o seu conteúdo passa a ser o § lº, e o parágrafo único pas
sa a ser § 2º.

JUS T I F I C A ç A O

do Banco I

congresso)
o que pro- I

Urge, isto sim, dar um novo sentido a administração
Central, com eficiente controle de seus excessos tanto pelo

como pelas entidades e Ministériôs vinculados ao sistema. É
pomos.

A aprovação pelo Senado dos nomes para compor sua direção tem
sentido negativo para o Poder Legislativo, porque serve apenas para

tornar mais forte a administração do órgão, com a co-responsabilidade
do Congresso, sem que este tenha qualquer ingerência nos seus atos. ]

Assembléia Nacional Co~stituinte, em 02 de julho de 1987.

EMENDA CS03982-3
l: Deputado Constituinte"JOÃO ALVES
~ PL[""'1l10/CO~ISS;'o/S\lBCO"'ISS;;O- ~

t: Comissão de Sist~matização

A Emenda que estamos propondo ao Anteprojeto de Cons
tituição, visa, compatibilizar o dispositivo aprovado na Comfssão
do Sistema Tributário, Orçamentos e Finanças e constante do Antepro
jeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, 'que
trata da auditoria da dívida externa.

O exame cuidadoso e criJerioso da dívida externa só
será possível, se vier precedida de suspensão dos pagamentos, visto
qu~ uma depende da outra.

A medida proposta, além de procurar compatibilizar a
real aplicação do dispositivo que por ventura vier a ser matéria
constante do texto constitucional, é, também no nosso entendimento,
a afirmação da soberania do povo brasileiro .

... TEXTO/JUSTIFICAi;ÃC- --,

"EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133 Sala das Sessões, em de julho de 1987.

Inclua-se como § lado artigo 133 o seguinte disposi ti vo:

Art. 133. . .

§ 10. Fica o Poder Executivo obrigado a prestar' informaçôes
semestrais ao Poder Legislativo a respeito da execução do orçamento

anual e plurianual, a fim de habilitá-lo a avaliar o desempenho da ag
ministração e propor as correções necessárias.

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda procura compatibilizar a análise dos or

çamentos estabelecida neste artigo 133 com a necessidade de informa
ções para tal e com o estabelecido no anteproJeto)na próxima seção, a
da Fiscalização Financeira, Orçamenéária, Operacional e Patrimonial.

EMENDA CS03985·8
l: CONSTITUNTE aose MAUR1CIO

,- PL.E"ARIO/cOJ.lISsÃo/soaeONI"sÃO----- _t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO/.luSTlFICAÇÁO -,

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.'
EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se ao art. 317, do Anteprojeto de Consti
tuição parágrafo único.

317 •••••••.•••••••••••••••••••••.••.••••••••.•..•.••

EMENDA CS03983-1
[J CONSTITUINTE JOsE: MAURICIO ] ~.~"~~

tJ COMISSAO DE SISTEM~~"i~O~ç~~'o/,u"O"""O----------J. fJ0Li;j7TJ
r:-r '- TEXTO/.tuSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 316 inciso I,

O inciso I, do artigo 316 do Anteprojeto passa a ser
assim redigido:

Art. 316 •••••••••.••••••••••.••••••••..••.••••••••.••

1- A pesquisa, a comercialização, a distribuição e a
lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, ga
ses raros e gás natural, existentes no território nacional;

3 U S T I F I C A ç A D

Parágrafo único- Fiéa assegurada a exclusividade de
distribuição do gás natural e de qualquer origem às Companhias Est~

duais existentes.

3 U S T I F I C A ç A O

A Emenda proposta, visa sobretudo, garantir aos Esta
dos produtores de petróleo e de seus derivados, a exclusividade na
distribuição do gás natural, e os de qualquer origem que são extra
ídos no seu território e nas suas áreas limítrofes.

Somos de opinião que os benefícios que possam resultar
da exploração, da distribuição e da comercialização de todos os re
cursos naturais existente no País devem caber, exclusivamente, ao
povo brasileiro, não sendo porém, aceitável que venham eles a ser
repartidos com estrangeiros, cujas nações não propiciam aos nossos
patrícios o mesmo tratamento.

Entendemos também que, os Estados onde haja a produ
ção do gás natural, devem ter a garantia de distribuição, através '
de suas companhias estaduais e ou empresas ligadas diretameate ao
Estado. Fora disso a Ceg (Companhia Estadual de Gás do Rio de Janei
ro) centenária Empresa com tradição e NOW KNOW e a Congás do Esta=
do de São Paulo são as únicas companhias brasileiras especializadas
no setor de transformação e distribuição de gases em geral.

O monopólio da pesquisa e lavra do petróleo e seus
derivados está intrinsecamente interligada ao seu transporte e sua
comercialização.

Aliás, ao se buscar essa compatiblização outra coisa
não estamos a fazer senão convalidar dispositivos já consagrados e
imanentes a lei 2004/53 reguladora da espécie.

Sala das Sessões, em de julho de 1987.

Sala das Sessões, em de julho de,1987.
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EMENDA CS0398G-G
E2 CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO
r---------- PLENAR10/cOMISsÃo/suacoulssio ,--,

t? COMISSAO OE SISTEMARTIZACAO

§ Onico.- far-se-á o desdobramento do território do
atual Estado do Rio de Janeiro e o conseguente restabelecimento dos

. antigos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara, caso o resultado do
plebiscito seja desfavorável à fusão havida.

JUS T I F I C A ç A O

social".

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 258 00 ANTEPROJETO

de julho de 1987.

Nos parâmetros do Anteprojeto- da Subcomissão dos Esta
dos, inseriu-se dispositivos criando os Estados de Tocantins, Santa
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Juruá e Tapajós. Precedendo. o
advento dessas novas unidades federadas de consulta plebiscitária
às populações neles inseridos. De igual sorte, foi acolhida < Emenda
de nossa autoria, art. 31 do pré-citado text~. indicando o mesmo t:~
tamento para as populações dos antigos Estados da Guanabara e R10
de Janeiro, cujas populações assistiram estupefatas a arbitrarieda
de perpetrada pela lei complementar nº 20/74, que fundiu aquelas '
duas unidades federativas.

Entremente~a Comissão de Organização dos Estados, co~

validou a consulta plebiscitária para a criação dos Estados, omitin
do todavia esta forma de decisão popular das populações fluminen~
se~ e cario~a. Daí a presente Emenda objetivando compatibilizar e
adequar o texto, resguardando o direito inalienável daquele povo.

EMENDA CS03989·1
tJ CONSTITUINTE JOSE MAURIC;~··

Sala das Sessões, em

r.:l-,---------- pl.f;NAAro/cONISsio/sUBCON.Ssio------ _t: 'COMISSAO DE SISTEMATIZ~ÇAO

de julho de 1987.Sala das Sessões, em

A supressão que estamos propondo na parte relativa ao
artigo 258, que trata da atribuição da Políticiafederal, está no
que entendemos em comflito com outros dispositivos do Anteprojeto
na questão de apurações de ilícitos, contra a ordem pública em ge
ral, haja visto que no artigo 259 dispoe que os Políticias Militares
e os Corpos de Bombeiros, são destinados à preservação da ordem pú
blica, portanto está aí, o sentido genérico da norma.

Resaltamos ainda que deve ser respeitado o princípio
federativo, onde compete aos Estados a segurança dos cidadãos e a
ordem pública. Ademais salientamos que, os dispositivos que estabe
lecem os estados de defesa e de sítio~esguardam as garantias da or
dem pública e social, quando houver graves perturbações ou calamida
des naturais. -

Por estas razões, procuramos estabelecer uma melhor
adequação aos preceitos da ordem pública, contida no Anteprojeto de
constituição.

JUS T I F I C A ç A O

Suprimir a locução "penais contra a ordem política e

..".,r--~------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio----- -,

r;'l---------------- Tf;XTO/.lUSTlF'ICAÇÃO,---------- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO Emendado: Artigo 321

Art. 321- A ordenação do transporte marítimo interna
cional, respeitadas as disposições de acordo bilaterais firmados pe
la união, observará a predominância dos navios de bandeira e regis=
~ro do Brasil e do país exportador ou importador em partes iguais
observado o princípio de reciprocidade.' ,

EMENDA CS03987·4
f= Constituinte JOSÉ MAURÍCIO

PLIUI""IO/COIlISsÃo/soacOlllssAO------- --, .rn-:-0ATA---:-:J

P: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J ~J~J
..".,r---------------- TtxT-tl!.IUSTlf'ICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

redação:
O artigo 321 do Anteprojeto passa a ter a seguinte

Dê-s~ ao § 39 do Artigo 309 a seguinte redação: JUS T I F I C A ç A O

Artigo 308 - § 39 - "As empresas públicas, as sociedades de econO

mia mista e as fundacões públicas não poderão gozar
de benefícios, privilég~os ou subvenções não extensí

veis, paritariamente, às empresas nacionais".

Justificat~va:

A redação do parágrafo configurava urna lim1tação improce

dente, ao querer equiparar uma empresa eminentemente nacional, como

são as empresas e fundações nas quais o Estado possu~ participação;
com qualquer empresa do setor privado, onde estão incluídas as es

trange~ras. A alteração proposta equipara as empresas estatais às
empresas privadas nacionais no que tange à concessão de benefíc~os

ou subvenções.

Na atualidade, 97% das cargas do comércio internacio
nal, no mundo, são transportadas por via marítima, sem perspectivas
de reversão de tal quadro, nas décadas.

De 1970 a 1986, o frete marítimo gerado por nosso co
mércio exterior quintuplicou, havendo atingido no pique, cifras su
periores a US$ 4 bilhões.

Oeste total, menos de 20% são auferidas por embarca
ções brasileiras.

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detém o menor
percentual de transporte (de mercadorias movimentadas com seus par
ceiros comerciais) em navios próprios, fica com 60% do frete gerado·
igualmente a Suécia 80% e a Espanha 85%. '

Excluindo-se os granéis sólidos, os E.U.A. transportam
60% e o Canadá 53% de suas cargas.

Aí não Se inclui o "cross trade", onde tais países en
tram como "outsiders" ou terceira bandeira, empregando o registro T
(ou bandeira) de conveniência.

Os números supra referidos dizem respeito aos dias
atuais, quando, em função da retratação do comércio internacional '
no mundo, ocorre a oferta abundante de navios estrangeiros.

Quando as condições normais de mercado se reestabele_
cerem os fretes entre os países de hemisfério continuarão mais al
tos do que os nossos, e os navios hoje a preços baixos para lá se

TEXTO/JUSTlFICAÇÃO------- -,

EMENDA ADITIVA

de julho de 1987.Sala das Sessões, em

deslocarão em massa.
Fatalmente isto há impor dificuldades quase que in

transponíveis para a colocação de nossos manufaturados no exterior
e aviltamento maior dos preços de semi faturados e matérias primas.

O artigo 173 da atual consituição dispõe sobre a nave
gação de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais.

O fato de haver-se omitido sobre a navegação de longo
curso, pode ser justificado pelo fato de, em 1967, ser a mesma pra
ticada apenas pelo governo, o qual se limitava a transportar de 6 a
7% de nossas trocas comerciais.

Urge, também, reativar-se a construção naval do Bra
sil, garantindo-se, mais do que o emprego de milhares de engenhei
ros, técnicos e operários, a manutenção e o desenvolvimento de im
portantes tecnologias.

Somente locução "bandeira e registro" nos assegura
tal possibilidade.

Ante-Acrescenta-se as disposições transitórias do
projeto de Constituição, empós o art. 447 e ou onde couber:

Art. Simultaneamente com as eleições municipais de 15
de novembro de 1988, será feita consulta plebiscitária aos eleito
res dos municípios do atual Estado do Rio de Janeiro sobre a fusão
ocorrida entre o então Estado do Rio de Janeiro e o da Guanabara
nos termos da Lei complementar nº 20, de lº de julho de 1974.

EMENDA CS03988·2
tJ CONSTITUINTE JOSE MAURIC;~··-------------

<=---------- ,.L~HAlIIIOlcONI$SÃolsLl8CO"'1"SÃO------- --,

p? COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO
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r:-r TEXTO/JUSTlFICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Parágrafo 32 do artigo 86.

ções industriais e principalmente na parte de assistência a agricul
tura. -

Resaltamos ainda, que a formação de técnicos de nível
médio, vem dar uma'maior oportunidade para muitos brasileiros que
embora possuindo aptidões para o exercício de profissões, não podem
melhor aperfeiçoá-las, pois, só existe o ensino superior e que a
esse não consegue ascender,

Por esta razão 5ust5. f5.ca-se a presente medida, vez que
só a União tem condições de manter a qualidade e estrutura do ensi
no agrotécnico e técnico industrial.

Suprima-se ao Anteprojeto:

a) A locução "de cargo em comissão" inserida no par_á
grafo 32 do artigo 86. . '

JUS T I F I C A ç A O

~ sabido de todos, que os cargos em comissão nos ór
g~os.públic~s tem ajudado a levar o desprestígio da administração
pub11ca, P01S, esses c~rgos~ são preenchidos pelos afilhados e apani
guados dos chamados "P1stoloes" e recebem quantias superiores em
relação aos outros servidores.

Por este motivo, a Constituição não poderá assegurar
mais esse privilégio de poder acumular proventos pelos detentores
dos cargos em comissão. '

Esperamos que os nobres constituintes atentem para a
medida que propomos e decidam favoravelmente por esta Emenda.

Sala das Sessões, em

EMENDA CS03993-9
tJ CONSTITUINTE JOS~ MAURíCIO

de julho de 1987.

Sala das Sessões, em

EMENDA CS03991-2(!l AUTOR

~ CONSTITUINTE JOS~ MAURíCIO

de julho de 1987.
"" TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------- ---,

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se nas disposições transitórias do Antepr~
jeto de constituição, onde couber.

O disposto nesta Constituição não prejudicará o direi
to adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeita~

das as situações já constituidas na data de sua promulgação.

JUS T I F I C A ç A O
"" TU.TO!JUSTIF1CAÇ;i;o -,

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 366, e seu parágrafo único.

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) O artigo 366; e
b) O parágrafo único do art. 366

O princípio aqui inserido é norma permanente e tradi
cional em todos os textos constitucionais. Sua manutenção e tão pe
'remptório como consagradora de todos os direitos.

JUS T I F I C A ç A O Sala das Sessões, em de julho de 1987.

. A Emenda supressiva que estamos propondo ao texto do
art~g? 3~6 e.seu parágrafo.único, está no nosso entendimento, que a
mater1a e obJeto de.no:ma 1ntra-constitucional, porquanto, por sua
nat~reza e caracter1st1cas,.pode vir a passar por frequentes modifi
caçoes. -

Ressaltamos ainda, que constituição, como lei fundamen
t~l do.P~ís deve vigor~r por l~ngo tempo, não devendo conter porém~
d1spos1t1~0.que sofrerao atraves de diferentes conjunturas econômi
cas e SOC1a1S.

Por esta razão, justifica a exclusão do texto consti
tucional tais dispositivos.

sala das Sessões, em de julho de 1987.

EMENDA CS03994-7
tJ CONSTITUNTE JOS~ MAUR1CIO ) er;'~7~
r---------- PLElIARIO/cOMISsÃo/suacOMlssÃO------- [!1- DATA~

t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ~ ~~D~~J
"" TEXTO/JUSTlFICAÇÁO----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado ; Artigo 469, 'inciso' II

O inciso 11 do Artigo 469 do Anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

Art. 469 •.••••••••••••...•••••.••.••••.••..•••••••..•

11- Extinguir-se ão, automaticamente, se não forem ra
ti ficados pelo Congresso Nacional até ã data 31 de dezembro de 1986.

JUS T I F I C A ç A O

r:-r--------------- TEXTO/JUSTIFICAifÃO-------------__--,

EMENOA AOITIVA
Dispositivo Emendado: Parágrafo 12 do artigo 383.

Inserir na redação do Anteprojeto a 'seguinte locução:

"O ensino técnico-industrial e agrotécnico da nível •
médio", ficando o referido parágrafo assim redigido:

§ 12- Compete preferencialmente à União organizar e
oferecer o ensino superior, os ensinos técnico-industrial e agro
técnico de nível médio.

A nossa Emenda, objetiva compatibilizar o art. 466 do
Anteprojeto, que trata do atual Sistema tributário.

No nosso entend~mento, o atual Sistema Tributário de
ve vigorar até 31 de dezembro de 1988. E sendo assim, os fundos e
xistentes compõe este Sistema Tributário, portanto, torna-se incom
patível passar para outro, haja visto que, a nova constituição tra
tará de forma diferente as normas que regerá o Sistema Tributário.

Por esta razão justifica que, o prazo para ratifica
ção pelo Congresso Nacional, não deverá exceder ao prazo estabeleci
do para entrada em vigor do novo sistema Tributário. 

Por isso auguramos que a lucidez do ilustre Relator e
dos eminentes constituintes aprovem a medida.

JUS T I F I C A ç A O

A proposta que apresentamos em forma de Emenda, visa
dar um tratamento por parte da União ao ensino técnico de nível mé
dio, nas especialidade de técnico-~ndustrial e agrotécnico, haja
visto Que, a mão de obra técnica é de suma importância nas produ-

Sala das Sessões, em de julho de 1987.
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EMENDA CS03995-5
t: CONSTITUINTE JOS~ MAUR!CIO

=----------------TEXTO/.:JuSTIFICAÇÃO------- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 312•........•.•.....•.•.....•..............••..•

§ 3Q- OS Estados e Territórios terão direito a uma in
denização de 4% sobre o valor pos hidrocarbonetos extraídos de seus
territórios e plataforma submarina.

§ 4Q- OS Municípios terão direito à indenização equi
Nalente a 1% sobre o valor dos hidrocarbonetos extraidos de seu ter
ri tório ou na plataforma submarina a ele confrontante.

& inciso VII do artigo 379 do anteprojeto, passa ter
a seguinte redação:

VII- Auxilio suplementar ao ensino fundamental, atra
vés de construção de Centros Integrados de Ensino Público, com tur
no único, e programas de assistência gratuita ao aluno de material
didático-escolar transporte, alimentação, assistência médico-odonto
lógica, farmacéutica e psicológica. -

JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç n O

As atividades extraídas de petróleo, xisto betumoso
e gases naturais, imprescindíveis para a economia nacional, causam
~raves danos ecológicos paisagísticos aos Estados e Municípios pro
dutores.

A fim de dar a esses Estados e Municípios condições I

de reparar esses danos, torna-se necessário estipular essa indeniza
ção e inseri-la na Constituição, para não sujeitar os Estados e Mu=
nicípios aos azares da legislação ordinária.

O inciso VII, do art. 379, do capítulo 111, do Ante
projeto de constituição, que dispõe sobre o auxilio suplementar pa
ra programas assistenciais ao ensino fundamental, no nosso entendi
mento está superficial, pois não especifica corretamente, como se
rão alocados estes recursos. Assim sendo, resolvemos apresentar es
ta Emenda, visando garantir de forma nítida e cristalina a maneira
pela qual esses benefícios devam ser empregados.

Como a educação primária para todos é dever fundamen
tal do Estado Democrático com o objetivo de eliminar as desigualda
des sociais, estimular a mobilidade e democratizar a sociedade.

Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, onde há
milhões de menores carentes, portanto destituidos de condições míni
mas para O aprendizado. O Estado tem o dever de assegurar às crian~

ças a alimentação, assitência médica e odontológica e um sistema de
ensino em turno único, para possibilitar a todas as crianças a opor
tundade democrática de aprendizado. -

Este investimento do Estado há de recuperar para o
País milhões de crianças que, de outra forma, abandonariam os estu
dos nos primeiros anos e iriam, no futuro, engrossar as fileiras da
marginalidade.

Não basta construir escolas públicas tradicionais. As
estatísticas demonstram a infrequencia e o abandono da escola pelos
menores carentes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condi
ções para transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis à
Pátria.

EMENDA SUPRESSIVA

r.;,----------------Tc:XTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------,

cr;PA~TIDO~

PMDB

de julho de 1987.Sala das Sessões, em

Propõe-se a supressão do § 10, procurando-se harmonizar

o texto do Anteprojeto com o artigo 205, inciso 111.

Suprima-se o parágrafo primeiro, do artigo 209, do an

teprojeto, renunerando-se o seguinte.

.JUSTIFICATIVA

__________ I"LlNAJ'IllO/CONlssio/suacoMI5'io------------,

E?COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS03998-0

t: DEPUTADO MICHEL TEMER

de julho de 1987.Sala das Sessões, em

= TEXTO'.lUSTlfICAÇÃO -,

EMENDA CS03996·3
(!l CONSTITUINTE JOS~ MAURIC;~oR-------------

..-- PLf:NARIO/CON1SSÃO/SUBCO"'ISSAO------------,

PU COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD
= TEXTO/JUSTIFICAÇio ~__---,

EMENDA ADITIVA

ART. 87 adicionar § 3Q

EMENDA CS03999-8
(:J DEPUTADO MICHEL TEMER

No caso da alinea B em se tratando de Professor Uni
versitário, magistrado, ou membro de Tribunais de Contas o funcioná
rio poderá requerer sua permanencia na atividade por mais 2 anos
desde que submetido o exame médico apresente condiçao de saúde.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão "inclusive o do trabalho" do in
ciso VII, do artigo 353.

JUS T I F I C A ç A D

Higiene e segurança do trabalho já é matéria tratada no art.
14, XX, do anteprojeto. Cumpre evitar a repetição.

A sua colocação no art. 353 visa apenas fornecer uma base pa

ra retirar tais atividades do âmbito do Ministério do Trabalho para
inserí-la na área de influência do Ministério da Saúde.

Tal questão é impertinente à Constituinte. Compete ao Presi
dente da República decidir sobre a forma e os meios de prestação dos
serviços públicos federais.

Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações Uni
das, a matéria é tratada pela Organizáção Internacion21 do Trabalho 

01T, e não pela Organização Mundial de Saúde - OMS.
Na verdade, o binômio inseparável "higiene e segurança" exige

a participação de profissionais de diversas áreas técnicas, e não p

penas dos profissionais de saúde.
Por exemplo, algo elementar ness~ matéria são os testes de re

sistência dos materiais aplicados no trabalho, o que, não obstante
integre o "ambiente", não é assunto inerente aos profissionais da saú·
de, pelo menos não exclusivamente a eles.

O amparo ao trabalhador nao pode ser diminuído- por questões de
somenos. Cabe, portanto, retirar do texto qualquer dispositivo que

de julho de 1987.Sala das Sessões, em

Todo brasileiro com mais de 70 anos pode ser Presi
dente da República, Governador de Estado, Ministro de Estado e ocu
par outros cargos.

Entrementes, há mestres catedraticos, Juizes,Desembar
gadores e Ministros com requintada competência e reconhecido saber
que estão impedidos de exercerem tais atividades empós 70 anos. ,

O dispositivo abre-se-lhes alternativas e coloca a
disposição do País o seu conhecimento e sua bagagem intelectual.

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se ao artigo 312 do Anteprojeto
tuição, parágrafos 3Q e, 4Q com as seguintes redações:

EMENDA CS03997·1
p: CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO

= TEXTO/olUSTltlCAÇÃO _

,.,., "LENAR10/COlolISSIO/SUBCON.1SSio-----------

r: COMISSnO DE SISTEMATIZAÇAD
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EMENDA CS04000-7

t:DEPUTADO MICHEL TEMER

EMENDA CS04002-3
t:DEPUTADO MICHEL TEMER

AUTOII---------------
fI:P""TIOO~

PMDB

r:'1 TEXTo/~unIFlcAçÃO-----------------

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 456 do anteprojeto a seguinte redação:

"Art. 456 -são criados, devendo ser ~nstalados no prazo de seis

meses, a contar da promulgação desta constatauçâc, Tri

bunais Regionais Federais com sede nas Capita~s dos

Estados, a serem def~nidos em Lei'Complementar, e no

Distrito Federal. "

JUSTIFICATIVA

o texto não prevê a hipótese de criação de Tribunal R~

gional Federal no Distrito Federal, o que não há conceber. Dai

O acrésclmo proposto.
Trata-se de evidente erro de redação a omissão do Distrito

Fledera1.

r:'1 TEXTO/"'uSTI'ICAÇÃO ~

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-s~ ~ letra "d", do inciso I, do artigo 209, do ante
projeto, a seguinte redação:

"Art. 209 - ..••••••••••••••.•.•••••••.••...••••••.•••..•.

I -

~-

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer Tribu-

nais, ressalvado o disposto no art. 20S, item I,
o •

alinea "e"; entre Tribunal e juizes a ele não subord!.

nados; e entre juízes subordinados a Tribuna~s diver-

SOSJ1

JUS'll'IFICATIVA

Como o texto do Anteprojeto não ~lcança todas as hiP2

teses de conflito, a emenda tem por exclusivo objetivo compat!

bilizar a competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Su

perior Tribunal de Justiça, para julgar oS conflitos.

W 'LEHUIO/CONISSÃO/sUDCOM'SSÃO

C-COMI55AO DE 5ISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04003·1
(JDEPUTADO MICHEL TEMER

AUTO"--------------~

r:'1;---------------- TExTa/"'u5T1FIC...çio, ~

EMENDA MODIFICATIVA

Oê-se ao artigo 211, do anteprojeto, a seguinte reda-
ção:

r:'1---------------- TEXTOIJUSTlfICAÇio---------__".- --,

EMENDA MODIFICATIVA

Oê-se ao inciso IX, do artigo 213, do anteprojeto a se
guinte redação:

"Art. 213 ... ' ••••••••••••••••••••.•••••.•••.•.•••••.."Art. 211 - Os Tribunais Regiona~s Federa~s,compõem-se

de juizes reorutados na respectiva região

e nomeados pelo Presidente da República dentre brasi

leiros, maiores de trinta anos, sendo: u

JUSTIFICATIVA

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou

naves."

JUSTIFICATIVA

aer2,

Não faz sentido a expressão "ressalvada a competência daA emenda tem o objetivo de deixar a fixação do número

de Juizes dos Tribunais Regionais para o legislador ord~nár~o,

possibilitando a criação, em ma~or número, de tr~bunais meno

res, com grande vantagem para a descentralização da Just~ça Fe

deral.

Justiça Militar", tendo em conta a competência

pelo Anteprojeto para aquela Justiça.

estabelecida
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EMENDA CS04004-0
tJDEPUTADO MICHEL TEMER

julgar mandados de segurança contra atos dos Ministros de Esta
do. Não se recomenda seja transferida mencionada atribuição para
o Supremo Tribunal Federa!, sobrecarregando-o, mas para o Supe
rior Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competência do

Tribunal Federal de Recursos.
r=----,,--------------TUTO/.lUSTI,.ICAÇÃO---------------~

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA CS04006·6

t? PEPUTADD MICHEl TEMER

.lUTOIll --,

cr=P.l'llltlO~

PMPA

Suprima-se o inciso IV, do artigo 205 'do anteprojeto. fi Pr.t:NAR10/CONI5SÃO/sUICOMISSÃO

C-COMISSAO DE SISTEMATIZAC1l0

"Art. 205
I - __ ..

-;V _ 11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "

JUSYIFICATIVA

=---------------T(J;TO/JUSflFICAÇ"ÃO--------- _

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo segundo do artigo 208, do ante-
projeto.

PropBe-se a supressão, pois o tema acha-se tratado

no art. 195, inciso I.
Em adequação, propoe-se que seja supr~mido o inciso IV.

O Supremo Tribunal Federal deve exercer precipuamente a tutela

da Constituição (art. 205, III) e dos dire~tos e garantias indi

viduais (art. 205, lI). As outras questões devem ser detin~ti

vamente deslindadas no âmbito dos Tribuna~s Superiores. EMENDA CS04007-4
tJDEPUTADO MICHEL TEMER

AUTOIll,-------------- LPAftTIDO~

PMDB

c---------- PJ.fHAJIlJo/cONIS:sÂO/SUIJCOlllssio----------

r:COMISS1l0 DE SISTEMATIZAC1l0

L!l 1'1.r".l"lo/cOMI~5io/sv.COJlI~.io

r-éOMISS1l0 DE SISTEMATIZAC1l0

EMENDA CS04005.8

f:DEPUTADO MICHEL TEMER
AutOlt--------------

= TEXTO/,lUSTIFICAC;io --,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à letra "b", do inciso I, do artigo 205 e à letr,a,
"a", do inciso I, do artigo 209, do anteprojeto, a seguinte redação:

""" nxTo/.lUSTI'ICAÇÃO'----------- _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à letra "i", do inciso I, do artigo 205 e à letra
"bOI, do artigo 209, do anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 205 - •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•..•.••••..•.••• o.
I - .

i) os mandados de segurança e o "habeas data" contra
atos do Presidente da República, do Primeiro' Mi
nistro, das Mesas da Câmara e do Senado Federal,
do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Co~

tas da União, ou de seus Presidentes, do Procur~

dor-Geral da República, bem como os impetrauos p~

la União contra atos de governos estaduais ou do

Distrito Federal; "

"Art. 209 

I -
b) os mandados de segurança e o "habeas data" contra

atos de Ministro de Estado, do Presidente do Trib~

nal ou de seus ~rgão;"

Desde a Constituição de 1946, com a criação do Tri
bunal federal de Recursos, atribuiu-se a este a competência para

" Art. 205- •••••••.•••.•••..••..•••••••..•..•.....•••...

I- .

b) nos crimes ~omuns e de responsabilidade, os me~

bras do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais

Superiores e os do Tribunal de Contas da União, e

os Chetes de Missão Diplomática de caráter permane~

te; 11

"Art. 209 - .

I,- •••••••.•••.•••••.•••••••••..•••••.•.••...••.••.•..

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os De

sembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados,

do Distrito Federal e Territórios, os membros dos

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Fede-

ral. bem como dos Tribunais Regionais Federais, dos

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho.e os do

Ministério PÚblico da União que oficiem perante Tribunais. li

JUSTIFICATIVA

Como a regra de competência é a do Tribunal Superior julgar

o membro do Tribunal ou juiz que lhe é imediatamente interio~

pelo que se vê dos arts. 205, inciso I, alinea ~ e 212, ~nci

so I, alinea!!o, a emenda procura seguir a sistemát~ca do Ant~

projeto.
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EMENDA CS04008-2
~DEPUTADD MICHEL TEMER

EMENDA CS04010-4
tJDEPUTADO MICHEL TEMER

tJCOMISSAD DE SISTEMA~~~~o~;~ISSÃO/SUBCONlssÃo.

m~---------------TUTO/"USTl"Jc..çÃO---------------_~ r::-r------------ T~ItTOI"V'TIFICAÇ~O------------ ~

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Compete o encam1nhamento da proposta:

de Justiça, com a aprovação do Tribunal."

Dê-se ao parágrafo 22, incisos I e 11, do artigo 200 a
seguinte redação:

"Art. 200, ~. o,. o ••••••••••••••••• o ••••••••••••••••• o. o •••

§ 19 _ ••••••.•,••••••••••••••••••.•••.••••..•••.••...••

"Art. 225 - •••••••••••••.••• o' o' o o ••••• o ••••••••••••

Parágra~o único - O Tribunal Regional Eleitoral el~

gerá Presidente um dos deis desembargadores do Tri

bunal de Just1ça, cabendo ao outro a Vice - Presidê~

cia e a Ccrregedoria Reg10nal Eleitoral ao Juiz Fe

deral componente do Tribunal. "

Dê-se ao parágrafo único do artigo 224 e ao parágrafo
único do artigo 225, do anteprojeto a seguinte redação:

"Art. 224 - _•••••.•• o ••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágra~o único: O Tribunal Superior Eleitoral el~

gerá seu Presidente e Vice-Pres1dente dentre os M!

nistros do Supremo Tr1bunal Federal e o Corregedor

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal

de Justiça."

TribunalII - no âmbit? estadual, ao Presidente do

I no âmbito ~ederal, nele incluida a Just1ça do

Distrito Federal e Territór10s, aos Presiden

tes do Supremo Tribunal Federal e dos Tr1buna1s Su

periores, com a aprovação dos respectivos Tr1bunais;

JUSTIF:n:CA'll'IVA JUSTINICATNA

A emenda visa a que os Tribunais Superiores possam en

caminhar a SUa proposta diretamente ao Poder Legislativo.

Em adequação, a emenda tem por objetivo definir o exerci

cio da Corregedoria.

r::-r TII!;XTO/"U5TIf'IC...Çi.O ~

EMENDA CS04011-2'
~DEPUTAOO MICHEL TEMER

EMENDA CS04009-1
~OEPUTADO MICHEL TE~ER
1':"1.----------- 1'1.IEHAlIlIO/cONISsÃo/suecOMlssio-------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~D

r::-rr- TUTO/olUSTI'ICAQÃO----------------,

EMENOA SUPRESSIVA EMENDA MODIFICATIVA

Suprima-se o inciso I,'do artigo 196, do anteprojeto,

renumerando-se os seguintes.

Dê-se ao inciso IX, do artigo 192, do anteprojeto a se

guinte redação:

I
"Art. 192 -

IX - As decisões admin1strativas dos Tribunais serao

motivadas e identi~ioados os votantes."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Propõe-se a supressão do inciso, que nao se harmon1za

cOm o caput. Com e~eito, não compete aos Tribunais Super10res o

processo e julgamento dos juizes estaduais, membros do Min1st~

rio Público e Conselheiros. por outro lado, o art. 233, § 12 , já

dispõe acerca dessa competência.

Não parece adequado exig1r-se quorum qua11f1cado p~

ra toda e qualquer decisão admin1strat1va, o que poderá importar

paralisia da ação dos Tribunais.
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e instrumentos de
maneira incompleta,

J

r~dundância, enxuga o texto e tor
proteção ao trabalhador.

Não se deve manter dois dispositivos tratando do mesmo assunto.
Cumpre Compatibilizá-los.

O artigo 356, na verdade, se refere a meios
realizar o que consta do art. 14, XX, mas o faz de

deixando de lado atividades essenciais à segurança do trabalho.
Por isso mesmo se propõe a reunião de toda a matéria em um só

dispositivo.

A redação proposta evita a
na mais clara e mais abrangente a

JUS T I F I C A ç A'0

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 29 do artigo 209, do anteprojeto de Constituição,
. a seguinte redação:

=-----"------------TEXTO'oIUSTIFICAl;ÃO- -,

,----------- Pt.EHARIO/cONlssio/sUBCOM'5Sio _

t:COMISSAO DE SISTEM~TIZAÇAD

EMENDA CS04012-1
tJOEPUTAOO MICHEL TEMER

"Art. 209 - •••.••.•••••••••••••••••••..•••.••.••••.••

1 tJ -;~.~~r-~
~~~~=~~=~ ....J

_L~,.A..UOICOIlISS:iO/SUBCONI.U.iO_- ~~=__~__' LU!/",}~
t?COM!QSAD DE SISTEM~TIZAÇAO _J l_~.~

EMENDA CS04014-7
f?OEPUTADO MICHEL TEMER

§ 22 - Funcionará junto aos Tribunais Regionais Fed~

rais o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe,
na forma da lei, exercer a gestão administrativa e or
çamentária da Justiça Federal de primeiro grau da re-'
gião sob a jurisdição de cada um desses Tribunais."

~---+-------------TEXTO/JUSTIF1CAÇio------ ._

JUS T I F I C A ç A O EMENDA MODIFICATIVA

Por não ser, no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, o
Superior Tribunal de Justiça, órgão da Justiça Federal que é trata
da em seção diversa e composta tão só pelos Tribunais Regionais Fe
derais e juízes federais, não existe razão alguma para que funcione
perante esse órgão d'Conselho da Justiça Federal. Em primeiro lugar,
porque não se trata de órgão da Justiça Federal, mas sim de Tribunal
Nacional, tanto que para sua composição, concorrem, em número igual,
juízes da Justiça Federal e juízes da Justiça Estadual e do Distrito
Federal, sendo os próprios componentes do Ministério Público Federal,
estadual e do Distrito FEderal representados paritariamente, quanto
ao acesso às vagas desse Tribunal, que processará e julgará causas
decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais F~

derais e pelos Trib~nais-de Justiça dos Estados e do Distrito Fede
tal e dos Territórios.

Em segundo lugar, porque se se admitisse o funcionamento junto
ao Superior Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal have
ria também de ser criado, perante esse mesmo órgão, o Conselho da Ju~

tiça estadual, tratando-se, pois, de Ttibunal Nacional e não Federal,
motivo porque não há razão alguma para que exerça a supervisão admi
nistrativa e orçamentária tão só da Justiça Federal de primeiro e se
gundo graus, com sérios prejuízos à independência administrativa, or
çamentária e a auto organização dos Tribunais Regionais Federais.

Substitua-se o termo "Saúde" do inciso XX do artigo 14, do An
t,eprGjeto pelo vocábulo "Higiene".

J U S T I F I C A ç A O

D termo "Sa~de" já está inserido e contemplado na Seção I, "Da
sa~rld", artigo 349, que diz:

"A Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ora, se é di
reito de todos, já inclui obviamente a classe trabalhadora. Portanto,
é rerllJndância e repetição, além de ser inadequado, no artigo 14, incl
so xl(.

Isto porque o termo "Saúde." na área do trabalho não é tão abra~

gentd quanto o termo "Higiene". Enquanto Saúde retrata apenas o esta
do de uma pessoa; a Higiene se refere à pessoa, ao ambiente e aos di

versos meios de preservar a saúde.
No amb~ente de trabalho é preciso muito mais que Saúde. A Seg~

rança e Higiene do trabalho como está na ConstitUIÇ~O' em vigor é mui
to mais abrangente, completa, evoluida; dinâmica e assegura ao trab~

lhadqr a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do trabalho. C~

mo está colocado no Anteprojeto, ora em debate, significa um retroce~
I

so d9 direito do trabalhador.

= TEXTOIJUSTlF1CAÇAO _

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 14, XX o conteúdo dos incisos do arti
go 356, suprimindo-se o "caput" do artigo 356 e dando ao inciso XX do
artigo 14 a seguinte redação:

EME~DA CS04015-5
P:DEPU~ADO MICHEL TEMER
~----------"1.EH .. luo/eOlollsllio/SUBCl).. I:lSÃO- ..,

f9CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
.,.., TUTO/JUllTIFICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA

"Art. 14 - •.•.•.•...•.•.....•.......•.................

XX - higiene e segurança do trabalho, medIante:
a) medidas que visem à eliminação de riscos de a

cidentes e doenças do trabalho;
b) informação a respeito de atividades que compo~

tem riscos à saúde e à segurança e aos métodos
de controlá-los;

c) direito de 'recusa ao trabalho em ambientes sem
controle adequado de riscos;

d) participação na gestão dos serviços internos e
externos aos locais de trabalho, relacionados
à higiene e segurança do trabalho, acompanhan
do a ação fiscalizadora do ambiente. l l

Suprima-se a expressão "ou estadual" da parte final

do ~ 19 do artigo 211, do anteprojeto de Constituição.
I

J U IS T I F I C A ç A O

Trata-se de evidente erro de redação. O § 19 está em
des~cordo com O disposto no 'inciso I do mesmo artigo. Não tem cabi
mento o Ministério Público Estadual indicar promotores federais.

I
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EMENDA CS04016-3
f:DEPUTADO MICHEL TEMER

---------- PLEHAAIO/cOl.lISSÃo/sUBCOM.:sSÃO----- _

t?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A matéria não se refere a SERVIDOR P8BLICO, mas, sim,
à ADMINISTRAÇAO P8BLICA.

Na verdade ela cuida do direito de petição.e, por isso,
mereceria redação mais abrangente, referindo-se, também, a recursos e
representações.

0=--------------- TEXTO/oJUSTIFICAÇÃO---------- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

A letra "c" do § 19, do art. 208, do anteprojeto, dê-se a se
guinte redação:

"Art. 208 - ••••••••.••.••••••••••••••..•••••..•.•...•

§ 19 - •••...•••••••••••••••.•••••.••.••••••.•••••••

EMENDA CS04018-0
t:OEPUTAOO MICHEL TiMER

. PI.ENAlI.lo/cOIllISSÃo/sUBCOUlssio--------

~SSAO DE SISTEMATIZAÇAO

c) um terço, em partes iguais, entre membros do
Ministério Público Fede~al, Estadual ou do Ois
trito Federal, e advogados, com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional, indicados em
lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Bra
sil."

JUS T I F I C A ç A O

A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em qu~stão

com o que consta dos artigos 193, 211 e 216 do anteprojeto.
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o trata

mento dado ao tema da indicação de advogados para a composição dos Tri
bunais, tomando como paradigma o art. 193.

Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa
matéria (e qJe, por isso, deve condicionar os outros artigos, que se
referem a casos específicos) estipula, como condi~ão para ser indica
do, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a
dez anos, e, como forma de indicação, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem
ensejar dificuldades interpretativas e, consequentemente, de aplicaçã
da lei.

Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado
ao tema desde o relatório da Subcomissão do Poder Judiciário e Minis
tério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de Sistematiz~

ção nos artigos 193, 211 e 216.

Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez anos de experiência profissional, na militância da ad
vocacia.

Todas as indicações devem partir do Colégio de Advogados, a
quem compete avaliar, numa primeira instância, a reputação moral e
profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um repre
sentante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus
pares.

A redação proposta apreende o espírito do art. 193, no sentido
de assegurar que os indicados reunam os requisitos de larga experiên
cia profissional, independência perante o Poder Público e confiabili
dade em relação àqueles aos quais vai servir.

=---- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO--------------__-,

EMENDA MODIFICATIVA

o disposto no parágrafo único do artigo 84 deve figurar
como artigo, no Capítulo VIII - DA ADMINISTRAÇAO p8BLICA.

JUS T I F I C A ç A O

Trata-se de emenda técnica.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 84 do anteproj~tQ. _

JUS T I F I C A ç A O

A matéria já está abrangida pelo artigo 74.

Com efeito, se a Administração Pública (como um todo)
está obrigada a respeitar os direitos dos· cidadãos, é certo que os
servidores (que são parte da Administração) já estão obrigados ares
peitar os mesmos direitos.

r;-r--------- ..LEHA"IO/cONlssio/sU8COMlssio-----------

t:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

m--------------- Tl!XTO'oIUSTII'"ICAÇÂO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do artigo 208 e às letras "a" e "b", do
§ 12 do mesmo artigo do anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 208 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de
trinta e seis Ministros.~

§ 12 -

a) - um ~erço, dentre juízes da JustiçaJFederal, e
um terço, dentre juízes da Justiça Estadual 0'

ou do Distrito Federal, indicados em lista
tríplice pelo Superior Tribunal de Justiç~;"

JUS T I F I C A ç A O

A emenda tem dois objetivos: primeit9, compatibilizar o caput
da disposição com os arts. 1'96, inciso IH, alínea "a", 204, 216,§ 19

e 231; segundo, adequar as alíneas "a" e "b" com a tradição atual (ar
121 da Constituição em vigor) e com o critério ad3tado pelo próprio
Anteprojeto (art. 204, § 19, inciso 111 e 216, § 29, alínea "a").

Consequentemente, pela fusão das atuais alíneas "a" e "b" em •
uma s6, a letra "c" passará a figurar com letra "b".

AUTOIl--------------

(lCOMISSAO DE SISTEMA~~·;:;;~"iQ/'"''Q·" ..Q'-----------1 tP7i'~

m---------------TEXTO/JuSTII"ICAÇio-----------------.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à letra "c", do inciso 111, do artigo 196, do an
teprojeto, a seguinte redação:
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"Art. 196 -

I 

l!I.:
III -

Por isso mesmo, se justifica a compatibilização em lide que de
verá estar contida na alínea "m", do inciso IV, do artigo 18, relati:
va ao anteprojeto de Constituição, para preservar um direito adquirid
ante a Constituição vigente.

c) - a criação ou extinção de Tribunais inferiores."

JUSTIFICATIVA EMENDA CS04022·8
tJOEPUTADO MICHEL TEMER

A emenda tem por objetivo esclarecer o texto, de modo

a abranger os Tribunais Regionais.
rCOM:ESSAO DE SISTEMA~~~~o~~~SdO/SUIlCO..15SiO

r:-r----------------Tf:XTO/JUSTlfICA;io-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

O parágrafo úõico do artigo 410 deve ser deslocad" pa
ra o artigo 409, do anteprojeto.

r::-r TUTO/JU5TlflCAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA JUS T I F I C A ç A O

Dê-se ~ alínea hm", do inciso IV, do artigo 18 do anteprojeto
a seguinte redação:

"Art. 18 - ••.•.•••.•.••..•.•....••...•..•.....•..•.••

IV - •••.•.••.••••••.•..•..•..•....•...••..••..•.•..

m) - se mais de um sindicato pretender representar
o mesmo segmento categorial ou a mesma comun!

dade de interesses profissionais, somente um terá
direito ~ representação perante o Poder Público,co~

forme a lei, salvo nos casos dos segmentos c~tego

riais que já estejam enquadrados em entidades sin
dicais reconhecidas."

JUS T I F I C A ç A O

Trata-se de emenda técnica.
Tecnicamente o parágrafo serve para comlementar o dispo

sitivo do caput ~u estabelecer exceções aos seus mandamentos.
No caso a matéria do referido parágrafo único compleme~

ta o disposto no artigo 409.

EMENDA CS04023·6
P:DEPUTADO MICHEL TEMER

PI.II:IC.."lo/co"'.s,io/sUIlCOIl'S,io--- _

C:COM!SSAO D~ SISTEMATIZACAO
r:-r--------------- TtxTO/~lJ'TlfIC..>;io------- __,

EMENDA ADITIVA

JUS T I F 1 C A ç ~ O

Acrescente-se um § 32 ao artigo 391 do anteprojeto, cc~

a seguinte redaç~o:

o texto do Anteprojeto já acolhe a valorização das artes e o
estímulo a todas as formas de manifestações artísticas.

- .."Art. 391

§ 32 - O Poder Público promoverá o desenvolvimento
artístico, valorizando os profissionais das

artes, assegurando a lioerdade de expressão, cria
ç~o e pesquisa em artes e garantindo:

I - a destinação de recursos para a docência, inves
~tigaç~o em artes;

11 - o fomento à divulgação e circulação dqs bens
culturais produzidos;

111 - ~ ensino público informal das artes;
IV - a inclusão das artes no curriculo obrigátório

em todos os níveis de educação formal;
V - o estímulo à criação de cursos profissionaliza~

tes em artes."

A questão de representação das categ"rias profissionais dife~

renciadas ou das profissionais liberais, não estará definida na alí
nea "m", do inciso IV, do artigo 18, do atual anteprojeto d! Consti
tuição, se não houver a garantia de que não poderão ser afastadas da
representação as categorias já regulamentadas por lei.

Como se vê, o conteúdo da aludida alínea "m", quando determi
na um único segmento categoria1 de representação, não, especificando
no regime de pluralidade sindical contido no 'esboço em evidência, sem
a ressalva d~ direito dessas categoria~ garantidas pela legislação V!J
cente, poderá isto_causar profunQ~_roblema de interpretação.

Por outro lado, a manutenção da alínea "m", cofuo está redigida
conflita frontalmente com os demais dispositivos da Constituição rel~

tiva ~ igualdade de todos perante a lei.
Vê-se,·ldesde logo; que um sindicato constituído, nos termos da

lei, como representante de sua categoria, estará em condição de repr~

sentar pior em relação a outro sindicato -igualmente criado pela forma
legal que perde ai o direito de-representar em função disto.

Ademais, a diferenciação categorial, com conteúdo diverso imp~

de que um sindicato, eventualmente, majoritário represente adeqJada-'
mente interesses de sindicato minoritário, cujos direitos especifica
mente-são distantemente diferentes.

Por fim, no relatório da Comissão da ORDEM SOCIAL, inciso 111
do artigo 6g , em matéria idêntica, lá estava claramente ass~gurado o
direito das categorias diferentiad~s, a saber:

"artigo 6g (DA ORDEM SOCIAL)
.....................................................
111 - Os empregados de uma empresa integrarão um mesmo

sindicato, constituido segundo o ramo de produção
ou a atividade da empresa, garantida a representeção dos
sindicatos das categorias diferenciadas nas negociações
coletivas."

faltam, entretanto, instrumentos necessários para dar concre
ç~o e eficácia aos dispositivós existentes.

A emenda proposta tem exatamente essa finalidade: indicar ex
pressamente os meios e modos para o atingimento daqueles objetivos.
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JUS T I F I C A ç A O

r---------- P'LENÁ,UO/CONlsdo/.uacONlsdo----------

f?COMISS~O OE SISTEMATIZAC~O
~ TUTO/olUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 13 um Parágrafo Unico, com o seguinte

Prop~e-se uma redação que melhor espelha o espí~ito e o sen
tido do dispositivo. Por issb, em lugar de se falar em "órgãos de
representação das respectivas classes", melhor referir-se à "insti
tuição", no caso do Ministério Público e "Ordem dos Advogados do Br~

sil", no tocante aos advogados.

teor:

r,'T--------------- TI:XTOIJUSTI.. ICAÇÃO -...,

EMENDA CS04026-1
[J CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN

"Art. 13 - ••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••

Parágrafo Unico - As entidades da administração direta e indi-
reta responderão pelos danos que causarem ,

tanto por omissão culposa. quanto pela atuação de seus agentes
independente de culpa, sendo obrigatória a ação regressiva co~;

tra o agente que houver atuado com dolo ou culpa."

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ~MENDADO: ARTIGO 478

Compatibilizar significa dar ao texto, em seu conjunto, uma
harmonia que possibilite ou assegure sua eficácia.

Suprimam-sE' o Artigo 478

JUS T I F I C A T I V A

Compatibiliza-se eliminando contradiç~es e, também, acrescen
tando dispositivos indispensáveis para tornar exequíveis mandamentos
que necessitem de complementação para que possam aplicar-se. Este é'
o caso da emenda proposta.

o formidável rol de direitos e liberdades contido no artigo
le não pode ficar sem uma previsão de sanç~es pelo seu descumprime~"

to. ~ indispensável consignar uma consequência ã atividade governa
mental violadora de tais direitos e liberdades.

Po~ ~~~o ~e p~evê a ~e~pon6ab~l~dade objez~va (~ndependen

.te de eutpal da adm~nú.tM"ão pelM açõe~ dele.te:~a~ a e~& e& ~~eU0-6

e ea~ado~d4.de dano~ pa.t~mo~a~~ ou eeonôm~eo~, p~evendo-~e, .tam 
bem, a ~upon~ab~l~dade eon~eúnada (dependen.te de eutpaJ quando a
adm~n~&.t~ação houve~ d~xado de ·a.tua~, quando pode~~a e deve~~a óa 
zê-lo.

A matérãa SE' choca com o qUE' consta do art.48, VII.
O di spositivo em qoestão E'xtinguE' o instituto da

E'nfitE'use E' atribui ao E'nfitE'uta o domínio da proprIedade,
EnfitE'usE' ti um instituto jurídico, tamoém dE'signado

por aforamento, por mE'io do qual a União concede aos part.Iculares o domí;'io
útil dos terrE'nos dE' marinha.

Pelo dispositivo acima, os part ículares passariam a
ser donos (propr íetérf.os) dos terrenos de marinha.

Isso contraria o disposto no Art. 48, VII, qUE' in
clui os terrenos de' marinha entre os bens da União .

Dada a incompatibilidadE' <>"t~E' E'lE's, dE'''E'-sE' suori
mido o dispositivo qUE' favorece os part ículares em detr ímento do Interesse P.l!.
blico.

P~evê-&e, po~ Ül.t~mo, a ~e~pon~ab~~zação do ~e~v~do~ que
a.tuando eom dolo ou cutpa, houv~ v~otado d~~eUo~ do ~dadão, aea~

~e.tando-lhe dano~.

r;-r---------------TI:XTO'olUSTI'ICAÇ,i,O------------

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO: 416 "b"

r-:"'""OO~
MlJR

.LlN...'1I0/CONIUÃO'SUIlCOMIUiO-----------,

tJ COMISSil:O DE SISTEMAÚZAÇil:O _J

EMENDA CS04027-9
[:J CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN .u'" I

da
pode

em

Ve ~e~.to, a emenda p~opo~.ta eo~~e~ponde ao a~. 107
Con~.t~u~ção em v~go~, ~endo ee~.to que a nova Con~~.t~ção não
diixa~ de ap~e~en.ta~ ~~po~~~vo andlogo, ~ob pena de ~ne~~~

g~ave ~e.t~oee&~o.

A ~e~pon~ab~l~dade públ~ea é ~ne~en.te ao E~.tado de V~~e~

.to e .tão etementa~ quanto a ~ubm~~~ão ã le~ e ã ju~~&d~ção.
5:Jprima-SE', da parte final do Art. 416, "b" a E'X

pressão "bE'm como quaâsquer projetos de impacto ambiE'ntal".

JUS T I F I C A T I V A

= TtXTot.lU!ITI'tCAÇio ---,

EMENDA MODIFICATIVA

A propositura visa compatibilizar o dispositivo
com a sistE'mática de distribuição de funções entre os Poderes da RE'pública.
adotada pE'lo AntE'projE'to.

Com E'fE'ito todo projeto tem a~gum impacto ambiE'n-
tal. Assim, atribuir ao CongrE'sso Nacional o E'ncargo de autorizar todo E'
qoalqoer projeto serã transformar o Conqresso E'm órgão do ExecutIvo,

Justifica-sE' qUE' o Conqresso autor í ze alguns pro
jE'tos, os ~E' maior ou especí.al impacto ambiE'ntal, mas não teces.

Dê-se ao art. 193 a seguinte redação:

EMENDA CS04028-7

tJ CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN 'UTO' I C=~
[J COMISSÃO DE SISTEMAT;~~~Â;/COI,IlSSiOISIl,l.COYISsiO----------J V;;;J!t]

"Art. 193 - Um quinto dos lugares dos Tribunais Esta-
duais-e do Distrito Federal e Territórios

será composto, alternadamente, de membros do Ministé
rio Público e de advogados, de notório saber jurídico
e reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira
ou de experiê~cia profissional, respectivamente, indl
cados em lista sextupla pela instituição a que perte~

cem ou pela ,Ordem dos Advogados do Brasil."

r,'T--------------- TlXTO/.lVSTt'ICAÇÃO----- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VI l
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AcrE'scE'ntE'-sl? ao final do disposto no inciso VI do

Artigo 85 o sl?guintl?:

"Tomando-sI? como base a relTlUnl?ração paga aos SE'r-

vídores do EXl?cutivo."

EMENDA CS04031-7
tJ CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN ~ L~~"~

..LtN""10/cO"'ISsio/su.eO""I"io----------~ ~DAT"~

f=1 COMISsllo DE SISTEMATIZAÇÃO J é7.I o"vp J
~--------------_TEXTCl/.1uSn,.feAçio----------

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA SUPRESSIVA

DIPOSITIYO EMENDADO: ARTIGO 485

É precí so compatibilizar o disposto no Art. 85, VI Suprima-sI? o Art. 485, I? SI?U Parágrafo Único

com o qUI? consta do Art. 487. do Antl?projl?to.

Com I?fl?ito, não há como saber qual a remcneração JUSTIF'ICATIVA

"pl?rcl?bida em.desacordo com a Constituição" sem SE' I?stabl?ll?cl?r um padrão, um

rl?fl?ri'ncial, um parâmetro em re.Ieção ao qual as outras remonerações ser íam ti

das come.índevfdas ,

Em sfntese , sem específ'ícar qual delas é a corre

ta, não há como dizl?r quais são as Inccrretas.

EMENDA CS04029.5
tJ CONSTITUINTE FÁBIO FEL[X.1ANN ~ t:J' ~~'r-J
tJ COMISS~O DE SISTEMATI;L~~;~/CO"lSS1D/SU'COllUSS1Q_---------J r-Z ;~~I f~)

A matéria de tais dispositivos contraria o dispo~

to nos Artigos 87 (que dá um rl?giml? especff'Ico à' eposentador ía) , 297, IV (quI?

veda real.ízação dI? despesas acima dos créditos orçamentários), 294, § 32 ( qUI?

veda a real í zação dI? despesas sem prévia inclusão no orçamento) I? 3D2 ( qUI?

veda expressamente a outorga de vantaqens funcionais sem as devãoas providp~

cias dI? ordl?m orçaml?ntária).

O dispositivo apontado cria despesas ilimitadas I?

Imprevfstas , dado qUI? não SI? pode saber qual o número de funcionários qUI? se

riam ímedí atamente aposentados , nem qual o valor a ser aqreçado aos proven

tos dos qUI? já est.ão eposentaoos ,

Trata-SI? dI? vl?rdadl?iro cheque em branco, contra-

riando~ a disciplina dada ao sistl?ma orçamentárfo E' financE'iro pelo ante

projeto,

fica sem'S1?ffi o acréscimo proposto ,o Art. 85, VI

sent írío, tornando inócuo o Art. 487

~ TE:llTO/~usTlnc: ...çÃo--------

EMENDA MODIFICATIVA

....... - __ ,t,(If(&lII:lO/COltfSS,to/su.coliltuio-----------

t?COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~~

,{üISPOSIIl:IVO EMENDAOO: ARTIGO 415

SUprima-51? do ,Artigo 415 a expressão "ouvido o P~

dl?r Ll?gislativo" .

EMENDA CS04032·5
EUDEPUTADD MICHEL TEMER

a....'--------------

JUS T I F I C A T I V A ~- TtaTo/oluSTltlcAÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

o Artigo é recunoante ; É óbvio qUI? "rl?striçõl?s l~

gais" só podem ser I?stabl?ll?cidas após ouvido o Ll?gislativo, I? qUI? "rl?striçõl?s

administrativas" só podem ser impostas cem base na ll?i (obví.amente I?ditada
peão Ll?gislativo).

Portanto é 'absurdo mandar seja "ouvido do PodE'r L!:

gislativo" em matéria qUI? já é dI? sua çomp~tpncia,

Dê-se. let=a "a" do § 12, do artigo 231, do an~ep=oje~c, a se

guinte redação:

"Art. 231 - ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 12 _ "..'.;. ' .

a) dois, ~dvogados de notório saber jur!dico e co~

duta ilibada, com mais de dez anos de efetiva

atividade profissional, constantes de lista sex

tupI a apresentada pelo Conselho F'ederal da Or-

de~ dos Advogados do Brasil."

~ I"l.l..AIIIIO/COUISsio/suaeollussio---------

COMISSllo DE SISTEMATIZA llo

_--------------- TtJ.TO/~usTlrlc...çio--------------- --

JUS T I F' I C A ç ~ O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 414 , INCISO IV

Suprima-sI? do Artigo 414, IV, a expressão "ml?dian-

tI? ll?i".

JUS T I F I C A T I V A

A rest.r íção constante do dispositivo é incompáti

vl?l com a Sistl?mática de tripartição dos Poderes ,

tretando-se de at ívídade t ípícanente administrati

va, conf'Lí t.a. com a sistl?mática adotada peIo anteprojeto conf'er f-La ao Ll?gis

lativo.

A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão

com o que consta dos artigos 193, 211 e 216 do anteprojeto.

O que se pretende é uniformizar ao máx~mo a redação e o trata

mento dado ao tema da indicação de advo~ados para a composição dos Tri

bunais, tomando como paradigma o art. 193.

Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa

matéria (e q~e, por isso, deve condicionar os oútros artigos, que se

referem a casos especIficos) estipula, como condição para ser indica
do, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a

dez anos, e, como forma de indicação, que ela se origine, sempre, da

Ordem dos Advogados do Brasil.
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem

. ensejar dificuldades interpretativ~$ e, consequentemente, de aplicaçã

da lei.
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I'L[.N,l.RIO/COlol'SsÃo/suecOIlI"ÃO--------

~---------------T[XTO/.lUSTIFIC,l.ÇÁO----------

EMENDA MODIFICATIVA

Caput do
pois, ino-

Tal dispositvo corresporde exatamente ao
Artigo 113 aprovado pela Comissão da ürdem Social, rf'vf'lando-sf',
portuna a sua supressão no anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A

AUTO.--------------

Proibf'-sf' a instalação f' funcíonamento df' reatores
nucleares para produção de enerqí a f'lPtrica, exceto para f inalí.dades cif'ntí
ficas.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 113

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê~se a Jeguinte redação ao inciso lI, do art. 224 do antepr~

"Art. 224 - ..
1:- .~- , .

11 - por nomeaç§o do Presidente da República, de
dois entre seis advogados de notável saber j~

r!dico e rep~ta~§o ilibada, com mais de dez a
nos de efetiva atividade profissional, indica
dos pelo Supremo Tribunal Federal dentre doze
nomes apresentados. pelo Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil."

JUS T I F I'C A ç A O

A emenda propos~a visa compatibilizar o dispositivo em quest~o

com o que consta dos artigos 193, 211 e 216 do anteprojeto.
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redaç~o e o trata

mento dado ao tema da indicaç§o de advogados 'para a composiç~o dos Tri
bunais, tomando como paradigma o art. 193.

Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa
matéria (e qJe, por isso, deve condicion~r os oútros artigos, que ~e

referem a casos' especf r íccs ) estipula, 'como cond.í çãc para ser indica-
do, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a
dez anos, e, como forma de indicação, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do ~rasil.

Diversidade de redaçllo e de tratamento em casos isolados podem
ensejar dificuldades interpretativas e, consequentemente, de aplicaçll
da lei.

jeto:

Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado
ao tema desde o relatório da Subcomiss§o do Poder Judiciário e Minis
tério Público e que,foi deveras acolhido pela Comissllo de 5istematiz~

~llo nos artigos 193, 211 e 216.
Nenhum advogado deve compor quelquer Tribunal sem contar, pelo

menos, com dez anos de experiência profissional, na militância da ad
vocacia.

Todas as indicações devem partir do Colégio de Advogados, a
quem compete avaliar, numa p~imeira instância, a reputação moral e
profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um~repre

~entante dos advogados que n~o contasse com o reconhecimento de seus
pares.

.A redação proposta apreende o espírito do art. 193, no sentido
de assegurar que os indicados reunam os requisitos de larga experiên
cia profissional, independência perante o Poder Público e confiabili
dade em relaç§o àqueles aos quais vai servir.

=---------------uno'oIuITl' ICAÇi o- - - - - - - - - - - - - - - --,

EMENDA MODIFICATIVA

Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado
ao tema desde o relatório da Subcomiss§o do Poder Judiciário e Minis
tério Público e que foi deveras acolhido pela Comiss~o de Sistematiza

I -
ç~o nos artigos 193, 211 e 216.

Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez anos de experiência profissional, na militância da ad
vocacia.

Todas as Indicações devem partir do Colégio de Advogados, a
quem compete avaíiar, numa primeira instância, a reputaç~o moral e
profissional de seus membros. Seria absurda a indicaç§o de um repre
sentante dos advogados que n§o contasse com o reconhecimento de seus
pares.

A redaç§o proposta apreende o espírito do art. 193, no sentido
de assegurar que os indicados reunam os requi~itos de larga experiên
cIa profissional, independência perante o Poder Público e confiabill
dade em relaç§o àqueles aos quais vai servir.

A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em quest§o
com o que consta dos artigos '193, 211 e 216 do anteprojeto.

O que ~e pretende é uniformizar ao máximo a redaç§o e o trata
mento dado ao tema da indicaç§o de advogados para a composiç§o dos Trl
bunais, tomando como paradigma o art: 193.

Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa
matéria (e qJe, por isso, deve condicionar os oútros artigos, que se
referem a casos específicos) estipula, como condiç§o para se~ indica
do; a militância real e efetiva na advocacia por tempo n§o inferior a
dez anos, e, como forma de indicaç§o, que ela se origine, sempre, da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem
ensejar dificuldades intérpretativas e, consequentemente, de aplicaçll
da lei.

Por isso convém deixar bem claro um tratamento qu~ já era dado
ao tema desde o relatório da Subcomissllo do Poder Judiciário e Minis
tério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de Sistematiz~

I
çllo nos artigos 193, 211 e 216.

Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo
menos, com dez anos de experiência profissi~nal, na militância da ad
vocacia.

Todas as indicações devem partir do Colégio de Advogados, a
quem compete avaliar, numa primeira instância, a reputaç§o moral e
profissional de seus membros. Seria absurda a indicaç~o de um repre
sentante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus
pares.

JUS T I F I C A ç A D

Dê-se ao inciso 111, do artigo 225, d~ anteprojeto, a seguinte
redaçllo:

"Art. 225 z: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.1. - ••.••••••..•.....•••••••••. ,.........•.•.....•

11 - •••..••....•.•..••..•.•••.•••......•..•......
111 - por no~er.ção do Presidente da Repúhlica, de

dois dentre seis advogados de notário saber
juríoico e rp.pu~a~~o ilibada, com mais de dez
anos;de efetiva atividade profissional, dentre
doze nomes apreaentadcs pelu Conselho Seccio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil."

A reda9~0 proposta apreende o espírito do art. 193, no sentido
de assegurar que os indicados reunam os requisitos de larga experiên
cia profissional, independência perante o Poder Público e confiabili
dade em relaçllo àqueles aos quais vai servir.

~---------------TI:lIl'O/~USTl"IC";i.O------------------,

,..- ::..-.__ "L~••"lO/co"'IUi.o/.u.COIllI"ÃO------ _

P:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04033-3
PJD~PUTADO MICHEL TEMER
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a) é racionalmente aproveitado;noserve-se, pois oportuno, qUE' o Artigo 417 do an~

teprojetc incorporou em SE'U Caput tão somE'nt~ o parágrafo único do mE'ncionado
Artigo 113. JUS T F I C A ç Ã O

EMENDA CS04036·8
l:CONSTITUINTES EOUARDO JORGE E FÁBIO FELDMANN

A expressão que propomos retirar inviabillza a
Reforma Agrária.

= TCJ:TOIJUSTlrU;Açio -,

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 32 DO ARTIGO 113

ProíbE'-sE' a importação, fahricação E' transporte de

arteratcs bé licos nucleares , compE'tindo ao PrE'sidE'ntE' da RE'pública E' fiE'1
cimpr ímento dE'stE' dispositivo, sob pE'n~ de responsabâ Lí.dade prevãsta na Con.?

tituição.

JUS T I F I C A T I YA

EMENDA CS04039-2tJ AUTOR

~CoNSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO

l:!J::: 'LENAAlo/eOWlssÃo/sUBCQMlSsio

c:OMISSÃo DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r--------------- Tf:XTO/JUSTIFlCAÇÃO --,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO EMENOAOO AR~ 53

Propõe-se adicionar, dentre as competências do Es
tado

Art. 53 - Compete ao Estado

Adequar o referido dispositivo ao que estabelece
o artigo 383 § 22.

JUS T

Tal dispositivo corresponde exatamente ao parágr~

fo 32 do Artigo 113 aprovado pE'la Comissão da Ordem Social.
ObsE'rvE'-sE', pois oportuno, qUE' a redação dada pE'lo

anteprojeto não incorpora, com hipótese alguma, o dispositivo ohjE'to da pre

SE'ntE' emenda,

EMENDA CS04037-6
(ôlCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍS;~T"

",.. ..Lf:N~1'I10/'COUlssio/su.CO ..lssio----------

p? COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

r;-r--------------- n:XTo/JuSTIF1CAÇio----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇAo
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28

I

II

III
IV

V Organizar através de lei complementar espe
cífica, o ensino fundamental e médio em sua
jurisdição, são sua responsabilidade e dos
Municípios.

F I C A ç Ã O

Propõe-se alterar a redação do rnc í so I, na-letra b:
v"

... I
São obrigató~~os o alistamento e o vo-

to dos maiores de 18 anos, sendo facul
tativo o voto para os analfabetos, os

Ak-'J
jovens entre 16 e 18re para os maiores
de 70 anos

Art. 28.

I - O alistamento
a)

b)

e o voto

EMENDA CS04040-6PJ AUTOJl

~CONSTITUINJE OCTÁVIO ELÍSIO

.- PLENUI.10/C01ll.ssio/sUICOW.SSÃO _

tJCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio----- --,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVO MODIFICADO: ART. 87.

Propõe-se a seguinte modificação no texto:

Torna mais claro o que dispõe o'referido artigo,i~

cluindo, apenas, os maiores de 16 e menores de 18, com direito ao v~

to facultativo. Não se justifica a discriminação dos deficientes.

JUS T F I C A ç AO Art. 87- O servidor será aposentado:
a)

b)

c)

d)

e) Os professores, homens oumulheres,terão direito

à aposentadoria voluntária aos 25 anos de exer
cício do magistério.

JUS T I F I C A ç Ã O

= TEXTO/.lUSTlrleAçÃo--------------

EMENOA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 325. PARÁGRAFO ÚNICO.

Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser"
da letra ~ , Parágrafo Único do referido artigo.

Art. 325 ..•
Parágrafo Único

A emenda Constitucional n2 18, de 1981, alterou o
item 111, do art. 1Dld da Constituição de 1967,assegurando a aposen

tadoria para a professora aos 30 anos e para o professor aos 35 anos. A
emenda acima propõe uma adequação ao que dispõe o Art. 378, inciso V.
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EMENDA CS04041-4f'l AUTO"

~CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

c--------- PLtHAAIO/cor.lISsio/suacowlssÃO---------_

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04044-9
P: CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
,- -,,- PL.E:HAAIO/cOloUSSÃo/SUBCOI,IISSÃO------ --,

eu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ ..."".~
PMDR

~--------------_Tt:no/"'UST1F'ICAÇio---------------_,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AT. 383, § 19.

~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART.386 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

O § 12 do artigo 383, passa a ter a seguinte re
dação:

Propõe-se nova redação ao Artigo 386 e transfor
mando o Parágrafo único também em artigo.

Art. 383 ....

§ 12 Compete preferencialmente à União organizar
e oferecer o ensino superior, o ensino téc
nico industrial e agrotécnico de nivel médio.

Art. 386 - As verbas públicas são de s t i nadas exclu
sivamente às escolas públicas. Em casos excepcionais, conforme est~

belecido em lei, estas verbas poderão ser dirigidas a escolas comu
nitárias, filantrópicas ou confessionais, desde que:

JUSTIFICAÇÃO
I - Provem finalidades não lucrativas e reapl Iouen

excedentes financeiros em educação.

O ensino técnico de nível médio deve continuar a
ser assumido pela União, devendo caber também aqui, como nas universi
dades, maior autonomia no que diz respeito às sugestões didática,ad"!
nistrativa, econômico-financeira.

11 - Prevejam a destInação do patrimônlO eventual
mente adquirido com recursos públicos a outra

escola comunitária, fIlantrópica ou confess~

anal, ou ao Poder Público, no caso de encerr~

mento de suas atividades.

EMENDA CS04042·2
(JCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSI'~'"

,- I"L.EHulo/cowl'5ÃO/sUIlc:oauuio----- _

e?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

111 - S:J~m administradas com a participação da co
munidade.

Art ... -(A mesma redação do referido Parágrafo Único)

= TtxTO!olUSTlfICloçlo----- --,

= Ilt;xTOl.1usTIFrcAçio -,

,......- PlEHiAIO/COloUSSÃO/SUllCONlssio------ _

C:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 384, NO CAPUT E NO § 19.

,na manutençãoArt. 3B4 - A União aplicará ...
e desenvolvimento do ensino público.

Adicione-se a expressão público, ao final do caput
do referido artigo que ficará com a seguinte redação:

EMENDA CS04045·7
f="JCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍS;;"

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVOS ALTERADOS: ART. 342 E ART. 343

Art. 343 - A folha de salários é base exclusiva da
seguridade social e·sobre ela não poderá in
cidir qualquer outro tributo ou contribuição,
a não ser o salário-educação, conforme previ~

,to no artigo 388.
Art. 343 .•.

§ Único - Toda contribuição social instituida pela
União destina-se exclusiva e obrigatóri~

mente ao Fundo a que se refere este artl
go, excetuando-se a contribuição do sal~

rio-educa~ão.

JUS T F I C A ç Ã O
J U T I F C A ç Ã O

Adequar os t extos dos artigos emendados com o que es
tabelece o artigo 388. Os recursos orçamentários públicos devem ser uti

lizados no ensino público mantldo por união, Estados e Munícípios.

~--------------_TEXTO/,tuSTlfIC"çio---------------___,

~ I"LtNA'uO/COwlssiotsuacolollsSÃO----------...,

• OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,-- PLENA'"0/tOlollssio/SU8CO..ISSio------ ~

tJ
=---------------TUTO/,/USTIF1CAÇio------------------,

EMENDA CS04046·5
(JCONSTITUINTE OCTÁVÍO ELÍSIO

INCISO XIII. ITEM f.
EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13,

EMENDA CS04043·1
tJCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍS;~'"

Propõe-se a eliminação do referido dispositivo. EMENDA MODIFICATIVA

JUS T F I C A ç Ã O
Dê-se ao parágrafo 19 do artigo'403, a seguinte redação,

Não há razão para se estabelecer idenização à vis
ta e em dinheiro, ao contrário do que se propõe para o solo rural. A

manutenção deste dispositivo inviabiliza um programa de reforma urba

na.

Artigo 403 - § 19 - "A lei fixará a parcela dos orçamentos da Umão,
dos Estados, do D~str~to Federal, dos Municípios, das

entidades da Administração Ind~reta e dos organ~smos públicos de de

senvolvirnento_regional, a ser aplicada na capacitação científica e
tecnológica e os critérios gerais para nortear sua aplicação".
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co, sem

patIvel

Justificativa:

A alteração do texto tem o sentido de torná-lo ma1S genér!

alterar o seu significado. O detalhamento suprim1do é inco~

com o texto constitucional.

A redação é a que segue:

Artigo 17 - Inciso IV - Letra~: "É assegurada a partJ.c1pação das

organizações de trabalhadores nos processos decisór10s relat1vos ao

reaprove1tamento de mão-de-obra e aos programas de reciclagem, pre~

tados pela empresa, sempre que a introdução de novas tecnolog1as no

processo de produção 1mportar em redução Ou eliminação de postos de
trabalho ou ofício".

~_- TEXTO/JV5Tlf'CAÇÃO----- -,

EMENDA CS04047-3
tJCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

-,----------- PLENAIIIO/COlUSSÃo/sUIlCOU.5SÃO------- _

e?COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Justificativa:

A transcr1ção desta matér1a, que constava nos subst1tu
tivos da Com1ssão VIII, f 01 1mperfe1ta, na med1da em que o texto

que se propõe incluir aqui constava no "caput" do artigo correspon
dente. O texto transcrito, por este mot1vo, f1cou pre]ud1cadono seu
teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o pr1ncíp1o consti

tucional naquele momento estabelec1do.

trP!PA~TlDD~• PMDB

ART. 416

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

pressão
Suprima-se, no final do ítem b) do Art. 416 a ex

" bem como quaisquer projetos de impacto ambiental"

JUS T I F I C A ç Ã O

Todo projeto industrial ou agrícola, ou de ocupação

do solo urbano ou rural traz algum impacto ambiental. O esp~rito do
referido artigo é levar ao exame do Congresso Nacional apenas aque
les cujo impacto seja de tal natureza que coloque em risco a vida
humana ou provoque riscos irreverssíveis ao meio ambiente.

EMENDA CS040S0-3
(J CONSTITUINTE OCTÁVIO EL iSIO

'LEH"Jl.l0/CO,.l$sio/SuaCOYISSio------- ...,

""- TtXlO/JUSTlrtcAÇ;.O----------------~

EMENDA CS04048-1
f'lCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

~__~ PLtN,UIlO/COUIS'SÃO/SUllCOr.U5SÃO-----------

tJCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .

prF"''"'':=J• PMDB

Emenda supress1va de parte do item

Suprima-se do art. 14, XXII, do Anteprojeto de Constituição da C2

missão de SJ.stematização, a parte da ressalva da condição de apre~

diz, ficando assim redig1do o item:

~------_--_---_--t[XTo/JIJSTlfICAÇÃO---------_------__,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do § 19 do Artigo 403 a segunda oração, que inicia após

" ••• capacitação científica e tecnológica ••• " até " ••• capacidade téE.
nica" incluS1ve. O § 19 passa a ter a seguinte redação:

"XXI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos m~

nores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a m~

nor de 14 (quatorze) anos."

JUS T I F I C A ç A O

Justificativa

____--''- T[XTO/JUSTIFICAl;io ,

I'l.fN""UO/ COlllssiO/suaCOW.5siO-----------j f:0Y;~J4iJ

tJL·JC:lOllM!.lI~S;S<:;;lljjOOl..DDEE...!S:;:I~SilI:.EEl!MUlAIT~IZZAruÇ;JAlCOl_ .J

Embora muitas crianças pequenas trabalhem, por
uma questão de emergência, enquanto esse trabalho se dá na unidade

familiar, ele faz parte de uma luta pela sobrevivência. Mas essa

contigência se deve a injustiças sociais na valorização desigual
do trabalho e de SU3 remuneração, no desemprego dos pais e a o~

tros fatores. Isso, no entanto, não pode fundamentar nem just~ficar

um principio constitucional, mesmo sob a forma de ressalva.

Não se sabe de nenhum outro país que estabeleça
a entrada, no mundo do trabalho, na faixa etária proposta.

A preparação para o trabalho, como prevista no

art. 427 do AnteprOJeto de Constituição, deve ser vinculada à esc2

la, pois a aprendizagem de um ofício pressupóe a escolaridade básl
ca. Observe-se que as crianças inseridas precocemente no mundo do

trabalho são as que mais dificilmente seguem e concluem essa escol~

ridade, constituindo-se em mão-de-obra permanentemente desqua11fic~

da.

A admissão do trabalho do menor de 14 anos na
condição de aprendiz pode ocasionar a exploração da força de trab~

lho do menor. Este, por direito e obrigação, deve estar na escola

e viver sua infãncia. O d1re1to à igualdade fundamental entre t2
das as crianças seria contrad1to, pela Constituição, na med1da que

nela se criasse um dispositivo que reconhece que muitas crianças
necessitam trabalh~r, como condição de ~obrevivênci~ farn11iar ou

arrimo dos pais.

"OTOI'I---------------

EMENDA ADITIVA

Art1go 403 - § 19 - "A le1 fixarã a parcela dos orçamentos da umão,

dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu~icípios, das ent1das da Ad

ministração Indireta e dos organismos púb11cos de desenvolv1mento
regional, a ser aplicada na capacitação c1entíf1ca e tecnológ1ca".

A oração suprimida refere-se a detalhamento incompatível

com o texto const~tuc10nal, e, não é sufic1entemente genérico para

descrever o universo de atividades a serem f1nanciados com os recu~

sos governamentais. A sua supressão torna o texto ma1S genér1co, sem

alterar o seu teor.

EMENDA CS04049·0
1: CONsn TUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

ti ••• sempre que ... 1t o

logias no processo de

Inclua-se no Título II , art. 18 , inciso IV, letra ~, após

seguinte texto: "a introducão de novas tecno

prodUção".
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EMENDA CS04053-8
tJ-·;~~;~-] tG~~'""=:J tJ CONSIITUINTE OCT~V1D EL ÍSID

1 ~"...~ f:
"I.UI,UIIO/r.OIolIS$Ão/sUl'ltC"'I~sio

chx ;~9fliJ": 6!. / o 9Icf'? COHISSÃO DE SISTEHAT!ZACÃQCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONsn TUINTE OCTÁVID EC ISIO
,- J>lEN.uIlO/cOl.lISS;.O/SuaCONl"ÃO------------

tJ

EMENDA CS04051-1
tJ

EMENDA CS04052-0
[:J CONSETUINTE OCT6.VID ELÍSIO

EMENDA ADITIVA

TITULO 11 - CAP!TULO 111

ART. 18 - INCISO IV

INSERIR ONDE COUBER:

- SEM OBRIGATQRIA ACONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JUSTIFICAÇÃO

r=""""=:J• PMOB-

EMENDA ADJTIVA

TITULO IX - CAPITULO 11 - SEÇÃO 11

ART. 362 - ALINEA C·

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALINEA C :

~ PLENARlo/calllssi,o/suIlCOMI:lsio------------,

, COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04054-6 'U'DR----;-----,
r:CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

'-"' TElCTOIJUS11f'ICAÇiO----------------,

C - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACUI.'q PELO EXERCIcro DE

TRABALHO NOTURNO, DE REVEZAMENTCJ, PENOSO, DE COMPROVADO DESGA§.

TE FIsICO E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO;

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICA-SE a adição de " CmlPROVADO DESGASTE FIsICO E EMOCIOtlAL ",

na redação da mencionada alínea C, no sentido de garantir também ao~

BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSBS e ATORES LIRICOS, a justa aposentad~

r1a por tempo de serviço redUZ1do, cons1derando-se que :

- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de ~númeras

funções CIRCENSES, in~ciam a aprendizagem da profissão, assim com

na grande maioria das Vezes começam a exercê-la na mais tenra id~

de e, a preparação técn~ca e artística para o exercíc10 da mesma

exige extenuante trabalho diário;

- pelas peculiaridades dessas profissQes cên~cas, esses artistas

sao trabalhadores os quais sofrem inusitado desgaste físico e em~

cional, quando não r~sco de vida;

- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LIRICOS ( cantoE

res de Opera I, por força da necessidade de se manterem em plenas

condições para apresenta~5o em cena, isto é, ao público, ~c~~c no e

períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios

diãr~os;

- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de

conservarem em forma ideal seu organismo ( músculos, cordas vocais,

memória ativa, etc. I,a cuidados espf.ciais com alimentação, vestu!

rio e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais

exigem grandes sacrifícios pessoais;

- esses trabalhadores têm ainda limitado t~MpO para o exercício de
sua oarreira profissional, quando a elasticidade dos músculos, a

flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enrigecimento

das articulações; o envelhecimento e a calos idade das cord~s vocais

entre inúmeros outros sénios problemas acentuados pelo avanço dos

anos, dif~~ultam e até impedem a atuação em espetáculos, consequen

temente, comprometendo a atividade profiss10nal.

Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses

trabalhadores, quando em vinte ('20 I anos de carre~ra, após gra~

des sacrifícios pessoa~s pela sua arte e em"prol do desenvolvimento

cultural de nosso povo, já nao se encentram'em condições de pross~

guir no exercício de sua prof!ssão.

enfraqu~

junto ao$

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO 11 - CAPITULO 111

ART. 18 - INCISO IV - ALíNEA II

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REFERIDA ALíNEA M:

MI - NÃO SE!:'Á CONSTITUíDA MAIS DE UHA ORGANIZAÇÃO SINDICAL DEQUA~

QUER GRAU, REPRESENTATIVA DE Ullli CATEGORIA PROrrSSIONAL Il!e

~~, EM CADA BASE TERRITORIAL.

JUSTIFICAÇÃO

COHISSÃO DE SISTE~lliTIZ~rÃO

Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbênc~a

essencial a defesa dos direitos e dos legít~mos interesses e necess~

dades das categorias por elas representadas;
considerando-se que as entidades s~ndica~s dão atendimento às

áreas por elas tuteladas, sejam os trabalhadores destas, s~nd~cal~z~

dos ou nao;
considerando-se que não havendo exigência legal quanto ã cobran

ça da contribuição sindical, as entidades representat~vas dos trab~

lhadores não terão as condições necessár~as para desenvolver seu tr~

balho de defesa relativamente aos d~re~tos, do trabalhador. bem como

sua atuação de luta no que se refere aos justos anse10s da calegoria.

considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da co~

tribuição sindical, certamente, 1números Sindicatos serão compel~dos

a fechar suas portas, o que para o trabalhador sign~ficará perda iE
reparável, just~fica-se a sugestão da presente emenda.

Uma organização sindical somente tem ~orça de representação quan
do devidamente reconhec~da pelo poder públ~co. Esse retonhec~mento é

o que garante a atuação de direito à entidade.

A pluralidade sindical referente,! urna mesma cat eq oraa servirá tão

somente para dividir os trabalhadores e, conseqtlente~ente,

ce sua força no que tange as suas legít~mas reivindicaçõ(s
empregador e ao Estado.

A un~c~dade s1ndical revela-se de suma importânc1a quando apontat

um mesmo caminho a percorrer à luta em torno dos dire~tos e dos leg1

t~mos interesses e necess~dades do trabalhador, ass~m como fortalece

m
\

a representativ~dade da categor1a.

Sendo a Assewbléia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade

sindical, a atuação dessa ent~dade corresponderá sempre a vontade s~

berana da maior~a de seus filiados. Sendo portanto, a entidade s~nd~

cal, a categoria que a mesma representa;

Dessa forma, justifica-se o encam1nhamento da presente emenda m~

dificativa.

EMENDA ADITIVA

Adicione-se às Disposições Transitórias, o seguinr

te artigo:

Art. O Poder Público destinará recursos e desenvol
verá todos os esforços para garantir a elimin~

ção do analfabetismo e a universalização do e~

sino fundamental, até o ano 2000, com a mobili
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zação de todos os setores ativos
da sociedade brasileira.

JUS T I F I C A ç Ã O

organizados EMENDA CS04057-1 '"''' _
[JCoNSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

,- PLE"AR1o/col,usSÃO!suBcor.nssÃo _

C:CoMISSÃo DE SISTEMATIZAÇÃO

a) A sociedade democrática que pretendemos construir
passa, necessariamente, pela prioridade da erradicação do analfabetis
mo e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do enSlno fu~

damental.

~-_----...;..-__-----_TEXTO/JUSTlnCAçio-----------_----___,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 379, INCISO VII.

b) O nível de desenvolvimento educacional do País
não é compatível com seu desenvolvimento econômico, justificando uma

ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que concer
ne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e ádul
tos.

EMENDA CS04055-4 .UTOR-- _rr=CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
C-.....lIITI00-----"1

PMD3 J

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 379 .....

VII - Auxílio suplementar ao aluno do ensino fun
damental, através de programas de material

didático-escolar, transporte, alimentaçã=,
assistência médico-odontológica, farmacêutl
ca e psicológica.

JUS T I F I C A ç Ã O

COMISSÃO DE SISTE~u\TrZAçÃO

r----------- Pl.t"'&RJo/COlollSS40/SUIlCO!lllssio- --:.. _

l!J
.-=..r------------------ TEJr:TO/JUSTIFICAÇio--- ,

O acréscimo da expressão "ao aluno do" torna cla

ro o objetivo do referido artigo .

. TEXTO/.,lUSTI'IC
4
çi o -,

SUGERe-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO ~mNCIONADO INCISO XVI

AUTOlt-------

CONSTITUINTE OCTÁVIO ELísIO

EMENDA MODIFICATIVA
TITULO IV - CAPITULO 11

ART. 49 - INCISO XVI

'LENuIO/eOI.llssãO/suecow,ssãO------------,j ~D'U=-=:l

COMISSÃO DE_ SISTEMATIZAÇÃO ~()'lI69J

XVI- EXERCER A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ET~RIA E HORÂRIO DOS PRO

G~U\S DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E A :NDICAÇhO ES
CLARECEDORA QUANTO AOS ESPETÃCilLOS DE DIVERSÕES.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que o direito de cidadania ~mplica na llberdade de
escolha, cabe ao Estado democrático apenas informar e esclarecer

ao público quanto a natureza, con~eúdo e adequação de faixa etária

dos espetáculos de diversões, como também, no intulto de proteger

o menor, classificar tão somente por faixa etária e horário a pr~

gramação das empresas de telecomunicações.

Como a freguência aos espetáculos de diversões e mesmo a audlência
aos programas de tele~isão e rádio são opcionais, a ação do Estado

deve ser restrita a al~dida informação e esclarec~mento, garanti~

do assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão

do pensamento, de criação, pro?ução; cirCUlação, difusão e de ace~

so aos bens culturais.

EMENDA CS04058-9
t=

I - OS ESPET~CULOS DE DIVERSÕES, INCLUIDOS OS PROGR!~U\S DE TELEV]

SÃO E RÂDIO, NÃO SERÃO SUJEITOS À CENSURA. CADA UM RESPONDE~,

NA FOmU\ DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COMETER.

JUSTIFICAÇÃO

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO N9 1

Considerando-se que todas as manlfestações estão sujeitas às leis

de proteção da sociedade, não de faz necessário dar tal destaque
quando se faz referêncla aos espetáculos de dlversões.

Considerando-se-que haverá serviço de informação e esclarecimento..
ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação de falxa etárla
quanto aos espetáculos de diversões.

Condiderando-se que O menor estará protegido também quanto aos pr~

gramas das empresas de telecomunicações, quando da classiflcaçào
daqueles por faixa etária e horário.

Considerando-se ainda que o cidadão deve ter garantldo seu dlreito

de escolha e que,. os abusos por ventura cometidos, serão passíveis

de punição na forma da lei, JUSTICA-SE a sugestão da redação acima

E~mNDA SUBSTITUTIVA

TITULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 - INCISO IV - ALINEA E - N9 1

r------------ "ltNAJlIO/coI.lISsio/sUIllCOIlISSÃO _

C:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .~

r:"I---------------- uXTotolu5Tlru:AçÃo- _

EMENDA CS04056-2 '"''' --=--_~
[JCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVOS EMENDADO: .ART. 500

Adicione-se ao Art. 500, Das Disposições TransitQ
rías, ao final, a expressão ". " e da Educação"

--JUSTI.fICAÇÃo

EMENDA CS04059-7
tJCoNSTITUINTE OCTÁVIO ELÍS;~"R
,--, PLENAIUo/CONISSÁo/SUICOlrillSsio

tJCoMISSÃo DE SISTEMATIZAÇÃO

O referido artigo, atendendo a uma aspiração gen~

ralizada da Constituinte, fixa o prazo de 12 meses para que as leis

complementares sejam elaboradas em várias áreas, como agricultura ,
tecnologia, entre outras, esquecendo-se da lei de Diretrizes e Bases
de Educação NacioDal. Daí a proposta de emenda.

~_-_- --_--_--_'TEll'TO/.l\1STlrlc.çio----------_---'~-,

EMENDA MODIFICATIVA
bISPoSITIVo EMENDADO: ART; 383, PARÁGRAFO 4º

Propõe-se a seguinte redação:

Art. 383 •...
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§ 4º Os Municípios só passarão a atuar em outros
níveis de ensino quando as necessidades do ensl
no fundamental e pré-escolar estiverem plename~

te a t erid l dqs .

EMENDA CS04062·7mC CONSE,LDiTE Oc.';\'~O [L:<;-0

COMISSÃO DE SISTE~m~IZAçÃO

rc'~;~;~ I
,

tM!~'~;}

JUS T I F I C A ç Ã O
1':"1----------------TUTO/.lUnIFlcAçÃO------ _

É fundamental que a responsabilidade pelo pré-es~

colar ao nível municipal seja resguardada neste artigo.

EMENDA SUBS~ITUTIVA

TITULO II - CAPITULO I

ART. 13 - I~CISO IV - ALíNEA D

·SUGERE-SE ~ SEGUINTE REDAÇÃO Â RSPERIDA ALíNEA D :

EMENDA CS040GO-lfJ AUTOR

~CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

d) - 1:: ASSEGURADA A LIVRE MAtlIFESTAÇÃO INDIVIDUAI· :lE PF.NSAMENTO,

DE PRINCIPIOS J::TICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE ID2IAS

FILOsCiFICAS, pOLíTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O l'..NOIlI!-lATO,

RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORMIDADE COM A LEI, PELOS ABUSOS

QUE COHETER.

.,,__....:. 'L.tNARIO/COI.lISsio/SOBCOUI"ÃO----__

..,,~---------------TEXTO/.lUSTlrrcAçio------- ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua oi~c~aliz~

ção através do DIP - Departamento de Impren~a e Propaganda do Est

do Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasileiras.

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assu~~u para si a

responsabil~dade da censura, tornando a cultura e o artista " c~

sos de polícia" e, em nome da ordem promoveu urna verdadeira caça

àqueles que, por seu d~reito inalienável, expressavam seu pens~

mento.
Considerando-se que a Nova Constituição que ora está sendo escr!

ta, tende à urna maior valorização e fortalecimento da spciedade

civil e, consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das

instituições democráticas.
Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da

manifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração Q
niversal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signat~

rios.

Considerando-se, por fim, que a manutenção " in totum " da referl

da alínea em s~u número 3, abre um precedente ã censura proibitiva

por estender-se que INCITAMENTO e D+SCRIMINAÇÃO são expressões aI
tamente subjetivas.

Assim, JUSTIFÀCA-SE a_presente emenda, por considerar-se ainda

que a manutenção da redação constante no anteprojeto, fere às prin

cípios de liberdade contidos nos incisos e alíneas do artigo supr~

citado.

AUTOR---------------

O "direito de cada um" não deve ficar apenas in
tercalado à afirmativa de que a educação é dever do Estado.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 377

Art. 377 - A educação é direi to, de cada um e e" de

ver do Estado.

JUS T I F I C A ç Ã O

Propõe-se a seguinte redação ao caput do art. 377

EMENDA CS04061-9

~ONSTITUINTE OCTÁVTO E! ÍSIO

ART. 390 - PARAGRAFO ÚNICO - INCISO II

SUGERE-SE A ADIAÇÃO DE:

A) - A LEI DISPORÁ SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE ÉTICA, VINCULADOS

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS, CONPOSTOS'POR REPRESENTANTF.S DA SOCIEDADF

CIVIL ORGANIZADA, COM A ATRIBUIÇÃO DE INFORMAR E ESCLARECE~ - AO
PÚBLICO SOBRE A NATUREZA, CONTEÚDO E ADEQUAÇÃO DE F~IXA ETÁRIA'

QUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVF.RSÕES E-DE CLASSIFICAR POR FAIXA

F.TÁRIA E HORÁRIO A PROGRAMAÇÃO DAS ÉMPRESAS DF. TFLECOMUNICAÇÕES.

Consiàeranào-se que é competência da União o-apoio e o fomento às

ações culturais, bem como o acompanhamento das at~vidades da área;

'considerando-se que as questões culturais devem ser tratadas pelos

órgãos públicos pelas mesmas responsáveis;

considerando-se que necessário se faz seJa estabelecida na 'Carta

Magna qual dos órgãos do Poder Públ~co será o responsável pelo acomPê
nharnento das ativ1dades artistico-culturals, ~ssim também como e por

quem deverá processar-se o acomp~nhamento a nível de espetáculos de

diversões e da programação das empresas de telecomunicações;

considerando-se ainda que a Nova Const~tuição que ora se escreve,

tende a urna maior vabrização e fortalecimento da sociedade civil, justifi

ca-se a sugestão da presente emenda.

O ensino religioso é definido como facultatIVO

nas escolas póblicas, pOIS nas privadas,. convencionais, especial
mente, tal disciplina pode se constituir até como obrigatória.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA ADITIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.381 - PARÁGRAFO ÚNICO.

Adicione-se ao final do Parágrafo a expressão
"nas escolas póblicas".

..". T(XTO/JU5TIFICAÇ.i,O---- ~_-------__,

,- PLtNAIlIO/COIolIS,io/suacOwllu.\O -'-__

tJCOMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS04063-S
tJCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

EMENDA CS040G4-3
tJ CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

r:;,---------- PL(NAIlIO/COMI55ÃQ/suacOMI'sÃO---- ----,

t:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;"lr---------------- TUTO/JOSTlfICAÇÃO---------- -,

EMENDA ADITIVA

CAPíTULO IrITíTULO IX

Inclua-se ao final do parágrafo 49 do artigo 400 a seguinte expres
são:

j
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••• fl e deverá estar expresso em todas as suas esferas e for

mas de atuação ll
•

passando a ter a segu1nte redação:

Art. 62 . . ...

§ 1º - Compete, ainda, ao Municíp~o:

Art1go 4009 - § 49 - "O compromisso do Estado com a ca.êncaa e tec

nolog1a deverá assegurar cond1ções para a amp11ação e
a plena utilização da capac1dade têcn1co-c1entíf1ca

instalada no país e deverá estar expresso em todas as
suas esferas e formas de atuação"~

I

II

111 - manter, com a coopera;ão da Unlão
e do Estado, os prog:amas de alfa
betização, o pré-escclar e o ensi
no fundamental;

Just1f1catlva:
IV
V

Tal compromis~o deve estar refletldo em todas as modallda

des de atuação do aparelho de Estado e de modo a crlar urna amblên
cia favorável ao melhor aproveltamento e moblllzação da lntellgên

cia nacaonal ,

JUS T I F I C A ç Ã O

No capítulo da Educação, o ensino fundamental e o
pré-escolar são responsabilidades priorltárias do Município, com a
colaboração da União e do Estado.

CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

r::-r----------------i~J(Tf)I"'1J5nFlc ..ç.ão--------

EI1ENDA SUBSTITUTIVA

TITULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 LINCISO IV - ALINEA E - N9 3

EMENDA CS04067-8 4Om-----------,J EJ-.m'oo~
t:CONSTITUINTE OCTÁVIO-~LÍSIO . ~,PMos_J

SUGERE-SE A SCGUINTE REDAÇÃO AO ~ffiNCIONADO N9 3
___-=- PLEHARIO/COIlI$SÃo/sUIlCO&l155ÃO------------,

t9COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

3 - t VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPETÁCULO OU PRO

G~~, RESPONDENDO CADA UM, NA FORMA DA LCI, PELOS ABUSOS QUE

CmffiTER.

".., TEXTOIJU5TlfICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 111, INCISO L

JUS T I F I C A ç Ã O

Inclua-se no § 49 art. 383, a educação pré-escolar, pa~

sando a ter a seguinte redação:

Não se justifíca que o Deputado ou Senadcr mantenha
seu mandato para assumir as outras funções deflnidas no refer1do ar
tigo.

c:- -"~~;~8-- ]

tJm-;~'17;tJ

Art. 111 ...

I - Investido na função de Primeiro-Mlpistrn, Mi
nistro de Estado, Secretários de Estado, do

Distrito Federal, de Territórios e de Prefel
turas de Capitais.

,-,, TU.TOIJI.5TlflC4ti:--------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383, § 49

,...- .t.["'''''I1:l/Ct''IS$io/,u.:~IlI'ssic

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04068-6
[1 CONSTITUNTE OCTA'4IO ELISro

JUSTIFICAÇÃO

Conside+ando-se que a censura proibltiva, desde a sua oflc1a11z~

ção através do DIP - Departamento~e Imprensa e Propaganda do Bstad

Novo, provocou urna perda inestimável às culturas brasilelras.

Considerando-se qu~pós 1964 a Polícla Federal assurn~u para Sl a

responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista corno
11 casos de polícia Jl 8, em nome da ordem promoveu UFia veràadel.ra

caça àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pe~

sarnento.

Cons1derando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo escr1t ,

tende à urna maior valorização e fo;taleclmento da sociedade CiVll
e, consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das lns~ltu

ções democráticas.

Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da ma

nifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração Unive

sal dos Direitos do Homem, da qual O Brasil é um dos signatários.
Considerando-se, por fim, que a manutenção U in totum " da referida

alínea em seu número 3, abre um preced~nte à censura proibl.t1va ,

por entender-se que INCITAMENTO E DISCRIMINAÇÃO são expressõe3 al
tamente subJetivas.

Asslm, JUSTICA-SE a presente emenda, por 7onsiderar-se qu~ a rl~n~

tenção da redação constante do anteproJeto, fere os princípi~s de

liberdade contidos nos incisos e alíneas do artigo supracltado.

"Art. 383 ••.••.....••....••..•.••.••....••.•.........•

EMENDA CS04066-0 40'0'---------,
l:CON5TTIllINTF OCTAVTO FI 1sm

COMJSSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
".., TEXTO!JU5TlfIC,lçio-----------------,

§ 49- Os MunlcíploS só passarão a atuar em outros r~vels

de enSlno quando as necesslãades do ensino f~nda"ental

e da educação pré-escolar estlverem plenamente atend1 

dos."

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
OISPOSJTIVO EMEN~AOO: ART. 62, § l Q , INCISO 111.

Acrescente-se ao referido dispositivo o pré-escolar

A educaçao pré-escolar aeve ser oferec~àa pr~

ferentemente pelos· Mun1cípios, da mesma forma que o enSlno bãs1 

co.
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o Munlcípio é a lnstâncla adrnlnistratlva malS

próxlma que tem conhecimento malS pronto das necessidades das cr~

anças e pode, se equipado, responder com malor presteza à demanda

da população por creches e pré-escolas. Já é uma tendéncla natu _

ral dessa demanda expressar-se Junto à adminlstração munlclpal.

Mas é lmportante que se estabeleça a priorldade da educação pré

-escolar imediatamente após a do enSlno báslCO, para lhe dar ga 

rantia de que não seja preterlda por outros nivels que não são,

pela própria natureza de seus objetlvos e conteúdos, como o médlo

e o superior, tão próprios para os MunicíplOS.

EMENDA CS04D71-6f: --. --- ---------:--- --~-- -AlITel!

CONST ITUINTE OCTAVIO ELISIO

----------------------·tlTC/.lL~-F';A;;;:---- __ . _

E14ENDAgADITIVA

DispositlVO emen~ado: Seção I Capo 11 do Título IX

~lt"'.u'c/ct ....ssio/'IJI:O"'SS.iC

COMISS'lO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04069-4
t? OCTÁvromsIO

tJ

"L'fOIl-------------~ tJ --;~~;'_.~

~]~i!flJ

o poder públlCO estabelecerá como de caráter priorltárlo,as
Ações de ASslstência Integral à Saúde da Crla~ça e do Ado _

lescente, garantindo a continuldade e execução dos Progra _

mas Materno-Infantls, pela Rede Bás~ca de Saúde.

'tlle/Ju!iTlrtcA;i.e---------__---- --- JUS T I F I C A ç Ã O

E~IEl':DA ADITIVA

DISPOSITIVO E~EKDADO: art. 383 § 29

Inclua-se no § 29 do art. 383 a edúcação da crlança menor de

7 anos, passanâo a ter a seguinte redação.

A pr ât.aca tem derions t r ado que a área :'1ater 

nO-Infantil, embora conheclda como prloritárla sob o ângulo soc~

aI, não tem sldo na definlção e na lmplementação de politlcas e

Programas de Saúde. As altas taxas de Morbl-~ortalidade, demons
tram claramente a s1tuaçào da infânc~a bras~~e1ra.

"Art. 383 .•.•..•..•.••..•.•............•.....•..•.....••....

§ 29 - Compete aos Estados e NunlcíploS, através de 1e1 COM

pIementar estadual, organJ.zar e oferecer a educação pré-es

colar e o enSlno básico e médJ.o. 1I

JUS T I F r c A ç Ã o

CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

A educação da criança menor de 7 anos se cons

titui na pr~meira fase da educação, segulda do enS1no báslCO e es

te, do méd~o. Se compete, preférencialmente, à Cnlào organlzar e

oferecer o ensino superior (art. 383 § 19) e aos Estados e Munlci

pios os demais nívels, não pode ser Oillltldo o pré-escolar, do cor.

trário ele flcarla sem organlzação e oferta. Observe-se que o art.

379, item IV, estabalece como dever do estado o atendlMe,to em cre

ches e pré-escolas para as crlanças de até 6 anos de ldade.

..,,---------------- ltUo/JU511flC ..';i~--------------

EMEI'DA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 379, 111 do AnteprpJeto de Constltuição

Altere-se o ltem IV do art. 379 para a segulnte redação:

11111 - atendimento gratulto e espec1al1zado em creches e

pré-escolas para as crianças até selS anos de 1da

de".

JUS T I F I C A ç Ã O

,.".,- TI:XTO/JUSTIFICAÇi.O _

Propõe-se a seguinte modificação no t€xto:

:;-r---,--------- PL~HA,.,O/CO..ISsio/sulcDllrs5.io--------_~

p1COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO _J

A caracterização d~afendimento como especlaliza

do é necessária porque se trata de serviços de educação e asslstén
eia especif1coS, de ac~rdo com as características da falxa etár1a

da criança.

"Acrescenta-se a palavra gratu1to, porque a gra _

tuidade do atendlmento à crlança menor de 7 anos é tão necassárla

quanto nos outros niveis, senão rnalS, conslderando a cllentela que

demanda ta1s serviços. Com issà se estabelece coerênc~a co~ os 1tens

I, 11 e IV desse artigo,. que expl í ca t.am a gratuidade para o cn s i no

fundamental e médio e para os deficlentes e. superdotados em todos
os niveis.

Acrescenta-se o artigo Ita s " crianças do contrá _

rio o texto ficaria tão inõcuo que bastarla o atendlmento de duas

crianças para que a obrigação do Estado nessa área ficasse cumpri _
da.

J

com 25 anos de exercício do magistério para

os professores, homem ou mulher.

363 ... , .Art.

a)

b)

c)

d)

e)

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 362

EMENDA CS04070-8
PCONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

AUTO_--------------,

tJ C0I4ISSl\O DE SISTEMATI;;Çt~ ..,·,....i"......,....,-----------} ~õ7(Q)

-EMENDA CS04073~2 1rr::'?
_l:"l CONSTITUINTE QCTI\V:O EUSiO . C-n......,.:....-...:.J

JUS T I r I c A ~ Ã O

Adequar o 'referido texto ao que dispõe o Art.378,

incíso V.

,.,r:--:- ~,----'l.n.,N"w~ac.io_--_.,--:---------_:_.,

Emenda modifi~~i~ã ao art. 427 do Antep~~jeto de Const~tuicão~.

d. _Comi.ssão dtr 5i~ematiz.ciQ.
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Dep. Lúcio Alcântara

Acrescente-se a palavra "pÍiblicas" à expressão "instituições esp~

cializadas", e se desloque esse art1go do Capo VII para o Cap.III,

ficando assim redigido o artigo:

"Art. 427 - Será estimulada para os menores da faixa de dez a
quatorze anos a preparação para o trabalho, em instituições públi

cas especializadas, onde lhes serão asseguradqs a alimentação e os
cuidados com a saúde".

JUS T I F I C A ç ! O

A preparação para o trabalho a menores de 14
anos se deve dar no contexto escolar, pois nessa idade a criança
tem direito e obrigação de estar na escola, ademais do direito a
v~ver, sua infãncia, num clima de liberdade, cr1atividade, e auto

-expressão. Ingressar precocemente no mundo do trabalho é a conde

nação à rotina, à mecanização, ao blogpeio do desenvolvimento da
potencialidade criadora da cr1ança.

A aprendizagem de um ofício pressupõe, a escol~

ridade bás1ca. Por essa razão, a idade in1cial em que se permite o

trabalho do menor é de 14 anos, quando teria concluido o ensino
fundamental.

Propõe-se que o artigo seja deslocado para o
Capo 111 - da Educação, do Título IX, pretendendo, com isto,situá
-lo no contexto da escola, onde a preparação para o trabalho seria

feita com propriedade, contrar1amente ao que poderá ocorrer, se

for realizada em outro tipo de instituição interessada no serV1
ço - mão-de-obra barata - do menor: Mesmo que a escola faça convê

nio com instituição não escolar, àquela compete a responsabi11dade
pela preparação ao trabalho.

Sendo obrigação do Estado assegurar a escolar~

dade pelo menos até aos 14 (quatorze) anos, em decorrêncaa , a prep!i:

ração ao trabalho PFevista no art. 427 em questão, deve ser propo~.

cionada por instituiç5es púb11cas especializadas.

Sistematização
r.:-r TEXTO!JUSTlFICAÇiCl -,

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS SUBSTITUíDOS: art. 400 e 401
DISPOSITIVOS SUPRIMIDOS: art. 402 e 403

Dê-se aos art. 400 e 401 a segu1nte redação:

Art. 400. O Poder Públ~co 1ncent~vará a pesqu1sa e o ansl
no e a experimentação científ1ca e tecnológica. Qua1squer l1mitações
a essas atividades só poderão ser estabelecidas med1ante le1 comple
mentar federal. -

Art. 401. As entidades incentivadoras da ciência e da
tecnologia, organ1zadas ou financiadas pelo Poder Púb11co, terão,obr1
gator1amente, por órgão decisór10 super10r, úm conselho del1berativo
paritár10, composto de representantes do governo, do setor produt1vo,
da comun1dade científ1ca e do públ1co em geral.

Parágrafo ún1co. A le1 regulará O func1onamento dos conse
lhos deliberat1vos a que se refere o caput, assegurada a public1dade
das sessões, garantida, em caráter excepcional~ mediante Just1ficat~

va, a conf1dencialidade de documentos.

Justíf1cativa

A emenda sintetiza o compromisso social-de todos com todos,
de promover o desenvolv1mento científico e tecnológico mediante c~

na1s de entendimento d1reto entre governantes e governados. Reafir
ma a liberdade de pesqu1sa e exper1mentação e assegura a publicidade
do processo polít1co-admin1strativo, com o que reforça o estado de d~

reito demOcTático. ..
A síntese aperfe1çoa o antepro)eto,aprox1mando-o do 1dealde

urna carta sintét1ca auto-aplicável nos seus pr1ncípios fundamenta1s.

EMENDA CS04075-9
f:

Sistematização
r.:-r TEXTOlolUSTlfICAt;ÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: § 32 do art. 355

Supr1mir o § 32 do art. 355

Just1ficat1va

O parágrafó que 'se quer súprimir dispõe que '0 Poder públ~

co pode interv1r nos serviços de saúde de natureza privada ( ..• ) bem
como desapropr1á-los". .

O poder constituc1onal geral de desapropriar o Estado a pr~

priedade de que necessita a sociedade consta da carta de dire1tos e
garantias individuais. Dessarte para melhor compatib11ização do te~
to e sistemat1zação constitucional, melhor será suprim1r as repet!
cões e as exceções que nada acrescem ao 1nteresse social.

EMENDA CS04076-7 AurO.------_t: Constituinte Lúcio Alcântara

r---------- ,,1.[N.&Il10/CONISSÃo/SU.CO.. 1SS;;O- ~ _f9 COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
r.r----------------TExTotolusTIFIClçio------------------,

Dê-se ao inciso 111 do art. 46 do Anteprojeto de Constitui
ção, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

111 - autorizar ou realizar empreendimentos ou desenvolver
atividades que representem risco à vida humana, ao equilíbrio ecológi

co ou ao meio ambiente, ou que importe em alteração no patrimônio hi~

tórico e na paisagem, sem consulta ao Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta visa resguardar a função representativa

do Congresso em assuntos de interesse da Nação. Sabe-se que prevalece
nas decisões plebiscitárias o aspecto emocional do povo, muitas vezes
explorados em proveito de interesses econômicos. Não se pretende com a

emenda subtrair ao povo a faculdade de decidir, mas preservá-lo de in
gerências exógenas e da responsabilidade de decidir em questões que
exijam formação e informação especializada.

Por outro lado, o plebiscito realizado em localidades "di_

retamente envolvidas" numa determinada questão poderá interferir com
os interesses de outra região, que pode ser indiretamente prejudicada

ou beneficiada com a decisão. Assim, uma região produtora de matérias
primas poderá, por exemplo, ver reduzidos os seus recursos financeiros

se uma indústria não puder funcionar nos centros industriais, em virtu

de de decisão plebiscitária da população destes centros.

Sistematização
r:-r Ttll'TO/olUSTlrICACil:> ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 366

Dê-se ao art. 366 a segu1nte redação:

Art. 366. A part1c1paçâo dos órgãos e empresas estata~s no
custe~o de planos de prev1dênc1a pr~vada complementar sem f~ns lucr~

t1VOS para seus serv1dores e empregados não poderá exceãer o dobro do
montante das contribuições dos respect~vos benef1ciários.
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JustificatJ.va

Fere-se o prJ.ncipJ.o·da equJ.dade quando se determJ.na que os
segurados da prevídêncJ.a socJ.al não contrJ.buam com 50 por cento dos
recursos que se fazem necessários para o custe~o dos seus benefícios,
urna vez que, ao lado da contrJ.buJ.ção do empregador e do empregado, há
um conJunto numeroso de outras fontes de recursos, como as Já vigen
tes contrJ.buições da União, as decorrentes da exploração de concursos
de prognóstlcoS e aluda as recém-crladas contrlbuições sobre o patri
mônlo líqu~do das ~essoas físlcas e sobre os prêml0s de seguros pr~v~

dos.

- art. 13, IX, ~; XI e IV, -ª- art. 378, II
- art. 382, I
- art. 390., par. ún • , I e II
- art. 400, caput
- art. 403, caput e §§ 10 e 2º.

Dessarte, ê de se suprimir o art. 357, e, consequentemente,
o art. 353 porque contrários à J.ndispensável liberdade de pesquisa no
setor de saúde.

Adernais, sendo a contrJ.buição do empregador um salárJ.o dif~

rJ.do legítJ.mamente conquJ.stado em campanhas sindJ.cais anterJ.ores, sua
redução contrarla o espírlto progresslsta de maiores avanços sociais
que deve presldlr a feitura desta nova carta constltuclonal.

A disclplJ.na contida no artJ.go sob referência desestrutur~'

ria e at~ mesmo J.nvlabilJ.zarJ.a um setor de atJ.vidades composto hOJe
por maJ.S âe 150 _entldades que constituem expressivos J.nvestJ.dores,con
tríbuJ.ndo com poupanças signíflcatívas (Cz$ 200 bJ.lhões) para proce~
50 de investlrnento e desenvolvlrnento econôrnlco da Nação.

EMENDA CS04080-5
e:r;;NSTITUWTE RICARDO IZAR'

~~'T':-=lJ' Uu-07/87 )
fTf----------------TEltTO/olUSTIFICAÇio --,

:."

Suprimir do artigo 481 - caput -;_ e, de seu' § 3º

É como se JustifJ.ca a emenda.
as expressoês:

- .. c Fundo de Garantia por Tempo de Serviço"

JUSTIFICATIVA

____ PLt"'AJhC"CO"l:;~ÃO/SUflCO"IlSSÂo ·

Slstematização

o Fundo ~ questão é O próprio Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço, criado pela Lei nº 5107 de 13 de setembro de 196~) que, por

sinal, tem aprovado plenamente na sua destinação especifica de constru _
------ TElCTO/JUSTltIC.r.:;Ãc. _ ção de moradia para as classes de trabalhadores menos favorecidos. A

EMENDA ADITIVA
sua pulverização chega a ser temerária.

Acrescente-se artJ.go, de nO 502, ao Titulo
Transítõrlas'

x, Dísposlções
EMENDA CS04081-3
L CONSTITUIN~ RICARDO IZAR AUTO.-

rr=; ;>A"TIDD~

PFL -

Art. 502.
COMISS/lO DE SISTEMA;~;,:;;~O.",iOI.U"O.,,,iO ---------.---j

Art. Fica assegurada t na proporção de até três
~~t a partlcipação dos órgãos e empresas estatais no custeio de
cenela complementar para os servldores e empregados vinculados
planos ex~stentes na data da promulgação àesta constltu~ção~

para
prev.!.

aos

,.,... ~------nxToIJU$nFlCAçio----------------__,

suprimir os parágrafos lº,do art íqo .481.

JUSTIFICATIVA

JustJ.fícatJ.va

A contr1buição at~al da patroclnadora é urna parcela de sal!
rlO Já conquJ.stada cUJa redução J.mplica em perda salarial, o que con
trarJ.a o espírJ.to da ConstitulÇão.

Precelto mals restrlto lnvlabl1izarla um grande número de
en t i dades atualmente em funcl0namento, as qua as presti'm benefício a um ex
pressJ.vo contígente de segurados.

A não inclusão do Fundo de garantia por Tempo de serviço

no Fundo Nacional de Seguridade Social, cuja criação €'~tá prevista no
Ant!;'projeto de Constituição , como novidade securitária sob o contro

le do Estado , justifica a supressão

EMENDA CS04082-1
LCONSTlTUINTE-RTCARDO IZAR AOT"-

Dep. Lúcio-Alcãntara

Sistematização

Suprimir do- § 2º, do artigo 26f a expressão -" o petrf-
mônío",

COMISS/lO DE SISTEMATIlAíllQ.......... _

r::T----------------TUTD/"U~TlflCAÇio----------------__,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS SUPRIMIDOS, art. 357 e 353

,
~ 'U:..."ID/COUlSJÃD/IUICDMISSAD------------,

= TEIlTOIJUSTI'rcAçio-----------------,

EMENDA CS04079-1
l!J

JUSTIFICATIVA

SuprimJ.r o art. 357 e, em consequêncJ.a, o art. 353.

o artlgo, ao submeter a pesqUlsa e O desenvolvlmento Clent i
fico e tecnológico, inclusive J.nsumos, equipamentos e aperfeJ.çoamen~o
da mão de obra, aos 1I 1nt e r e s s e s e d1retrizes do SJ.sterna Ún:Lco de 5a}!
de 11 afronta todo a histórJ.a constltuCJ.onal brasJ.leJ.r~ de 11berdade de
pesqUJ.sa

t
ensJ.no, manJ.festaçâo de opinião e pub~i=açao intelect~al. A

linha histÓrJ.ca vem reafJ.rmada em outras dJ.sposJ.çoes do anteproJeto,
dentre elas:

Patrimônio não é fato econômico, sendo contraditório in

cluí-lo como suscetível da incidênd'l de impostos, mesmo porque o

próprio § 2º, ora em exame, esclarece que "os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contri

buinte, entenda-se, capacddade econômica líquida.
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EMENDA CS04083-0
~ONSTITUINTE RICARDO
<

AUT..R----

IZAR

't.tN""IO/COlollSSÃO/SUIICO"I"iO-~-------I- ~oATA-l

CoMISSI1O DE SISTEMATIZAÇllO .__.~ roz /011 n
""---------------- TEXTO/JUSTifiCAÇÃO ---------------_,

DE-se à letra "dO do inciso XV, do artigo 13, a
seguinte r~dação:

-d) não haverá prisão civil, salvo o caso
do depositário.infiel ou do responsavel pelo inadimple

mento de obrigação alimentar, na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

o depositário infiel sempre foi uma figura aI
tamente perniciosa, e frustadora dos efeitos da sentença
judicial. Sua punição tem que ser imediata, até para sal
vaguarda a garantia da prestação jurisdicional.

A separação de casais, seja amigave1 ou judi
cial, por homologação do Juíz, começa pela fi~ação de
uma prestação alimentar, geralmente destinada à assistên
cia e educação dos filhos. Nada mais grave para o encarr~

gado de sua guarda, do que faltar-lhe, inesperadamente os
recursos necessá~ios. A inadimplência da obrigação do con
juge, geralmente bor mero capricho, provoca traumas inso~
lúveis.

~----------------T[XTO/..USTI'ICAÇio----- _,

Suprimir o inciso XIX, do artigo 14.

JUSTIFICATIVA

~----------------TUTO/.luSTlfIC'çio----------- ~

Dê-se a letra "f" , do item IV, do artigo 18,

a seguinte redação:

-f) ao dirigente sindical é garantida a prot~

ção necessária ao exercício de sua atividade, na sua b~

se territorial de atuação.

JUSTIFICATIVA

Não se pode institucionalizar o direito de ~
quer pessoa, por maior que seja sua representatividade,~

acesso aos locais de trabalho, invadindo o campo dos dl
rei tos inquestionaveis dos dirigentes de empres~s.

EMENDA CS04087·2 lU'"
tr===CoNSTITUINTE RICARDO IZAR

= TUTOlolUSTlflt.ÇÃO .......

Trata-se de matéria que deve ser regulada, ex~

clusiv~~·nte pela lei ordinária. artig::. 18.
Suprimir as letras "q"

JUSTIFICATIVA

, do item IV, do

~----- ---------- TE:l:TO/.lU5TI-::;-;...0----- -,

Suprimir a letra "mO do item I~, do artigo 18.

JUSTIFICATIVA

o condicionamento privativo, de representativid~

de ;c=ante o Poder Público, entre os sindicatos que repr~

sentem o mesmo segmento cate;prial cr a mesma comunidade de

interesse, resultará em flagrante contradição com o pri~

cípio'de plena liberdade sindical, criando privilégios ~

asas.

Trata-se de natéria éspecffica de lei ordinária.
Não tem sentido constitucional.

______ TEJl:TO/.luSTlFICAÇÃO -..:. _

oê-se à letra "dO, do inciso XIII, do artigo 13 a

seguinte redação:
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.lUTOII--------------_) ~PF'L..IlTIOO~
Constituinte RicARDO IZAR . ~ J

- remeter à legislação ordinária a obrigação de est~

belecer os modos de aquisição e de gozo da propriedade, os limi

tes de sucessão legítima e testamentária, bem como a determ1na

ção dos procedimentos de desapropriação e indenização.

EMENDA CS04091-1
tJ

-- d) os bens de produção são suscetíveis de desa

propriaçãD por necessidade ou utilidade pública, ou por i~

teresse social , desde que necessária à execução de planos,

programas e projetos de desenvolvimento social e eco'~~ico,

sejam eles da União, dos Estados ou dos Municípios, median

te prévia e justa indenização em dinheiro.

JUSTIFICATIVA

Não há razão aceitável para que seja diversa a

forma de indenização, no caso de desapropriaçãc générica,

prevista na letra lIa", deste mesmo inciso, FI J de . de s ap r a

pr:uçãu de bells de produção; a pr'~_Hü mediante prévia e

b) no art. 500 (Disposições Transitórias), a expres
"dentro de doze meses, .a contar da data de promulgação d.e~são:

Suprimam-se do Anteprojeto de Constituição:

a) no § I" do art. 333, a seguint:e expressão: "a ser

promulgada no prazo de um ano";

-Comissão de S~stematização

segunda, não.

7\

justa cobprtura em dinhe'ro,

n
ta Constituição"~

Constituinte RICARDO IZAR

Comissão de Sistematização
JUS T I F I C A ç Ã O

..,..,. . T~XTO/.lu'TlrleAç;.Q----------------__,

Acrescente-se ao Capítulo IV (dos Municíp~os), do

Título IV (da Organização do Estado), o seguinte dispos~ti

vo:

IIArt. Caberá ao Município

planejar o desenvolvimento urbano, respeitadas as

normas gerais e diretrizes f~xadas em lei federal.

As leis que fixam as diretrizes das políticas agrícQ
la, agrária, tecnológica, inàustria~, urbana, de transporte e

do comércio interno e externo, aiém de envolverem signif1cati

va complexidade, são de fundamental importância para a implemen
tação dos d~spositivos constitucionais referentes a todo o fun

cionamento da econom1a nacional. Em face disso, seria temário

estabelecer rígidos prazos para sua discussão e aprovação.

Parágrafo Únicoa Os mun1C1p10S ,

com auxílio da União, dos Estados ou Distrito Fed~

ral, darão pr~oridade às obras de infra-estrutu-
ra urbana ll

•

JUS T I F I C A ç Ã O

'LEHAlllo/eOMI5SÃo/.u.COMISSÃO ..,- ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1':"1----------------TUTO/.lUSTI'ICAÇÃO--------- -,

A presente Emenda tem por objet~vo preservar a a~

tonomia mun1cipal, reconhecendo a natureza dívers1f1cada àe

nossas comuh1dades, num País de dimensões continentais.

Acrescente-se, onde couber, no Capítulo da Comunicação,o
seguinte dispositivo: ~

~ Haverá censura, proposta por órgão federal.
proprio, em todos os meios de comunicação de massa e nos
espetáculos de diversões públicas, c~m vistas a prote
ger os valores familiares, religiosos, éticos e morais
do povo bras~leiro.

Constituinte RICARDO IZAR

-:-r----------- PLt......ll·o/eo)l15Sio/sl,lneDVIS"i~-----------

·Com1ssão de Sistematização

ee-r . TEXTO/.luSTIFIC.lçio--------...,----------,

O art. 306 do Anteprojeto de constituição passa a vi
ger acrescido de parágrafo único:

Estamos, atualmente, assistindo, estarrecidos, cada vez

mais o distanciamento de qualquer tipo de censura nos m~ios de co
municação de massa e nas diversões públicas. Tudo está sendo per

mitido, em nome de uma pseuda democracia. Tudo está senão ace1to,

em nome de uma falsa liberdade.

"Art. 306

Parágrafo único. A lei garantirá a
propriedade privada, prescreverá os modos de aquisi
ção e de gozo e estabelecerá as normas e os limites
da sucessão legítima e testamentária, bem como o prQ
cedimento de desapropriação por utilidade pública ou
por interesse social, mediante prévia e Justa indeni
zação em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição. 1t

Os chamados-nenlatados" são urna verdadeira escola de viQ.

lência, ensinando práticas criminosas, diariamente, pela TV ou pe
lo cinema. Os menores assistem pr9gr~mas de nenhum ~entidO- mo

ral, a qualquer hora do dia e da n~ite. Não há censura. ~uitos

aconselham a que não se faça o uso da TV. Acreditamos que uma cen
sura maior nos p~ogramas, nos anúncios, pas reportagens, será mais
recomendável do que o simples desligar dos aparelhos.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda obJetiva:

- expl~citar melhor a garantia de manutenção da pro

priedade privada como fundamento da ordem econô~ica;

Todos os penalistas, hoje, consideram que a TV, princi

palmente, é um dos maiores fatores criminológicos. Daí a nossa
preo~upação em incluir um dispositivo constitucional que protege

rá a família bIasileira, tão atacada e tão vilipendiada.
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~-"-"-~===-=:..:'-"--'==~=>----:;<--=--------'] ~~~
r.:r---------- PLiNAIIllO/COIrUSS;,O'SUIlCONISSiO----- .] ~/.'OTA?

~~o@iEõ~ú de Sistematização . ~ ~J

EMENDA CS04093-7
rr-;;-:nstitUinte RICARDO IZA;'oo

Suprimir a letra "e", do item VII, do artigo ;8.

..,.-----.----------TEXTO/JUSTlrlcAçÃo----- --,

Dê-se a letra "a", do inciso XIV, do artigo 13, a

seguinte redação:

.-- TEXTO/JuSTlFlCAçÃe -,

r
-- a) a transmissão, por morte, de bens ou

res está sujeita a emolumentos, custos e tributos.

val,Q JUSTIFICATIVA

A lei ordinária regulará a matéria, posto que sua

JUSTIFICATIVA complexidade exige a verificação dos casos geradores de

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

CO~ISShQ DE SISTEMATIZAÇ1l0
PU:NtR10/cO"lIssio/sua':Olllssio----- -------,

"ut.(llll--------------

corrupção numa "comissão" em que, à guisa de fiscalização

sobre v que é pago pelo público, participem representantes

de concessionárias e de seus próprios empregados.

EMENDA CS04096-1
t:

A proporcionalidade dop tributos sobre o valor do

quinhão dá oportunidade a injustiças contra os herdeiros ,

os quais muitas vezes, de condições paupérrimas, se vêm

obrigados a continuar vivendo mal, porque não podem pagar

sequer os emolumentos fixos sobre seu quinhão. Que dizer

se os tributos passarem a ser proporcionalmente progressl

vos ? Melhor deixar que a lei ordinária se ocupe de tantos

detalhes que um inventário contém, evitando que o quinhão

hereditário se transforme para o herdeiro em um " presente

de grego".
____________ TEXTO/JUSTlfICAÇio -,r

Alterar o texto do inciso V, do artigo 13, dand,Q
se a seguinte redação:

CONSTITUINTE RICRDO IZAR

EMENDA CS04094·5
tJ

-V) A constituição de família, pelo casamento, ~
seado na içualdaoe entre o homem e a mulher.

JUSTIFICATIVA

Dê-se à letra "b", do item VIII, do artigo 18, a
seguinte redação:

,---------------TEXTO/.ltJUlfICAÇ;,O----------------,rI Não mais se justifica a ocorrência da constitul
ção de familia por simples união estável, quando no próprio
inciso V, letra "e", está previsto que a lei não limitará o
número de dissoluçoes da sociedade conjugal, e novos cas~

tos, remetendo-se à lei ordinária outras formas de união.

-b) a ampliação ou instalação de usinas nucleares
e de industrias poluentes, suscetíveis de causar danos à v!
da e ao meio ambiente, dependem da concordância das comunid~

des diretamente interessadas, manifestada por consulta pop~

lar.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04097-0
t? CONSTITUINTE RICARDO IZA·~'·· ] rr;;~'T1..=:J.
t: COMISSIIO DE C;ISTE~L;~~.:~::.;"'~::.';.:'~:--.,_._Ul_,._._"_si_. ..J] tQz.;~·vru

A matéria conflita com o disposto no inciso XVI,
letra "a" , do artigo 99, deste. anteprojeto, que ali defere
ao Congresso Nacional a competência exclusiva de aprovação
prévia de'~bras federais de grande porte~

..,.----------------TUTO/Jus-.P'll:AÇio---- -,

Dar a letra "e", do inciso IV, do artigo 13, a
seguinte redação:

-e) é livre a escolha individual de espetáculo
público e de programas de meios de comunicação.
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

o que pretende é descrever a ~arma em sentido
o mais amplo possível, tendo em vista o alto desenvolv~

to tecnológico que se processa no mundo comteporâneo.

lrata-se de matéria pertinente à lei ordinária e
ao? estatutos das entidades sindicais. Não é matéria cons
titucional.

SISTEMATIZA AO

. l'LENÂluo/eONlssio/sUIlCOIilISsÃO----------

EJ:~_~"".~

~---.J

AUTOR

CONSTITlJINTE RICARDO IZAR

__________ TEXTO/.lus- r :..~io------------------,

EMENDA CS04101·1
f:J

~DAT~
fvZ.IDJ$!

pr-_I'UTlDO~

?F'RIC·ARDO IZARCONSTITUINTE

EMENDA CS04098·8
[J

= TEnO/.lUSTlflcA~i.o---------------__,

Suprimir a letra "1", do item lI, do artigo 18.

Dê-se à letra :a", do item IX, do artigo 18, a
seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

-a) ~ da resposabilidade do Estado regular o merc~

do de bens e se rv í.ços eSS6'Ciai.s à P+uJ.a:'b , sem ecesso a::s- quais a
coexistência digna é impossível ;

Trata-se de matéria que deve ser regulada
clusivamente, pela lei ordinária.

ex-

JUSTIFICATIVA

AUTOR

CDNS1ITUINTE RICARDO IZAR

A ação do Estado é, muito mais que exercer contrQ
le, o de regular o mercado de bens e serviços essenciais
à população, inclusive quanto à coordena~ão de estoques~

regionais, de forma a garantir o equilíbrio do abastecim~

to e também a prestação desses serviços, em todo o territQ
rio nacional

r.;----- .----------TtxTO/..IlSTlrlc: ..Çi.o---------------_~

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

COM~S~~Q DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se à letra "b" do inciso XIII, do artigo 13,
a seguinte redação:

- b) o exercício do direito de propriedade.

EMENDA CS04102-0
[J

tJ

AUTOIl

r.;-r--------------- n:xTo/,JU5Tlr ...,lçiO------------ ~

JlJSTIFICATIVA

o artigo 13, em referência, inscrito no Capítu
lo " Título lI, assegu~a os direitos e liberdades indi
viduais invioláveis, e sob este prisma é que se enumera~

entre outros, o exercício do direito de propriedade.
~ impróprio e inadequado que se subordine esse

exercício a valores que devam ser protegidos pelo Estado
e pela sociedade, como um todo.

Suprima-se o artigo 17 e seus paragrafos 12 e 22.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria que, inobstante seu profundo
sentido social ,deve ser regulada em toda plenitude pela lei
ordinári~.

VII, oom a sêgui!l

AUT""

PLf.NARIO/eouI5'Ão/sUBCOWISsÃO-----------

Inclua-se no artigo 22, o inciso
te redação:

CDMISSAD DE SISTc~~TIZA~

= TIEXTO/.lUSTlflcAt;io _

EMENDA CS04103-8
~ ,~==:~=- I ~P·F"L·TI••~
~ CONSTITUIN!~RICARDO IZAR . ~ J

f: 1 tb~21'ii'J]

uti" ..

TEXTO/.ruSTlfIC.lC;ÃO-------------

Suprima-se a letra "g" , do item IV do
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Dê-se ao artigo 318, a seguinte redação:

= JEXTO/.luSTJrlC.&çio -.

e:cr; PL....IO/CO.....O/.U..O."••O

• QMISS1\O DE SISTB~ATIZHCr.J

AUTO't--------------

-Art. 318 ';' O Município estabelecerá a cobrança do imposto

p:çogressivo, rn te1]:l:?, ~ sem carater expropriat6rio, a incidir sobre
áreas urbanas não edificadas e sub-utilizadas, de forma que se

assegure o cumprimento da função social da propriedade.

EMENDA CS04106-2
j"J CDN5TIT! JINTE BJCARPO IZAR'

JUSTIFICATIVA

-VII) o trabalho, que deverá ser prestado com em
penho e dedicação, em- benéficio da coletividade.

o trabalho é a força geradora fundamental da ~

conõmia nacional, sem a que, todo o sistema da República F~

de!ativa do Brasil claudicará, por ser ele um de seus pr~
postos básicos. Os países desenvolvidE chegaram a seu está
gio de grandeza, graças ao empenho e absoluta dedicação ao

trabalho de seus filhos.

JUSTIFICATIVA

=---------------TuTO/JUnJFlcAçÃO-----------------,

ção:
Dê-se ao inciso I, do § lQ, do artigo 341 a seguinte red~

Objetivamente, cabe ao Municlpio a cobrança do imposto pro
gressivo, ficando mais explícito o uso do vocábulo "Município" por
"Poder Público", no início do _artigo em exame, PQr outro lado, a

substituição, no textoI das palavras "não utilizadas" por " sub-utl
lizadas", visa a evitar artifícios anulat6rios da finalidade da
incidência do imposto progressivo, sobre áreas urbanas já servi
das por melhoramentos públicos, retidas para fins de especulação.

AutCC:

~ Pl.tHAJlIO/c01.l1"Ão/SUJlco&rJ"Ão

~ISS1\O DE SIST!õMA1IZ;;Ç1\0 - J

EMENDA CS04104-6
cr=. CONSTITUIN~E RICARDO IZAR

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

- 1) Contribuição dos empregadé·res, incidentes sobre a folha
de salários •

EMENDA CS04107-1

rr: AUTtlJt----,------ _

JUSTIFICATIVA
COMISS/lD DE SIST~~;;;~;~;~io"u"'., ...o-----------] tkJ~;;;;J

=---------------TI:ll:TO!oIUSTIF1C...,.ÃO-----------------,

Deve ser mantido como base da contribuição somente a folha
de salário, suprimindo-se 9 faturamento e o lucro do empregador, como

base comulativa para cálculo. I: preciso considerar que o faturamento rã:l

exrstitui elemento real de avaliação, e que, sobre o lucro já incide um

pesada carga da imposto de renda com tendência a ser aumentada de 5%, a

título compuls6rio,previsto pela constituinte, em elaboração.

, Dê-se a letra "btl , do inciso VI do artigo 18, a seguinte
redação:

-b) o dever de informar de Que. trata este inciso abrange a
realização da receita e as despesas de investimentos e custeio dos

fundos públicos, obriga a todos os orgãos federais, estaduais e mun,i
cipais, da Mministraç'ão Direta ou Indireta, e se estende às empresas
públicas que exercem atividade social de relevância,ressal
vados quanto a estas as que digam respeit~ a custos e i~
tin'6ltos ssnrq:erw;sã:J na balErça cmercíal do p3ÍS ;

JUSTIFICATIVA

OJ>SfIlVINfE RICCfflJ IZPR

..,.,- TEXTO!oIUSTIf'ICAÇio -,

Trata-se da inversão da posição da palavra "pública" como es
tá no texto, para evitar-se interpretação ambígua.

r.r----------------TlXTO'.IustlfICAlfio-- --,

t!:::Q; PL"'''O''O'''''O/'U''''''''O

MI":iM _r," SISTEMATIZAC1\O

Dê-se ao i tem II, parágrafo lQ, do artigo 62, a seguinte

redação:

-II) estabelecer programas de construção de moradia, ben
como estimular a melhoria das condíçoês habitacionais e de saneamento
básico da população;

EMENDA CS04108-9
~ITIJINTE RICARDO IZAR

AUTOR-- _

JUSTIFICATIVA
Suprimir d~ letra "a", inciso II, do artigo 270 a expres

são IIpatrim~nion.

A substituição do termo "implantar" por "estabelecer", nos

parece mais condizente com a natureza de ação do Estado, sem invadir a
área da iniciativa privada,à Qual sempre esteve afeta ã construção de
moradias para todas as classes sociais. Ao Estado cabe, por sua vez,e.:!.
timular a melhoria das condíçoês habitacionais, porque, na realidade, e

le não a promove .

JUS T I F I C A T I V A

Patrimônio não é fato econômico.
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= ..:... TEXTO/.lIJstlfICAÇio ---,

EMENDA CS04109-7
~~'STITUINTE RICARDD IZAR

AUTOR

PLErlARIO/COl.llssio/sUBCO"'15SÃO- _

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
= TEXTOI"uSTlf'lCAÇÃO ~ _.,

Suprimir o inciso IV do § 12 , do artigo 341.

Suprimd.r a letra "j", do item 11, do artigo 18.

JUSTIFICATIVA

Patrimônio líquido das pessoas físicas não é fato JUSTIFICATIVA

econômico.

Trata-se de matéria que deve ser regulada, e:
clusivamente pela lei ordinária.

COMISS/lO DE SISTEMATlZP~'AQDar a letra "c", do item IX, ~o artigo 18, a se

,---------- PLEH,l,RIO/COi4ISSÃo/sUBCOMISsiQ-------- _

l!J
guinte redação:

=---------------nXTo/,lu:.TIFICAÇÃO,------ _.,

c) as associações, sindicatos e grupos da PQ

pulação são legitimados para exercer, com o Estadà,a reg~

lagem e a fiscalização de suprimentos, ~stocsgens, preços

e qualidade dos bens e serviçvs de consumo i

Suprimir no início do texto da letra "b", do inciso lU,
do artigo 269, a expressão: - " sobre o patrimemio".

JUSTIFICATIVA

PatrimOnio não é fato econômico gerador de impostos.
JUSTIFICATIVA

Suprimir o inciso m, do ,artigo 46:

t:'T---------------TI:XTO/"lUSTIF1CAÇio~ ------~---___,

,At!...OR----- .~ u;~nD.-:J_

m== 'LEH.lAIO/COUISsio/sUBCDMISd" TA

C.-- COMISSAO DE SJ;""ST""EMA"""'T-"'IZfd:A""CJl""O'-- --JJ ~;;03J

EMENDA CS04114-3
fI- CONSTITUINTE RICARPO IZAR

,J

A importância maior está em o Estado assumir o

encargo de regular e exercer a fiscalização de suprime~

tos, estocagens, preços etc, do que limitar-se à posição

de simpfes con}rol~dor.

EMENDA CS04111-9
tTSQNSTITUINTE RICARDO IZA~uTO'----'

c-r----..,.----- ..LUÀIlIO/CO~I$ltÃO/su.COMIS:sÃO----'--- ...,

e:=çOf~IS~P.~ DE SISTEMATIZACAO

r=---------------TEllTO/JUSTlI"ICAÇÃO----------'---------,

Suprima-se a letra "d~ do item i~,do artigo 18
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria exige uma seleção prévia dos valores a serem prote

gidos, porque o texto coloca 'num plano comum questões que não comporta,n

a exigência de um instrumento tão importante como o plebiscito. Invo

Trata-se de matéria de c~rater estranho à repre
sentaçeo sindical, eo qual é deferido a defesa dos direitos
e interc~scs de categoria, individuais ou coletivos. Deve
ser suprimida porque implica na criação de tumulto nos pr~

ceitos sindicais, além de conturbar a administração e ge~

ciamento das empresas ou estabelecimentos empresariais.

cá-lo em quaisquer casos como os que for~m aventados, não só minimiza

o seu valor político -socíar, como pode implicar num expediente i~obili-

zante do crescimento econômico. Melhor desenvolver os tipos de pro-

teção em lei ordinária.
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r-l--------------- TEXTO/JUSTlfl>:Alfio-----....,..._-----------,
~ TEXTO/.lU5T1FICAÇio------~~-----------,

Suprimir o ~(o único, do artigo 38, do títu
10 111- Das Garantias Constitucionais.

Dar ao artigo 38, título 111 - Das Garantias Cons

titucionais, a seguinte redação:

art 38 - Qualquer cidad~o, ~artido político, as-

popular, que vise a anular ato ilegal ou lesivo, na forma -
JUSTIFICATIVA

sociação ou sindicato, é parte legítima para propor ação

que a lei determinar.
A proteção do Estado, ~QmD estímulo á denunciação

de ato il~gal ou lesivo à comunid~d~, mediante ação popul~r,

isentando o autor de custas processuais,leva ao grave defei
to da exarcebação de qualquer um do povo, sem qualquer con
dição econômica de ~essrrcimento ao ré~, absolvido, só ao fim
do processo, de agir por vingança, despeito ou emulação. Nem
ao menos se justifica a ressalva da má fé, porque inócua nu
ma a;2o regressiva. O prejuízo ao injustiçado é fatal, 'sem ra
zõãs que o justifique

.JUSTIFICATIVA

A enumeração taxativa dos valores suscetiveis

de lesão por ato ilegal no texto da Constituição assume ca

rater restritivo, impedindo a inclusão de novas condições 

-criadas pela dinâmica social, política e econômica do país.

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

EMENDA CS04116·0
(!l. t);'m'..:=J.

Por isso é mais racional q..e a gmnl:.ia , constitucional em apr.!:.

ço fique adstrita ês mutações da lei ordinária.

COMISSlIO DE SIST~,';~~~;~~~Ã./su" ••"'Ã.-------~--J [10cJ~~ IK1.J
r:-r TItXTO/Juf;,tlFICAÇÃO -,

Suprimir o art 290.

EMENDA CS04119·4
e= CONS~ITUINTE RICAROO I;;;---------------,

..t.EI.ARIO/CO...ISSÁo/SUBCOMI3SAO-- -,

C:===COM!~~1I0 DE SISTEMATIZAC1l0

=---------------TEXTO/.luSTlFlCAÇio------------------,

JUSTIFICATIVA
Suprimir a letra "e", do item I, do artigo 13.

Amatéria não é de feitio constf.tucfonal., devendo ser trat,!l.
da em legislação comum.

JUSTIFICATIVA

AUTOIl'--------------

A matéria é estranha ao Capítulo I, porque não
se trata dos direitos individuais,"STRICTU SENSU", além
de instituir a intervenção do Estado na econõmia privada,
não~ o conflito de entendimento na determinação e
ficaz do que venha ser "excesso de lucro"

SISTEI~ATIZAÇ1l0

..AUTOI't----- ---,

CONSTITUINTE R!CARDO IZAR ~

--------- PLEH.lRlO/cOI.l15sÁo/suecONlsSÃO--_--, _

1

EMENDA CS04120·8

e=

L COM;S~~__il.:.O-=-DE=---=.:~-=-.:.:.:.=:.2:=- --...J

SUprimir o artigo 40.

r.T---------------- TUTO/.Il1STlrlCAÇio,----------------,

=--------------- TUTO/oIUSTIFICAÇio--------=-- ---,

JUSTIFICATIVA'

A criação de uma ação requisitória de informações e exibição Suprimi;- a letra "d" , do inciso XIII, do arti,go
13.

de documentos não passa de um luxo processual. Em qualquer a~ão 0E

dináriá, que a tal exija, o próprio Juiz o faz por ofício, desde JUSTIFICATIVA

que a parte o peça e ju~tifique.

Deve-se evitar o estímulo á simples devassa nas instituições

por mero capricho ou simples emulação.

A matéria sobre desapropriação já ~oi tratada de
maneirs ~eral na letra "a" do mesmo inciso, que muito ra
cionalm~.t~ entendeu de remeter a mesma para a lei ordini
ria. Melhor deixar todo o instituto para ser regulado por ~

nica lei especifica.
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,JUSTIFICATIVA

A redação proposta tem a finalidade de compatibl

lizar o texto do anteprojeto com o disposto no artigo 409

do capítulo V- Da Comunicação.

AUfCR--------------

cONSTITUIN,E RICARDO IZAR

CDMISSAo DE SISTEMATIZAÇ~D

,- f' ..EN.~.IO/cONISSÃo/suBeC' .. IJ!'l...\l----------~

= --------TEnO/.lUSTlf"ICAÇÃO-------~----------,

EMENDA CS04121-6
,tJ
:t?~~~~~~~ -...J

~uprimir a letra "i", item 11, artigo 18 .

.lUSTIFICATIVA

r=-------~------- TE"XTO/JUSTIFIC...çio-------'---------___,

o condicionamento privativo," de representatividade
perant~ o poder Público, entre as associaçoes que representem
o mesmo segmento social ou a mesma comunidade de interesse, ~
afttará em flagrante contradição co~"princípio de plena libeE
dade de associação, criando privilégios odiosos.

EMENDA CS04124-1
~TITUINTE RICARDO IZAR

Er::.~Al'lTlOO~ •

~~-

JUSTIFICATIVA

SUprimir o § 29 , do artigo 344 a expressão: "Fundo de
Garantia do Patrimônio Inrlividual" .

IoU10"--------

CONSTITUINTE RICARDO IZAR

COMISSAO DE SIST:M?TIZAÇAO
,- PI.EHAlIIO/cOr.lISSÃo/sUBCOlllISSÃO-----------

tJ ~l

EMENDA CS04122-4
f1 =:=J

r=--------------- TE::TO/ollJ'TIFICAÇÃO-------=------'------,

Dê-se à letra "q", do inciso XV, do artigo 13,
a seguinte redação:

-q) os presos têm direito ao respeito de sua
dignidade e integrid~de física e mental, à assistência
espiritual, educacional, jurídica, sanitária, a sociabill
dade e à comunicabilidade ; têm dever do trabalho produtl
vo e remunerado, na forma da lei ;

O Fundo em questão é o próprio Fundo de-Garantia por
Tempo rie Serviço, criado pela Lei n9 5107 de 13 de setembro de
1966, ':'.e, por sinal, tem aprovado plenamente na sua destinação
específica de construção de moradia para as classes de trabalh~

dores menos favorecidos: A sua pulverização chega a ser teme
rária.

EMENDA CS04125-9
[!J ~ EJ·F·I·T>D·~
C CONSTITlIINTE RICARDO IZAR _J c........e" _J

JUSTIFICATIVA
m,---------- PI-EHAfllO/CONIS9ÁO/SUBCOUISSÃO-----------] ~:OAATA----:--I

C CDMISSAD DE SISTEMATILAC;:iO ~Li!lLJ

o trabalho sempre representou uma terapia no
convívio penitenciário, minimizandE a angústia causada ao
preso pela segregação da sociedade. Mais do que um simples
direito, que pode não ser exercido, devemos caracterizar o
trabalho, nesse caso, como uma obrigação, que permitirá pro

ver de recursos a sua família e melhorar suas condiçoes na
reintegração na sociedade.

'-' TE~TO/"V5TIFICAÇio-------------------,

Suorimir do § 19 , do art 344,a expressão

- Garanu'a do Patrimônio Individual.

EMENDA CS04123-2
~ AUTOR

~onstituinte RICARDO IZAR

= n:xTO/JUSTIFICAÇAO ---,

JUSTIFICATIVA

o Fundo de Garantia do Patrimônio Individual é patrimônio
pessoal dos t.rabaãhadores , J:l.E cEve sernmtid:l intocável. 1\ sua junção a
outros tipos de recursos acaba gerando a síndrome da massificação num
fundo heterogeneo e sem Límí.taçoês palpáveis.

Dar ao número "3", da letra "e", do inciso IV do

artigo 13, a seguinte redaçãc:
EMENDA CS04126-7
l: CONSTITUINTE RICARDO IZAR

r:-;~~TIOO~ •

PI-E~AR10/CO ...ISsÃo/su8eO...ulsio--- _

__o 3 - é vedada a supressão, ainda que parcial ,
rn
C CDMISSIlO DE SISTEMATIZAÇAO

~.m~
ra2 /071a7

de espetáculo ou programa, ressalvados o~ de defesa de d~
..".,--------------- TEXfO/ollJ5TIFICAÇÃO----------------,

criminações de qualquer n~tureza, os de incitamento à vio

lência e outras formas de agressão à família, ao menor, a

ética pública e a saúde.

Suprimir do artigo 345 a seguinte expressão: - "Fun

do de Garantia do-Patrimônio Individual".
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o Fundo em questão é o próprio Fundo de Garantia por T"',l-

que, por sinal, tem aprovado plenamente na sua destinação específi

ca de construção de moradia para as classes de trabalhadores menos

Acrescente-se ao , 1 9 do Artigo 259 do Capitulo IV - Da

Segurança Pública - a expressão "fardado", após a pala

vra ostensivo.

Assim l torna-se evidente I a necessidade de sa estabele

cer a ação penal PÚbl1~a subsi.,diáI;A;~ ~ov~edação proposta p ar-a

evi~ar p~ejuízo irreparável para as vJ~imas de fütos deli~uosDslque

por erro de interpretação ou omissão do prepresentante do Minist~

rio Público. possam os autores ficar impunes.

anteprojeto de Constituição da douta Comissão de Sistematização, sem

infringir a doutrina e o texto da alínea "b" da inciso XV - A Segu

rança Juridica - do art. 13 (são ~ireitos e liberdade individuais '

inv~oláveis) que consagra o princípio da inafastabil~dade da apre

?iação pelo Poder Judiciirio de toda e qualquer lesão de direito i~

dividual, ao estabelecer textualmente: bJ a lei não poderá excluir

da apreciaçâo do Poder Judiciário nenhuma les~o de d~rei~o".

Inadm~ssível será tentar justifioar a manutenção da pri

vaticidade da promoção da ação penal do Minist~rio Públ~co. ~o~ a

- remotíss1ma possiblida prevista no I 1 9 do mesmo artigo~ onde é
aventada a possibilidade de qualquer cidadlo interpor recurso para

o Conseiho-Superior do Minist~rio Público. do ato do Procurador-Ge

ral que arqu~var ou mantiver o arquivamento de qualquer procedimen

to criminal ou peça 'de informação,por três motivas, 1 9 - '!uem conh~

ce a imensidão' do território nacional sabe das enormes di~13~cias '

~VAIITIDO~

~JB-GD

1966,

AUTOR---------------

A sua pulverização chega a ser temerária.

JUS T I F I C A T I V A

po de Serviço, criado pela Lei nQ 5107 de 13 de setembro de

favorecidos.

~:

ADITIVA

,- PI.Efl'\RIO/co",.,sÃO/SOacOllISSÃO

tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlD

EMENDA CS04127-5
[=J.OÊ;PUTADO JO;\O N.q TAL

=r----------------TEXTO/.luSTlFICAÇA,Cl-------

de Justiça. da Cepital dos Estados. local em que se situam as Proc~

radorias-Gerais e o Conselho Superior do Ministério Público,2 9 - a

excessiva demora na tramitação dos p r-o c e a s ad o s , no caso. de arqui-va

mento de inquérito policial pelo Promotor de Justiça at~ chegar ao'

Procurador-Geral, mesmo porque esse encaminhamento não é • previsto

no Anteprojeto, a não ser por .interposição de recurso a instância

superior, que é o Conselho Superior do Ministério Público, 3 9 - O

principio da inafastabil~dade de apreciação pelo Poder Judiciário '

de qualquer lesão de direito individual já citado. não poderá ser

substituido por simples decisão do Conselho Superior do Minist~rio'

Púolico, pois, por mais respeitável que seja, esse órgão não poderá

sobrepor-se aos "direitos 8 liberdades individuais inviol;veis da

pessoa (Art. 13J.

JUS T I F I C A T I V A

Em razão da natureza das Policias nilitares a atividade

de policiamento ostensivo tem como característica essencial o uso

obrigatório da Tarda l que identifica os seus integrantes perante o

povo como gua-diães da prevenção contra a criminalidade.

Sendo a sua primordial atribUição evitar a ocr'r~~cia

de infrações penais é evidente a obrigator~edade do policiamento •

ostensivo ser feito pelo policial fardado, estrategicamente dis

tribuidos a pé l a cavalo ou motorizado n05 locais de maior incidê~

cia criminal e afluxo de populares. uma vez que ihócua seria em

têrmos de prevenção I colocar nesses lugares representantes das Po

110185 Mil~tares em traJes c~vis 8 1 consequentemente l não identif!

cados como policiais na nobilitante missão de prevenir o crime.

que separam normalmente as Comarcas~ onde funcionam os Promotores

~UT-:Jft---------------

Acrescente-se ao "caput- do Art. ,250 do Capitulo IV - Da

Segurança Pública - as expressóes "com exclusividade" "e

do Poder Legislatiyo~.conforme segue:

"Art.260 - As Policias Civis são instituições permanen 

tes, organizadas por Lei. dirigidas por Dele

gados de Policia de ca;reira. destinadas com

exclusividade. ressalvada a cdmpetência da

União e do Poder Legisla~ivo. a proceder a

apuração de il!citos penais, a repressão cri-

ominaI. e auxiliar a função j urisoicLH::'l1. na

aplicação do Direito Penal comum. exercendo

os poderes de Policia Judiciiria. nos' limites

de suas circunscrições. sob a autoridade dos

governadores das Estados. dos Territórios e

do Distrito Fede~al.

~:

ADITIVA

EMENDA CS04129-1
tJ ~EPUTAOO JOI\o NATAL

""'---------------- TEXTO/.IU5TlfIC..çio,------- ~

AUTOIt---------------

I - promover a ação penal pública e funcionar

na ação pen~l pública subsidiária.

Modifica o inciso I do Artigo 237 do Capitulo V - Do Mi

nist~rio pGblico - dando-lhe a seguinte red~çlo:

Artigo 237

___________ TIEXTO/.IUS-II'IC'lçio ~ __,

__________ 'LIEHÃIlIO/COUI"io/SUBCONIS'io-----------

~:

ADITIVA

Por isso impõe-se a adoção do dispositivo proposto, fi

cando expresso no ,1 9 do Artigo'259 que "as atividades de poljcia

menta ostensivo fardado são exercidos com exclusividade pelas Poli

cias Militares". mesmo porque Se assim não for. inútil seri atri

buir a exclusividade dessa modalidade de policiamento a essa Corp~

ração.

EMENDA CS04128-3
tJDEPUTADD JUliO NATAL

'3 U S T I F I C A T I V .A 3 U 5 T I F I C A T I V A

o erro de interpretação sobre qualquer fato é próprio da

criatura ~umana. Ninguém ê tão perfe1to a ponto de ser 1nfã11vel ou

-dono da verdade-o

Dentro deste princípio que. 8~ém de réa~:~ lógico e ra 

cional. embora reconhecendo ser o representante do MinistériO Pú~l!

co oCtitular do dire~to da ação Penal. ê 1mpossiv~ro~qstentar e

.onter ,o uor~ter priv~t1vo que lhe co~fe~e o ~~c1~~'d~.8rt~2a1 .d~. -'

A emenda aditiva. com excl~sividadeT ao texto visa gara~

tir B unicidade do Sistema de ~olicia Civil. que desde os tem~os

imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil. -de~

tr~ da multi~licidade.e heterogeneidade de Tunções. A forma exclu

si~a é uma garantia pera ,o ~uncionamento do sistema e o perfeito

auxílio à função jur~~diê~onal na aplicação do Direito Penal comum.
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sividade" re'Jguarda ao Delegada de Polícia de c ar-r-e í r-e , bacharel

em Direito, fi incumbência da atividade de políc~a judíciár~a e

tem como cbjetivo evitar possiveis conflitos entre as Policias '
Civis e Militares.

Súm essa cautela, não se terá preservado a garantia

daquela direção, pairando ao sabor das circunstâncias e conve-

niências a eventual designação de outros órgãos para pres1dir

procedimentos de polícia Judiciária~ destinados ã apuração das

infrações pe~ais e sua autoria, resgu3rdando-s~ por óbvio, a com

petênc2e J~ União e do Poder Cegislativo, este último em razão

das Comissões Parlamentares de Inquérito.

AUTOR

~EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO IX DO ART,GO 237.
• Suprima-se o inciso IX do artigo 237.

JUSTIFICAÇIlO

As Polícias Civis já possuem organismos como as Corregedo
rias consagradas nas estruturas orgânicas, que exercem as comissões d
fiscalização, em franca atuação em todos os Estados, além das autori
dades policiais superiores, que as exercem em nível hierárquico e cu
jo objetivo principal é assegurar o bo~ andamento de todos os f'itos

policiais, tanto quanto a apuraçãe ~05 fatos, observância das exigên
cias legais e prazos e, ainde, de natureza apuratória-punitiva dlsci
p l í na r ,

r.1~--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇio,------ ~

~:

UPRiõS'3IV.:I
Suprima-se o inciso V do art. 237 do Capitulo V-Do Mi
nistério Público. O artigo 237. diz o seguinte:

"V - requisitar atos investigatórios 8 exercer a super

visão da investigatórios e exercer a supervisão da

1nvestigaç~o criminal."

JUS T I F I C A T I V A

O fato do M~nistério Público poder efetuar correições nas
atividades de polícia judiciária da Polícia civil, além dos que são a
tribuições próprias da Corregedoria Policial trará inegavelmente con~

trangimentos, quando não desacertos e incompreensões,cujos resultados
e consequências refletiráo tanto na harmonia entre as duas institui
ções, como nos preJulzos à apuração e repressão dos delitos.

Não há entre seus membr~s qualquer relação de subordinação
hierárquica ou disciplinar, cujos concei(os estão lapidar e tradicio
nalmente consagrados no Direito Administrativo brasileiro, donde ser

improcedente a disposição a ser supressa.

Preliminarmente~ não se trflta de matéria constituclonal.

Ressalte-se. por oportuno. que a propositura do substitu
tivo# por ser assunto de natureza processual~ já tem assento na Lei

AdJetiva Penal, quando o Ministério Público promove. como Fiscal da
Le1, a requisição de diligências.

Titular da pretensão punitiva e do direito de acusar~é

evidente que o Ministério público tem a função e papel'de parte,

na relaç50 processual que se instau~a com a ação penal~razão fun

damental de sua existêncla.

Qualquer sua intromissão no trabalho de investigação r

criminal, na fase do inquérito policial dará enseJo a igual provi

dência da outra parte na relação processual, representada pelo a~

vogado do acusado, a menos que se pretenda preparar a prova,incr!

minatória rompendo-se o equilibr10 indispensável entre acusação

e defesa.

Ademais~ a palavra "supervis~o" ou supervisar significa'

"da r t g a r- ~ orlentar ou inspecionar em plano superlor ~(Novo Dioioná

rio Aurélio da Língua Portuguesa - 2a. Ed. 1986). atribuiç6es que
não se caadunam~ com as nobilitantes atribuições do Minlstério Pú

blico que, como ensina o excelso jurista e constitucionalista Pro

fessor Pontes de Miranda: "Ele nSo ordena~ nem~ tampouco, coordena.

Ele promove, postula~ pede, impetraI litlga. Nenhum ato dele é de

ordenação, ou de coordenação. t de promoção. A atlvldad8~ a que se

possa aludir~ é sua, e consiste em promover. O velho têrmo Promotor

era expressivo." (Comentários a Constituição de 1967. Ed. R. To De -

"",..- TUTO/JUSTIFlCAÇÃO_-'- -------.,

os §§ do artigo 234 pelos se-

JUSTIFICAÇIlO

guintes:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: §§ DO ARTIGO 234.

Substituam-se, no Capítulo V,

Art. 234.
§ lº. Com as adaptações necessárias, ~stendem-se ao Ministé

rio Público as disposições do Capítulo IV desta Constituição, e>~luí

das as que, por impossibilidade absolut~. n~p__~he possam ser aplicá

veis.
§ 2º. Cada Ministério Público será organizado por lei,segu~

do o requeiram a especialidade e a estrutura dos' órgãos judiciários e
dos Tribunais de Contas perante os quais oficiará.

§ 3º. O Procurador-Geral de cada segmento do Minist~,iQ Pú

blico será eleito, dentre integrantes do respectivo quadro, para man
dato de três anos, permit~da uma recondução.

Suprimam-se, de consequência, o artigo 235, o inciso do
artigo 236, o § 5º do artigo 237 e o artigo 238.

PLENAAIO/cOUIS$Ão/sUIlCONI$SÃO----------~

[JCOMISSIIO DE SISTEMATIZAÇ/lO

hetero-

tópicos do Poder Executivo ••• "

zembro de 1967, pags. 324'). E, prossegue: ,,~ um dos ramos

Por derradeiro convem destacar) como ilustra o mestre

Pontes de Miranda. "O Ministério Público é um dos ramos heterotó
picos do Poder Executivo" e a exemplo da Polícia Ciyil, que real!

za a função de polícia judiciária, ambos são instituições perma 

nentes independentes. não havondo entre elas nenhuma relação de
subordinação hierárquica ou d1sclplinar, o que torna indevida

qualquer intromissão do Minrstério Púb11co na atividade policial.

Essa propOS1çao está em perfeita harmonia com o sentido ge
ral que o anteprojeto oferece ao Ministério Público, dele expungindo,
apenas, o que tem caráter redundante, o que parece ser incoerente e
o que não estaria de acordo com a realidade em que a instituição vai

atuar, sem qualquer acréscimo de substância.
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= TEXTO'''U'l'tIFTCAÇio----------------,

Pl.ENÁR10/CONISSÃo/sUBCOhUZsio-----------

tJ comSSAO DE SISTEMATIZAÇJlD

~---------------Tf:XTOIJUS,:IFICAÇi.O-----------------,

!!J

EJ"-=-:~AflTltlO~

ê..!:!:Ps-Go J

1=í;7~~

AUTOft--------------EMENDA C804133-0
tJ D~PUTADO JOi\O NATAL

Acrescente-se ao artigo 459 o seguinte parágrafo:
Art. 459 .•..
Parágrafo Único. São mantidos no exercício de suas funções

de Ministério Público os atuais Procuradores junto aos Tribunais dc
Contas e órgãos congênres, aos quais se aplicam as disposições d9 Ca
pítulo V desta Constituição.

JUSTIFICAÇJlO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARAGRAFD ÚNIéo DG ARTIGO 480.

Ao parágrafo único do artigo 480, dê-se a seguinte redação:
Art. q80.

Par~grafo Único. Fica assegurado, como direit~ adquirido, o
exercício de q~aisquer cargos ou empregos nos Podres da União, dos E~

tados e Municípios, inclusive na Administração Indireta, que, pela l~

gislação vigente à data da promulgação desta Constituição, configure
situação plenamente constituída.

Em face do tratamento que u a~teprojeto oferece par~ o Mi
nistério Público junto ao Tribunal de Lontas da União e, por exten
são, ao de cada Estado, é mister aclarar a situação dos Procuradores
que oficiam perante aquelas Cortes, sobretudo diante do preceito do
§ 5Q do artigo 237, à vis~a de que, no momento, são ti tua Ires de car
gos isolados de provimento efetivo.

Não se trata de disposição inovadora, mas complementar da
solução oferecida, em suprimento ao silêncio do anteprojeto a esse

respeito.

JUSTIFICAÇAO

Não há razão plausível para excepcionar-se das vedações da
futura Constituição apena~ os cargos de médicos, exercidos em regime
de acumulação.

Tratando-se de nova ordem, que rompe os compromissos com a
anterior, é mister ressalvar os direitos adquiridos no exercício de
cargos e empregos, sobretudo em face de inovações na estrutura dos Po
deres do Estado e na forma de provimento de vários deles, sem o que
haveria grande perplexidade em relação à situação de seus titulares e
ocupantes.

~ que, como ensinam os doutrinadores, não há direito adqui
rido contra a Constituição, se ela não os ressalva expressamente. Se
não se,adota tal alternativa, a nova Constituição poderia, em verda
de, praticar a maior cassação de direitos verificada em nossa histó
ria.

./ -'

JUSTlFICAÇAO

~rt,RTIOO J
~~-GO

o texto do S 39 do Artigo 237 do anteprojeto
da Comissão de Sistematização apresenta expressões que~ a luz da

doutrina, não encontram guarida na nobilitante função do Ministé
rio Público. especialmente na "dominus litis' ~a ação penal públ!
ca e~ por out~o lado l quiçá de maior relevância~ está a circuns~ãn

cia irre~~.~{vel de que c dispositivo inquinado não é matéria de
legislação constitucional.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA, Suprima-se o S 39 do Artigo 237 do Capítulo V - Do ~inis

SUPRESSIvA tério Público.

EMENDA C504136-4
~UTAOO JOÃO NATAL

wr: PLENARJo/cO"lISSÃo/sUBCOfllISSÃO

l-:?MlSS\O DE SISTEMATIZAÇÃO

=,.-------------__ TEXTO/.lUSTIFJCAÇio ~

fÇ~AHtO~CJ

PMDS-GO
AUTOlt--------------

Ao artigo 85, acrescente-se o seguinte inciso, após o V,

merapos os posteriores:
Art. 85..•.
VI. ~ defeso o exercício de cargo ou função de confiança e,

bem assim, a prestação de serviços mediante contrato, oor quem seja con
sanguíneo, até o terceiro grau inclusiv~, de Chefes do Poder Executivo, ,
de Ministros, Secretários Estaduais e Municipais~ membros dos Tripunais
ou do Poder L~gislativo, chefes de órgãos ou dirigentes de entidades dE
Administraçl0 Indireta, autarquias e fundações.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85.

SISTEMATIZAÇJlD
.--__--,- PLt.Ni."lo/coU1SSÃO/Stl8COU"SÃO,----------__,

EMENDA C504134-8
f?DEPUTADO JOAO NATAL

.-. TUTOlolUST..·.:.l;lo_......:. --.

Ir enu:
-f

I
I

A medida visa à extirpação de uma prática condenável na vid,
pública brasileira, com a preterição de grandes potencialidades em pro
veito do crescimento da folha de pagamento de famílias cujos chefes te
nham se instalado no Poder.

O regime democrático consiste na igualdade de oportunidades
a todos, que estaria invalidada com a distribuição, farta e generosa,
de cargos entre parentes, aó fito, sobretudo, do fortalecimento do po
der nas mãos de autoridades que desejam mantê-lo a qualquer custp, nu
ma disputa desigual com os concorrentes, desprovidos dos favores do G~

verno.

Pràmover ou requisitar ã autoridade competen

te a instauração de inqu~rito é dever intrinseco da função do M~

nistério Público. sendo inócuo e imprópria a sua transcrição em
texto constitucional.

Inadimiss!vel l entretanto. é o poder de avo

car inquérito policial que se deseja atribuir ao Ministério Públi
co, que além de não dispor de infra-estrutura para elaborar o f~i

to, via de regra, possui um único representante em cada Comarca, •

inexistindo nos municípiosr

o sentido altamente moralizador dessa providência certament~

encontrará eco na consciência dos nobres Constituintes.
Além disso, é impresc~ndível ter em ·consido

ração que a' Policia Civil e o Ministério Público são instituições'
autônomas e independentes do Poder Executivo, sem nenhuma v~ncula
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ção hierarquica ou disciplinar ent~8 os seus ilustres membros. JUSTIFICAÇIlD

o eminente jurista e profs;sor Hely Lopes Me~

relles acolhendo a doutrina pacíf~ca sobre a avocação. ensina que

"avocar é chamar a si funções originar~amente atríbuídas a um subor

~. Nada impede tal prática~ que~ porém, só deve ser adotada

pelo superl0r hierárquico, quando houver motivos relevantes para

tal substituição, isto porque a evocação de um ato sempre .d~e5prest::..

gia o inferior ~ não rara desorganiza o normal funcionamento do ser

viço. Pela evocação substitui-58 a oompetªncia do inferior pela do

superior hierárquico, com todas as corsequências dessa substltUl

ção ••• " (grifo meu - D:Atlministr"t~':c Brasileiro, pag s , 95,5a. Ed. J

Assim. facilmente conclui-s8 que, em não ha 

vendo qualquer subordinação hierárquica ou disciplinar entre os in

tegrantes da Pol!cia e do Min~stério Público, inviável será a avoc~

ção nos termos propostos no dispos~tivo em apreço.

DeputadoS'e Senadores foram eleitos para funcionar como Cons

tituintes e, no desencargo dessa missão, poderiam dispor sobre a conti
nuidade de seu mandato, após a elaboração da Carta Magna. Não é tran
quila, no entanto, a tese de que estão como se pretende, investidos nes
sas funções com a duração prevista na Constituição em vigor, que está
justamente sendo substituída por nova ordem. Não há direito adquirido,
segundo doutrinam os melhores autores, contra disposição constltucio
na l ,

A submissão ao veredicto popular, no ano seguinte à elabora
ção e promulgação da Constituição, torna-se questão de irrepreenslvel
moralidade política, na busca de confirmação, pelo povo, do cumprimen
to da missão 'recebida, segundo as legítlmas aspirações dos eleitores.

Tal medida caracterizaria verdadeiro referendo à Carta que
redigiram, melhor que um plebiscito para ~ê d~legitimidade, à vista
das dificuldades técnicas para conduzir o processo de ausculta popu
lar.

JUSTIFICAÇIlO

___________ TEXTO/"USTlI"IC~ÇÃO-----------------__,

liJEMEND~~i''lESSIVA

DISPOSITIVO ~MENOADO: § 52 DO ARTIGO 237.

Suprima-se o § 52 do artigo 237.

~PARTIOOll
~DS-GO

JUS T I F I C A T I V A

T"XTO/I.J'lTIF1CAÇÃO----------------_,

Suprima-se o , 29 do Artigo 237 do Capítulo V - Do Minis

tério Público, que apresenta 'a seguinte redação:
"S 29 - A instauração de procedimento investigatório cr!

minal será comunicada ao Ministério Público, na
forma da Lei."

Acresce considerar que está em debate a duração do manda
to presidencial, assim naturalmente fiÁado em quatro anos,dentro de
sua condição de transitoriedade para conduzir o País aos rumos da
Democracia.

Pelas mesmas razões, seria injustificável não promover a
eleição de Governadores, escolhidos pelo sistema direto, é verdade,
mas para governar segundo uma ordem que será re~ista, com substan
cial alteração das condições que ditaram sua eleição.

~ axiomático que a Naçãr., ao emergir das brumas do regime
de exceção, aspire a uma renovação drn todos o~ sentidos, desde uma
nova Constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes nela
previstos, que, por impedimento ético e para prevenir a ocorrência
de casuismos na sua elaboração, não deveriam ser os mesmos que dit~

ram as regras a serem seguidas ou influiram politicamente na sua a
doção, salvo a hipótese de serem reconduzldos pelo voto popular.

Só assim se integra o quadro das mudanças desejadas, para
que o País retorne aos trilhos ~ue o conduzirão ao encóntro de seus
filhos.

~,

UPRESSIVA

,,----:;-----__ PLCNÂR10/cONISSÃO/sU5COMlssio- _p: COMISSÃO DE SISTEMAT:~A_Ç_Ã_D --J

EMENDA CS04139-9
tJ DEPUTADO JGI1D N~T~L

~PARTICO~

Lf!:1nS-GO

o Mj~istério Público existe em função dos juízos e Tribunai
perante os quais atua, devendo, por conseguinte estruturar-se segundo
a organização judiciária.

Acresce considerar que a insti;uição, como já ocorre, oficia
também junto aos Tribunais de Contas, que não comportam entrências
encerram em si mesmos o duplo grau de jurisdição, que dariam sentido à

idéia de caIleira.
Reservar as funções de Ministério Público, com exclusividade

aos membros da carreira, é jnviabilizar, para logo, o seu exercício pe
los Procuradores junto ao; Tribunais de Contas, titulares como são de
cargos isolados de provimento efetivo.

A nenhuma outra categoria fu~~ional, mencionada no anteproje
to, se faz tal exigência, notadamente e muito a propósito, à magistra
tura, porque os cargos nos Tribunais nem sempre são preenchidos por a
cesso de juízes. A natureza do órgão judiciário requer outra solução,
para enriquecê-lo com a experiência dé outros profissionais das ciên 

cias jurídicas e sociais.
Se mantida a disposição, cuja supressão é proposta, não só

os Procuradores dos Tribunais de Contas serão prejudicados, mas també~

a União e as ~nidades federativas, que se verão na contingência de co
locá-los em disponibilidade, pagando outro tanto aos seus substitutos.

EMENDA CS04137-2
~TADO J01W-'N.::.A'-'T.;.:Ac::.L -'

____________ T~XTO/Ju.sTIYlC...ÇÃO-----------------_,

EMENDA ADITIVA

A supressão encontrd perfeito respaldo nos pró
prios textos legais em vigor. que obrigam a comunicação ou aprese~

tação dos autos investigatórios no prazo legal à autoridade judici~

ria que. de pronto. abre vistas d~ repre5ent~nte do Ministério Pú
blico. Por outro lado os prazos fatais, hoje são fiscalizados e co
brados, tanto pela Corregedoria das Polícias Civis, como po~ órgãos
especiais da magistratura estruturados para tal finalidade. Há, em

verdade, fiscalização pela própria polícia, pelo "parquet" e pela '
autoridade judiciária a quem o feito vem de ser distribuido.

Acrescente-se, onde couber, no Capítulo das Disposições Tra
sitórias, o seguinte artigo:

Art ••. , A 15 de novembro de 1988, realizar-se-ão eleições

gerais, em todo País, inclusive no Distrito Federal, para todos os ní
veis, permitida: sem desincompatibilização, a reeleição do Presidente
da República e dos Governadores dos Estados, com a posse dos eleitos 1
31 de janeiro do ano seguinte.

~ preciso não confundir a nobilitante função de
fiscal da lei. própria do Ministério Público. com a pretendida atr~

buição de fiscalização e controle da atividade De polícia judiciá

ria da Polícia Civil, que, positivamJnte, não lhe compete, uma vez
que ambas são respeitáveis inst~tuiçõe5 autônomas e independentes:

sem nenhuma subordinação hierárquica au disciplinar entre os seus

membros.
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Por outro lado# quiçá de maior relevância ~stá

a circunstãncia irrecorrível de que o dispositivo inquinado nâo é

matéria de legislação constitucional, mas de'direito processual

penal estabelecido por lei ordinãr~a,

EMENDA CS04140-2
t' Consti tuinte .001\0 NATAL. '

Pt.E"'.AIO/coUI5SÃo/SUBCOIlISSÃO'-----------~

~MISSÃO DE SISTB~~TIZAÇÃO
r.l---------------- Ti:XTO/JUSTlFICAÇÃO---- ---,

o art. 13, incJ.so XV, alírea "1 11
, passa a vigorar com

a seguinte redação:

"A prisão de qualquer pessoa será comunicada, dentro
de 24 horas, ao juiz competente e à família ou pessoa ind~cada p~

10 preso e, quando for ~legal, o ju~:,: a relaxará."

JUS T I F I C A T I V A

A letra "1", ao cogitar do relaxamento da prisão, a
presenta inovação perigosa e de efe~tQs impresivívels, estimulan

do conflitos de direitos e deveres.

Impondo ao juiz o dever de apurar a responsabilidade
da autoridade coat~va quando considerar ilegal a prisão, o tex-

to restringe devidamente a livre apreciação do magistrado.

de cometer omissões, em face das inovações que o anteprojeto introduz
na estrutura do Poder Judiciário, além da autonomia assegurada ao Di~

trito Federal que, nessa condição, não deve sediar mais órgãos da Jus

tiça e do Ministério Público dos T~rritórios.

De outro lado, o Ministério Público existe em função de jul
~os e tribunais perante os quais atua, de modo que a sua estrutura d~

ve obedecer à configuração da organização judiciária, como solução ló
gica e natural, que dispensa pormenores a respeito no texto constitu-

cional.
Nessa linha de raciocínio, não seria cabível referir-se a

"carreira", no § 29 , à vista de que o Ministério Público junto aos
Tribunais da Contas, pela sua própria 'natureza, repele tal idéia,por
isso que é composto de titulares de cargos isolados de provimento e

fetivo.
Não caberia, por igual, cometer a cada Procurador-Geral a

iniciativa das leis de organização dos Ministér~os Públicos,se a sua

investidura, em cada caso, vai depender do que elas dispuserem,sobr~

tudo em face da possível segmentação da instituição, de que cocorre
rá a manutenção dos atuais cargos de chefia, cujo provimento, "0 en

tanto, estará substancialmente modificado.

EMENDA CS04142-9
tJ DEPUTADO JOIlo NATAL

tJ CQMISS!\O DE sISTE~~[~~i'~;ç~~O/SUBCO"IU;:O

TUTO·..'USTIf'ICAÇ40-- ---,

• Nem toda prisão considerada ilegal impl~ca em coação

punível.
~:

ADITIVA

Ac~escente-se ao Cap!tuJo IV - Da Segurança Pública o ar

tigo seguinte:

E mister ressaltar-se que a maior incidênc~a dê ileg~

lidades são registradas na fase de formalização processual da pr!
são (auto). Raramente o relaxamento é devido à desenganada inex~~

tência de fato típico ou abus~vo prota~mento • da temporalida
de da flagrância caracter~zando a tõn~ca coatora do ato.

A prevalecer, veremos meros equívocos cartorários
transformados em coação ileqal criminalmente punível.

Destarte, cabe a supressão do texto após relaxará,
subsbi.t.uí.do pox n e , nos casos previstos em lei, promoverá a reEPon

sabil~dade da autoridade coatora. -x-x-x-x-x-x-X-X-x-x-x-x-x-x-x
_x_x_x_x_x_x_x_x-x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x-x_x_x_x_x_x_x_x-x-x-x-x-x-x

TE:7fO/.._~TIFICAÇÃO'------------

EMENDA SUBSTITI;TIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: ARTIGO 235, SEUS INCISOS E PAR~GRAFOS

Substituam-se o artigo 235, seus incisos e parágrafos pelos

seguintes:
Art. 235. A União, os Estados e o Distrito Federal, através

de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, organizarão os res
pectivos Ministérios Públicos, em consonância com a ftstrutura e espe

cialidade dos órgãos integrantes do Poder Judiciário e dos Tribunais

de Contas correspondentes.
§ lQ. A União organizará e ma,terá o Ministério Públi~o dos

Territórios.
§ 29. Cada Ministério Público elegerá o seu Procurador- Ge

ral, dentre integrantes do respectivo quadro, para mandato de três a

nos, permitida uma recondução.

JUSTlFICAÇM

A enumeração do artigo 235, que pretendia ser exaustiva, r~

vela não ser de boa técnica legislativa, ao risco, como se verifica,

"Artigo 262 - as policiais aposentam-se e reformam-se

compulsóriampnte aos 65 anos de idade, vo

luntariame~~e aos 3D anas de serviço e

por inval1d~z~'com remuneração integral.

JUS T I F I C A T I V A

Tradicionalmente se tem reconhecido a necessidade da re

duçâo de tempo de serviço, para ~~eito de aposentadorie, aos int~

grantes das carreiras policiais. :Ql fato não consti~ui um priv!

légiol ou uma p~errogativa dessas funções, mas, antes, um impera

tivo inerente ã própria natureza do serviço policial.

~ uma sistemática adotada e seguida no mundo inteiro, ,
pois jamais se pode adm~tirJ sob pena de comprometimento da p~

pria instituição policial e do que ela representa para a manuten

ção .da or-dem e da tranquilidade pública, que .pe rmerreç em em servi
ço~ cuja tipicidade do trabalho requer pleno e excepcional gozo

das faculdades físicas e psíquicas, pessoas incapacitadas, não só

pela idade como pelo próprio desgaste nervoso~ consequente da uma

atividade exercida em situações que refog_~_geralmente ã normali

dade e ã rotina,

A polícia atua permanentemente exigindo o exerc!cio da
função trabalho-noturno~ assemelhado ao diurno, em horários incer-

tos e nas piores circunstâncias, pois a luta incessante c~ntra o

crime assim o reclama. Julgamos, por isso, que a faculdade a exce

ção à regra da aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade,como

consta na Constituição vígente, a nonhuma função se aplicaria ma-

lhar do que às carreiras policiais~ q~e sempre gozaram entre nós

desse benef!cio. A necessidade de se dar tratamento especial ãs
carreiras policiais é gritante e não tardará que se verifique,caso

não se modifique a atual situação, o agravamento dos problemas ad

ministrativos - policiais em todo o Pa!s, pela presença predoil,ina..':!.
te nos seus efetivos em atividad~, ds policiais nas mais precár~as

condições físicas e ps!quicas, Não sefá com homens cansados, des 

gastados física e mentalmente em razão da faina diuturna,arriscada
e tensa, sem poss~bilidades de aperfeiçoarem-se nas novas técn~cas

e ciências do trabalho policial, que poderá enTrentar o perigo re

presentado pelo crime organizado e pelo crescente e avassalador au
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menta da criminalidade comum que começa a nos ameaçar~ tirando a

tranquilidade do povo brasileiro.

As carreiras p;liciais devem ser tratadas dist1ntametlte'

das demais funções públicas~ pois diferem na sua essância e objet~

vos, das existentes no quadro do func~onalismo, além de não encon

trarem similares quanto ã natureza dos serviços.

Ressalte-se que para a perfcia ter validade jurídica,

torna-se ind1spensável a nomeação de peritos I altamente capacita 

dos, com curso superior, além de conhecimentos técnicos-profissio

nais na especialização, por autoridade competente, que preside o

feito, quer no inquérito pQlic~al: quer na ação penal, responsável

pela formulação dos quesitos específicos para- cada caso, a serem

rospondidos pelos peritos.

Finalmente, cumpre destacar que o dispositivo proposto

mantim a aposentadoria e a reforma dos po11ciais nas exatas propc~

ÇÕS5 quer quanto ao limite de ~dade para a compulsória, quer no

b o c en t g ao t ornno dE' serviço para a~lunt?1i1a, conr.tnntes na Lei
Complementar Federal n 9 51/198.

Demais, é matéria própr~a da legislação ordinárias tfp!.
ca do 01roito Penal Adjetivo, não so coadunando ~ magnitude de

tex~ constitucional.

r.r TEXTO/JUSr:flcAçÃO-----------------,

EMENDA CS04143-7
t!JEPtJTADO JOAD NATAL -- AUTO'

"" TEXTOIJUSTlflCAÇÃO _

~ ..."oo~
'r-MDB-GO

EMENDA CS04145-3
c:r;;NSTITUINTE' Rl."C!:l!ARruOO~_.!IbZA~RL_·._uT_Ck_- _

,- PLEN.l.R10/cOMISSÃo/sUBCOI,lISSÃO-----------

tJ COMISSAO DE SIS1HI,ATIZAC~:_J _
g-D'''~

L9.uO~

EMENDA:

ADITIVA

Acre~cente-se .• 39 ao Artigo 87 da Seção rr do Gapft~

lo VrII - Da Administração Pública, com a seguinte reda

ção:
Suprimir o artigo 422 e seus parágrafos lº e 2º.

nS3~ Lei Complementar ind1carã quais as exceções às re

gras estabelecida5~ quanto ao tempo e natureza do

serviço. para a aposentadoria, reforma, transfe 

rêncía para a inat~vidade e dispon~bilidade.

Y U S T I F r C A T I V A

3 U S T I F I C A T I V A

Não se treta de matéria constitucional, devendo ser

trateda pela lei civel e penal.

COMISSI1!J DE SISTEMATIZACAO

PLENAAIO/cOM1SSÃo/sUBCONlssio,- _

TEXTO/"USTlfICAÇÃO---------- ~

IZARCONSTUlJ:t;TE RICARDO

Dê-se ao artigo 478 a seguinte redação:

extinguir, mediante resgate com indenização, a enfiteuse perpétua.

EMENDA CS04146-1
t?

- Art. 478 - A lei regulará o direito do enfiteuta te

Ressalte-se, por oportuno, que na Seção 11 do Capitulo '

II - Da Seguridade Social - que assegura os direitos sociais relat~

Vos a previdência do trabalhador e sua aposentadoria. idêntica medi

da ~ prevista, tanto assim que a alínea "c" do Artigo 362 do ~nte :

projeta de Constitu1Ção da Comissão de Sistemat1zação estabelece ex

pressamente: "norn tempo inferior ao das modalidades ec ame (aposent~

doria compulsória e voluntáriaJ 1 pelo trabalho noturno l de reveza 

mento, penoso, insalubre ou perigoso", requis1to5 que se enquadram.

em sua totalidade, na natureza especial do serviço do policial.

A presente emenda permits l de forma mais abrangente I de

que as exceções previstas na texto sejam materia11zadas através de

Lei Complementar no exame de cada caso concreto l sem que a exclusi

vidade da iniciativa seja estritamente do Pres~dente da RepCblica

como hoje acontece (art. 103 da CF),

JUS T I F I C A T I V A

A redação proposta visa f-adlit8l;.a extinção da enfi-

EMENDA CS04i44-5
t"bEPUTADO JlJilO N.HAL

'j ~"'TOOO~

l..HDlL--Jill-)

teusa perpétua, e por outro lado,não constituir-se em confisco

direito adquirido sobre imóveis urbanos.

eo

. TtXTO/JUSTIFICAÇÃO----

EMENDA:

SUPHESSIVA

Suprima-se do , 2 9 do Artigo 259 do Capftulo IV - Da Se

gurança pGUlica - a expresiio lle perícias de inc~ndios".

JUS T r F r C A T I V A

EMENDA CS04147-0
~t~tulnte IBER~ FZRREIRA

"LE I.I\.O/CO"'I~$;fJ/·nl:lCO .. It:S:.(,tJ I - Co\aSS~o DE SISTG.\L\TIZAÇÃO

"" fETTO/JuSTlncAçÃo

j 0-'''''''---
_________. L_ PEl. J

~ preciso não confundir a vistoria prévia, meramente ai
ministrativa, que os integrantes dos gloriosos Corpos de Bombs1ros

realizam em pdifícios para previnir a ocorrência de incênaios ~nd!

cando as requisitas mínimos indispensáveis a sua segurança, tais

como parta cürta-fogo, saídas de emergência, hidrometros, manv ue i

ras, extintores, etc" com "perícia de incêndio", provid~.~~·~ oa 

racterfst~ca de polfcia judiciária, por representar a materialida

de do fato, que poderá ser acidental ou delituoso.

DlEKDA SUBSTITUTIVA A LETRA C, lXl INCrSO IV IX? ART. 13.

Dê-se à letra "c", do inciso IV, do art. 13 do Anteprojeto da
Comissão de Sistemat~zação, a seguinte redação:

Il e ) é gar-antn.do o exercício de qualquer trabalho: of,!
cio ou profissão, observadas, exclusivamente quanto às profis
sões Líberai.s e técnico-cientificas, as condições de capacidade
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que a lei esta~eleça, para a proteção da segurança, da saúde ou
da liberdade publica; a 1e1 não poàerá ~pedir o l~vre exercício
de profissões vinculadas à expressão direta do pensamento e das
artes ll •

JUS T I F I C A ç Ã O

devida apuração de um verdadeiro consenso parlamentar. Tal medida

aliãs, encontra-se hoje consagrada em alguns diplomas constitucionais

de paises de regimes democrãticos modelares, a exemplo da França (Con~

tituição Francesa, art. 27)

o preceito contido no pr1meíro periodo do inciso XXI do Antepro
jeto, mantêm a mesma redação da Constltuição vigente em matéria de r-egu'Lament.a

ção de proflssões, remetendo as condJ.ções de capaca.dade para o exercício õ;
qualquer trabalho, oficl0 ou profissão à regulação por lei. Isso tem levado a
exageros nem sempr-e desfeitos por via do voto ou declaração de anconstdbucdona

lidade.

Cr-aar-am-se , em verdade, ver-dadear-ae "reservas de mer-cado" pro
fissionais, alheios ao J.nteresse público o que, i~cluslve, acaba por restrin_-J
gJ.r o campo de emprego para a pessoa comum, que nao pode pagar por um curso !
n~til para poder hab11itar-se a trabalhar em at1v1dades que não requerem na10r
qualificação o que é um direito social de cada um..

EMENDA CS04150-0
f? CONSTITUINTE IBER~ FERREIRA

,..,.., ..L~NAR'o/co"'lssio/sullCO,.IS'io _"

COMISSAO DE SITEMATIZA AO
= TfXTO/.lUSTIFICAÇio-------------------,

EMENDA ADITIVA
VISPOSITIVO EMENVAVO: CAPfTULO IV IVO JUVICIÃRIOI
Introduza-se, onde couber, no Anteprojeto de Cons-

tituição, no Capitulo referente ao Poder Judiciãrio, os seguintes dis

positivos:

PLCIu.R131;;GmssÃol$VDCD"'I!õ~ZD

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"Art. - A administração da Justiça e considerada se!

viço publico essencial, ficando a União e os Estados

obrigados a assegurar-lhe em seus orçamentos anuais

e plurianual, dotações necessãrias ã sua estrutura

ção e ao seu desempenho rãpido e eficaz.(
jJ

EMENDA CS04148-8 .UTOR-------

• ~ PSP'F"LT,"u-~
t:=ÇQnst~tu~nte IBERE F~RREIRA J _

~.f~-;;~
r-e-r- TE:nO/JuSTlFICAÇitl -,

Emenda substitutiva da alínea "d" do inciso XIII do !\rt.13.

Dê-se a alínea "d" do inciso XIII do Art. 13, do Anteproj~

to de Con5tituição a seguinte redação:

" d) os bens de produção são susceptíveis de desapr~.

p~i~ção por necessidade ou utilidade pública ou
por interesse SOCial

j
, ! desde qu~ nec~ssãria ã

execução de planos, rogramas.e pro j e to s de de-. t" -.." .senvolvimento soc~al e econom~c~,.seJam e~es d~

União, dos 'Estados o dos Murrí.c í.pâo s , med í an t.e
prévia e justa indenização em dinheiro".

\

Art. - Ao Estado competi rã o dever de custear o se!

viço judiciãrio com a sua receita tributãria, vedada

a cobrança de custas e quaisquer taxas dos jurisdi

cionados em função do valor da causa. As custas serã

pagas ao final pelo vencido, sendo vedada a destina

ção das custas a qualquer outro fim, que não seja a

Remuneração dos serviços dos juizos e serventias."

JUS T I F I C A ClÃ O
I

J

Justifica-se a inclÚ$ão da prévia indenização, tendo em
vista que, as obrigações assum~das pelas empresas que tiveram sua
produção desapropriada, terão Ique ser solvidas nas datas prõpr~as'

e, O não pagamento da indenizaç~o previamente, poderá levá-las' a
uma difícil situação financeira\, com pagamento de juros bancarios,a

ausência do pagamento dos salár~os e das contribuições pertinentes,

gerando um estado de insolvênc~ .

EMENDA CS04149-6

r:-r---------- 'LtNÂ'uo/c:o"'I~~io/sUBCO"'lssio-----------

t:COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
r.,.---------------- TfXTO/.luSTIP'ICAÇÃO------------------,

EMENDA ADITIVA
VISfOSITIVO EVENVAVO, CAP I
rnc ua-se, onde couber, no Anteprojeto de Constitui

ção, no Capitulo que regula o Processo Legislativo, o seguinte dispo

sitivo:

"Art. - O direito de voto dos membros d~ Congresso Na

cional é pessoal' e indelegãvel."

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICAÇ1lO

A modernização do Judiciãrio se constitui em intenso
anseio da sociedade brasileira.

Para tornar viável sua realização, a Constituição d!

ve erigir a Administração Publica ã categoria que lhe cabe de servi

ço publico essencial, obrigando o orçamento anual e plurianual a asse

gurar-lhe as dotações necessãrias para a sua estruturação e o seu de

sempenho rápido e eficaz.

Deve, também, a Constituição impor ao Estado o dever

de custeAr o serviço judiciário com a sua receita tributãria, vedada

a cobrança de custas e quaisquer taxas dos jurisdicionados em função

do valor da causa.

A prãtica - que hoje se tornou costume - de cobrar

vultosos emolumentos das partes, ora como expediente para custeqr o

funcionamento do aparelho jurisdicional, ora como artificio para de

sestimular a utllização da via judicial e, assim, desvirtuadamente ,

desafogar a mãquina do judiciãrio, tal prãtica viola francamente a g!

rantia constitucional do acesso de todos ã jurisdição-

As custas judiciais deverão ser cobradas somente no

final. sã assim é que se poderã lograr fazer da garantia de acesso ã

justiça, no Brasll, algo mais que uma garantia de cunho meramente for

A adoção da norma proposta acima visa a evitar que ma 1.

matérias de relevante interesse publico e social sejam votadas sem a
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EMENDA CS04151·8(il AUTOR

~ CONSTITUINTE IBER~ FERREIRA

,-- PLEH.lRlO/cOLlISSÃO/sUBCOIlI:5SÃO----- ---,

l: COMISSIID DE SISTEMATIZAÇI\O

r::-t---------,--,-------TEXTO/JU5TIFICAÇio------------------,

EMENDA CS04153·4
~ .
I~ Constltumte ll!ERE FERREIRA

_________ n.),.TO/JU~T1flt;AÇÃO----------.-------

Inclua-se onde couber, no Anteprojeto de ConstltulÇã

no Capitulo que regulg Õ Processo Legislativo, o seguinte dispositivo: "Art. 14 - •..........•....................

Dê-se ao inciso I do art. 14 do Anteprojeto

EMENDA ADITIVA

VlSPOSITIVO EMENVAVO: TfTULO v SÇAO Vl11

EMENDA SUBSTITUTIVA

a seguinte redação:

AO INCISO DO ART. 14.

"Art. - Serão submetidas i prevla audiincia das clas

ses interessadas as deliberações parlamentares sobre

proJetos que versem materia econõmica."

I - estabilidade, com indenização ao traba
lhador despedido, ou fundo de garan
tia equivalente".

JUS T I F I C A ç Ã O

JUSTIFICAÇI\O

A proposição objetiva resguardar as categorias inte

ressadas em projetos que versem materia de natureza econômica, deven

do ditas categorlas ser ouvidas antes das deliberações parlamentares.

E uma providencia auspiciosa vez que,com a previa manlfestação das

categorias interessadas, poder-se-ão evitar deliberações ruinosas, não

previsiveis pelos parlamentares, que, por certo, assim não deseJarão.

A Suiça, Itália e França já adotaram a providincia como preceito em

suas Constituições, como se infere, respectivamente, dos artigos 32 ..

99 e 69.

A restrição ao direito de despedir lmposta pelo An-
teprojeto demonstra uma drasticidade que não se vê nem mesmo
nos países de economia estável.

O Direito Comparado mostra ser outra limitação: a
estabilidade no emprego é garantida~ a fluência de determi
nado prazo, possibilitando, porém, a despedida do trabalhador
não somente em razão de atos faltosos por ele pratlcados, mas

também por motivos de ordem técnica, econômlca e financeira
observadas as características das empresas e profissões.

Cabe ressaltar que em muitos países industrializa 
dos, como a França, essa estabilidade relatlva somente ê aplici
vel a empresas de médio ou grande porte e,'ainda assim,é apont~
da como inibidora da contratação de novos empregados.

CONSTITUINTE IBERC FeRReIRA

A limitação do direito de despedir não deve vir
através de imposição legal que, em epoca de recrudescimento da

crise econômica, constituirá, certamente, mais uma fonte de

agravamento do desemprego em massa, io estímulo ao subemprego e
fator lnflacionário.

Tal medida poderá ser adotada pela livre nego 
ciação, pois através de contratação coletiva (forma mais autên-.

tica da no~ma trabalhista) é que as partes interessadas sabe

rão como e quando instituí-la, sem gerar prejuízos ~ara qual~

quer delas.

Por fim, releva ressaltar que concessões de

caráter paternalista que venham exacerbar o quadro crítico, po
derão constituir-se em medida contrária aos inte~esses dos t;a

balhadores, Ja que a estagnação da empresa privada resultará
sem dúvida, na elevação do custo de vida, acarretando consequê~

cias nocivas ã ordenação de economia nacional, bem como aos I
interesses sociais, em razão da crise que, desencadeada, alcan- I
'H". '0< ;guaL, e mpr e gados , e mpre gado res . J

f: CO~1 ISS]S;O DE SISTEMATI ZAP~;~RIO/COIU5SiO/SU8COIU53;,O

EMENDA CS04154·2
p:. CONSTITUINTE IBERE FERREIRA

Emenda substitutiva' da alínea "a" do lnciso IX

TEXYO/JUSTIFICloÇÃO----------- I
do Art.13.

Dê-se a alínea "a" do inciso IX, do Art. 13, do Anteproj."'.

to d~ Constituição a seguinte redação: I
I

JUS T I F I C A ç Ã O

" a) todos tem direito a receber informações verda
deiras de interesse particular, coletivo ou g."'.

ral, dos órgãos públicos".

Não se justifica a inclusão dos órgãos prlvados com fun 

ção socia~ de relevância pública por sua~~tlvidade e o perigo I

)<' que o estimulo !-f!_i-ação de tais órgãos. di tos de "relevância públi:

ca", poderão causar a privacidade dos cidadãos, bem como o perigo I

que O fim a que se destinam tais informações poderão causar ao in 

vestigado.

EMENDA CS04152·6

tJ

r;-r----------------T(XTO/JU:JTIFIC.o\Ç;,O--- ---,

EMENDA ADITIVA

VlSPOSIT1VO EMENVAVO: CAPfTULO V

Inclua-se, no Anteprojeto de Constltuição, o seguin

te dispositivo, no Capitulo referente ao MINISTERIO POBLICD:



986 • Comissão de Sistematização

"Art. - O Procurador Geral da Rep~blica seri nomeado

pelo Presidente da Rep~blica, dentre cidadãos maio 

res de trinta e cinco anos, de notivel saber jurldi

co e reputaçio ilibada, depois de aprovada a escolha

pela Câmara dos Deputados.

§ T9 - O Procurador Geral oa República serã nomeado

para servir por três anos, permitindo-se uma recon

dução;

§ 29 - A exoneração do Procurador Geral da República

antes do termo de sua investidura, dependeri de anu

ência previa da maioria absoluta do Senado Federal;

§ 39 - Os vencimentos do Procurador Geral da Rep~bll

ca, não serão inferl0res aos que percebam, a qual que

t f t ul o, os ministros do Supremo Tribunal Federal.

EMENDA CS04156-9
I!OJ AUTOO ~_ g---m"oo---,
L-c~l1'.lllliTJL.rJ.§RE",._F....E"'R"'R,.E""l""RA=- I L-;>FI. J

P'-E.dRlo/('"~\lIS~.ic/~UIl';:)"'IS~:O -t:== COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

------------TEX,O/olUSTlnC,l,ç;.o---------- --,

Emenda substitutiva a alínea ~ do inciso XIII, do Art.13.

Dê-se ã alínea ~ do inciso XIII, Art. 13, a seguinte reda

ção:

" a) a lei estabelecerã o Pf!'cedimentg para os casos de
desapropriação, ou de restrição ao uso ou disposi
ção de direito de conteúdo patrimonial, por utili
dade pública ou por interesse social, mediante prf

via e justa indenização em dinheiro, ressalvados'
os casos previstos nesta Constituição".

JUS T I F I C A ç Ã O

JUS T I F I C A ç A O

Trata-se de emenda destinada ã discussão, circunscrl

ta ã adequação do trabalho apresentado (Anteprojeto de Constituição)

com o anteprojeto oriundo da Comissão da Organização dos Poderes e

Sistemas de Governo, (vid. art. 100 §§ 19, 29 e 39 .. do Substitutivo da

Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo).

EMENDA CS04155-1
f: CONSTITUINTE IBERE: FERREIRA

=---------------'fEXTfJ/JUSTIF1CAÇi.O---- -,

EMENDA ADITIVA
VISPOSIT1VO EMENVAVO: TTTULO V SEÇÃO V111
Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto de Constitui-

ção, no Capitulo que regula o Processo Legislativo, o seguinte dlSPO

sitivo:

"Art. - A requerimento do Poder Executivo, dos Pres!

dentes do Senado ou da Cimara ou da minoria parla 

mentar, serã permitida a audiência previa do Supremo

Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de pro

jeto aprovado, antes de sua promUlgação."

JUSTlFlCAÇI\O

Altamente salutar e profilitica a proposição que

visa evitar transtornos cruelS como vem ocorrendo atualmente no Pa;s~

A presente emenda tem cOmo objetivo ampliar'a garantia de

.justa e prévia indenização em dinheiro.

Convem atentar que não somente as hipóteses de desapropri
ação devem ser indenizadas, mas também, por identidade de motivos,
toda e qualguer limitação gue o' Poder Público imponha ao exercí ~

cio do direito de propriedade. Na desapropriação, ass~~ como nas
.mais variadas formas de restrição ao direito de propriedade, nao
é justo que um só indivíduo arque com o preço daquilo que vai b~

neficiar a todos. Aqui, cOmo lã, a idéia indissociãvel e somente
uma: a de reparação, a de retribuição pela diminuição d~ patrimô
nio individual. Aliás, a indenização ~ o que distingue a desapro
priação do puro e simples confisco, quando o Estado toma o bem ~

lheio par;> si, .sem retribuição - exceção rara, que cumpre af!'star., ..•1 tI

Alem desse importante aspecto, a garantia do direito ã pr~

priedade sempre se ressentiu, nos sucessivos te~tos Constitucionais, 1i

de um ranço excessivamente corpóreo. Falou-se sempre de assegurar'

a "propriedade", com um indisfarçável sentido de coisa, principal :- I

mente de bem imóvel, esquecendo-se o co~stituinte que a propriedade I
de bens não corpóreos - OS créditos, por exemplo - merecem t&nta

proteção quanto quaisquer outros, sem distinção. Assim, nada me,'
lhor do que nest~ oportunidade de elaboração de uma nova Carta, es
tender a garantia fundamental da indenização, de maneira expressa

a todo direito de conteúdo patrimonial , ao lado da já consagrada '

expressão "propriedade".

Convem salientar, em reforço à presente proposta, que a
jurisprudência dos Tribunais nacionais e as obras dos mais autoriz~

dos estudiosos de Direito Constitucional têm reitera~amente dado

abrigo às críticas ora formuladas. Em ambas as sedes se têm enfati
zado que não só as desapropriaçôes são suscetíveis de justa e prê 
via indenização, maS também quaisquer restriçôes ao direito de pro
priedade; alem disso, o sentido corrente da proteçãd ã propriedade'
tem sido aquele mais amplo, de proteção a direito de conteúdo econô

mico, patrimonial.

Daí a razão da primeira emenda, introduzindo~se um período

adicional no dispositivo, por ocasião da previsão do direito ã ind~

nização.

EHENDA SUBSTITUTIVA AO PARÃGRAFO 29 DO ART9 262

Dê-se ao § 29 do artQ 262 a. seguinte redação:

= TUTO'oIu
s

f .
r ll

::,I,; l o ,

li I 2c} - Os tributos terão oarãter pessoal, sempre que is
so for possível,. e serão graduados conforme ã

EMENDA CS04157-7G AUTOR

~CONSTITUINTE GERSON PEREZ'----'===~=__==""-"-- J rr-p;~~·:=J
f>Ll:UÀRlO/COIot'SS'i.OISUGCQUISSÁO-----------) r:Ar.~

~~lISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO tVJi t-h

onde a constitucionalidade de leis vem sendo discutldas quando ji em

execução e com seria dano, de dificil ou quase lmposslvel reparação pa

ra o prejudicado. A audiência previa do Tribunal competente não sõ e1l

minaria dissabores e preju;zos, como, especialmente, protegeria a Uni

ão Federal, obrigada a restituir, na ãrea tributãria, o que indevida

ment~ cobrou, com acréscimos vultuosos e pagamento de verbas advocatI
cias. A proposição, aliis ji existente na França, tem efeitos preven-

tivos e resguarda os cidadãos da ameaça avassaTadora de seu direi(oTI

quido e certo.
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capac í dade econômica do contribuínte, segundo cr r

terias fixados em lei complementar, assegurando~
se a capacidade de Lnves t.amento , bem COmo o estí
mulo ao progresso profissional fl

•

JUSTIFICAÇÃO

A contribui~ã~ de melhoria § um dos tributos mais justos, pois e cobrado
daqueles" que. s= b:nef~c1.am de obras publicas, realizadas para o bem comum. Tal for
ma de t r-íbutaçao e largamente ut i.Li.aada em países mais avançados como os da Euro
pa e nos Estados Unidos da Ame.'t'íc.a. '-

J TI S T I F I C A, ç Ã O

Atualmente, o constante aumento de tributos vem se constitu~ndo numa se.
ria ameaça ã empresa prrvada , reduzindo a sua capacidade de anvas t Lrnent o , o que fã
vorece a estat~zação da economia.

Por outro lado, o art9 31 da Constituição Espanhola dispõe que todos con
tribuirão para o sus t ent;o dos gastos públicos de acordo com a sua capacidade econâ
mica, mediante um sistema tributaria justo, inspirado nos princípios de igualdade
e progressividade que, em nenhum caso, tera o fito conf í.scatjirdo ,

se
re

Dê-se a seguinte redação ao art. 267 e seu p~

rágrafo único.

"~o entant~, n~ Brasil e um tributo de pouqufs s íma ou nenhuma utilizaç.ão,
tendo em vls~a a su.l ea-çao do ~stado ao controle dos proprios contribuintes. Esse
controle se;J..~ exe::cl~o at reves ~a_eXlgência de um limite andav í dua L, corresponden
te ao benef..~c~o proprlo de cada dmove L, -

g exatam';TIte ;~se. nlim~te. J..ndiv!du~l: q~e traz a justiça fiscal para a
cobrança de meLhcr-La, pOIS Impede t r ibu t açao Ldenri.ca para beneficios d i.s t i ntos ,

.Assi~, a fi~ ~e e~it~r. abusos e injustiças por parte do fisco, e que
p'ret ende ~ncl,;).r um 1~mlt7 :nd~vJ..du~l na cobrança da contribuição de melhoria,
tornando ao s í.s t ema que va gi.a enterrcrmence a Emenda Constitucional nç 23/83.

EMENDA CS04160-7
L'~~~~INTE GERSON PCRE;'"

s-- TtxtO/JV5Tlf"l!:AÇÃO-- _

E~ffiNDA MODIFICATIVA DO ART. 267.

princf

a , ) o poder de "tributar não pode desestimular o progres
50 profissional, o empenho laborativo e a poupança;

b , ) 0. poder de tributar não pode ser utilizado de modo
a comprometer a capacidade de investimento da empre
sa privada e a minar a forma mista da econorm.a nã
ci~d. -

Assim, faz-se conveniente. introduzir na ConstituJ.ç.ão os seguintes
pdosr

"Desde muitos seculos, pensadores e moralistas, ã luz do direito ou da re
ligião, clamam uníssonamente por impostos justos, sem que se acor dem nos Caracteres
de tais t.ri.but.os , Ccnt.empo'r anearaent.e , tende a tornar-se geral a crença de que a
justiça tributária deve repousar na personalidade e na graduação dos tributos, segu~
do a cepacadede ec.onômica do cont.mbuí.cte" (Aliomar Baleeiro, an Limitações Cons
t i tuc i onei.s ao Poder de Tributar). - - -

Dê-se ao § 39 do art9 262 a seguinte redação:

PARÁGRAFO ÚNICO - O produto da arrecadação
do empréstimo compulsório serã transferido
para o Estado da União em que ocorrer a cal~

midade, dispondo a lei sobre a forma da uti
lização de tais recursos, bem como sobre a
proporcionalidade de cada ente público. em
relação às respectivas responsabilidades no
atendimento das necessidades Ir. I

"Art. 267 - Somente a União, em caso de cala

midade pública. pod~rá instituir emprésti

mo compulsório, admitida a sua exigibilidade
a partir da publicação da lei que O institu

ir, a qual deverá ser aprovada pela maiOria
absoluta dos membros do Congresso Nacional,

__.:J L"~;~=:J

tToT;T7~

J
TE"TOf.JUSTlfICAÇÃO---------------~

_______ "t.S;f.;''''10IC01ttss.iQfS\m~Q.u3siQ.------------'

conrssxo DE SISTEMATIZAÇÃO~_________-'- .-J

Finalmente, fixando os crfte-rios da capacidade contributiva em lei com
plementar, permite-se a eventual correção dos" seus rumos, sem alteração do textõ
cons t i tuc.íoneL.

EMENDA CS04158·50-=: AUT"~

~NSTITUINTE GERSON PEREZ

li]
E~lliNDA SUBSTITUTIVA AO § 39, do ARTIGO 262

ti i 31} - Para a cobrança das taxas não se poderá adotar
base de cálculo ou fato geradcr idênticos aos
que tenham servido para incidência de impostes,
nem se-rem as mesmas calculadas em função do ca
pital das empresas". -

JUSTIFICAÇÃO

Frequentes têm s a.do os abusos cometidos por Estados e Municípios, preten
dendo a cobrança de disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de :LmEostos, e~
bora repelida essa atitude pelos tribunais do País.

Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão J.legrtima prática, ê
que se sugere na redação supra, a inserção dos termos "base de calculo" e "fato

gerador" ;

JUS T I F 1 C A ç Ã O

Face à excepcionalidade da citada imposi-

ção tributária, a competência para a sua instituição deve f!
Car restrita à União, sob P~fa de se sacrificar ainda mais os

contribuintes com a instituição de outros empréstimos da mesma
natureza, arrecadados em faVOr dos Estados e do Distrito Fede

ral.

Até porque, não estando a citada cobrança su
je1t~ à observãncia do princípio da anualidade tributária. es
se fato poderá dar ensejo a que abusos estaduais sej~m cometi

dos.

______________ TEXTO/JUSTlfICA;ÃO--------------·

Dê-se ao § 49 do artigo 262, a seguinte redação:

E~lliNDA SUBSTITUTIVA AO § 49, DO ARTIGO Z6Z

·-----------TEXTO/JUnll trAçÃO

Finalmente. o empréstimo calamidade tem sido
uti11zado para fins outros. que não o determ1nante da sua ins

tituição.

Emenda substitutiva ao Art. 274.

Dê-se ao Art. 274 do Anteprojeto a seguinte redaçã~:

EMENDA CS04161-5·PJ AU·OR

~ CONSTITUINTE GERSON PI:RES

L;;'~

fEi7'}.~~'J

JPEREZ

11 § 49 - As contribuições Ode melhoria serão exi,-:;idas
dos proprietários de imóveis benef i.c i ados por
obras publicas, tendo por lioite global a c es
pesa realizada e por individual o beneffcl.o
que advier para cada J..mõveltl •

EMENDA CS04159-3
~Qili?~ITUINTC GERSON

_________ f't.trlAAIOlcOI"ISSÃO/SUIICO!,!ISSÃO

(=J--- COHISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO
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" Art. 274 - A isenção ou qualquer outro, incentivo,

fiscal so~ente será concedido median
te lei, a qual especificará o motivo'
da concessão, bem como o prazo de du·

ração do benefício, além de determi 
nar as condições e r€quisitos a serem

observados ou cumpridos pelo respe~tl

vo beneficiirio".

JUS T I F I C A ç Ã O

Necessário se faz atualmente que a Constituição da Rep~

blica estabeleça um limite para a concessão desses benefícios.

Parece-nos que não resolve o problema o fato de o Proj~

to prever que o Poder Legislativo, nos termos do disposto em
lei complementar, avaliará os efeitos da disposição legal que

conceder a isenção ou benefício.
E isso porque, conforme visto, dita avaliação, na' forma

em que se encontra proposta, far-se-á a posterior~ portanto q~n

do já vigente o benefício, urna vez que avaliados serão os efei

tos daquela norma.
Desse modo, entendemos que, para a sua melhor eficácia,

" .1
o referido exame deve ser feito a priori.

S bem verdade que não se desconhece o mecanismo tributa

rio extrafiscal de que se deva valer o poder tributante, para'
corrigir eventuais situações de desequilíbrio existentes no no~

so sistema tributário. Entretanto, esse reconhecimento não p~

de permitir que se continue a admitir a pratica de abusos,confo~

me vem ocorrendo no mesmo modelo de desenvolvimento econõmico, ~.

través de concessdes. de incentivos fiscais, isenções e outros.
privilegias, com o fito exclusivo de beneficiar apenas a determi

nadas classes.

EMENDA CS04162·3 ••T••--------

fi conSTITUINTE GERSON PERES J

..-. TEXTO/JUStlFICAÇi,O------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 278.

Dê-se a seguinte redação ao art. 278, do Anteproj~

to:

"Art. 278 - Compete aos ~!unicípios instituir impo~

to .s.gbre:

I - serviços de qualquer natureza, não compreendi

dos na competência tributaria da União e dos E~

tados, definidos em lei complementar;

11 propriedade predial e territorial urbana;

111 - transmissão inter-vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza e ~

cessão física, e de direitos reais sobre imó
veis, exceto os de garantia, bem como a cessão

de direitos a sua aqu~sição.

I' - Lei complementar nacional fixara as alíquo
tas máximas dos impostos municipais.

§ 2' - As aJíquotas do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana serão progressivas em

função do valor e do número de imóveis de proprie
dade de um mesmo sujeito passivo.

§ 3' - O imposto de que trata o item III compete ao

Município da situação do bem e não incide sob r e
bens ou direitos incorporados ao patrimônlo de pe~

soa jurídica em realização de capital, nem sobre

a transmissão de bens ou direltos deco~rentes de

transformação, incorporação, fusão, cisão ou exti~

ção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a

atividade preponderante do adquirente for o comer
cio desses bens ou direitos, locação de bens imó

veis ou arrendamento mercantil."

JUS T 1 F I C A ç Ã O

A proposta do Anteprojeto cria uma nova espécie de

tributo: "imposto sobre vendas a varejo de mercadolji,as".

~ bem verdade que elimina a competência dos Municí
pios para instituir o imposto sobre serviços de qualquer nature
za mas, por outro lado, a transfere aos Estados.

Desse modo, parece-nos que, criar um novo encargo
tributario, é sempre estabelecer mais um ônus a ser arcado pelos

contribuintes.

Assim, entendemos ser bem mais técnico e juso a m~

nutenção dos dois impostos municipais (o ISS e o IPTU), bem como

transferir dos Estados para os Municípios a competência para ins
tituir o imposto de transmissão inter-vivos sob~e bens imóveis,
aumentando-se, ainda, o repasse da receita tributãria da União e
dos Estados, em montante de verba tal que garanta uma regular ai

ministração por parte dos Municípios, no atendimento aos seus pr~

gramas.

rI..Er. ...RIO/cOllISSÃ,O/SUBCOl.lIS::JÃ,O- -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=> T~,(TOIJusTtf"lCA.ç.io-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA AO INCISO l, DO § lO, DO ART. 277, DO ANTEPRQ
JETO.

Suprima-se do Anteprojeto a parte final do inciso
l, do § lO, do seu art, 277, nesses termos:

" ••• inclusive quando se tratar de bens destinados a
conSUmo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como serviços pre~

tados no Exterior quando destinados a estabelecimento situado no

Pais."

JUS T J F I C A ç Ã O

Na hipótese contida na supressão que ora se sugere

não há circulação econômica de mercadorias~ e~ sim~ o seu mero

deslocamento físico.

Por outro lado, a prestação de' serviços não d e v e

ser objeto de incidência do ICM e, sim, do ISS.

EMENDA CS04164-0
E CONSTITunlTE GERSON PI;RES

fõ1 PLl;.NIoRl0/cOllISSÃ,o/sU!3CC<MISsioC ffi\IISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=----------------TEXToJJUSTIFJCAç:i~------- _

EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 277, III

Suprimir da parte final do inciso lII, do art? 277, do Anteprojeto a
expressão; "de serviços e".

JUSTIFICAÇÃO

o ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as
operações d~ saídas, relativas ã circulação de mercadorias, realizadas por produ
teres, industr:i:ais.e comerciantes (CF., art> 23, lI). -

Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações re
lativas ã prestação de serviços, que já possui seu tributo próprio, que e o I5S:-
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PLEIl.&RIO/cot.lI$$Ão/sue:OMIS:s.i.o- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

J
~"AlltIDOJ

L...,!,~~l..±..~~!1<~E<.!!~~=~~________________________ L..- pos _

___I

EMENDA CS04167·4
tJ CONSTITUINTE GERSON PERES

tJ

EMENDA CS04165-8
~ lUT!)1t

l---__CONSTITUINTE GERSON PERES

,-,,.-.--------------- TEXTO/.luSTlfICAÇio- _

dação:

Emenda substitutiva ao § 39 do Art. 277,do Anteprojeto.

Dê-se ao § 3 9 , do Art. 277, do Anteprojeto, a seguinte re

,....,c----------------TtXTotJU$TIf"ICAÇio------ ~

EMENDA SUPRESSIVA no INCISO v DO ART. 6.

Suprima-se o inciso V do art. 6º •

JUSTIF

.. Art. 27,7
§ 39'

.........................................
- O imposto de que trata o ítem II compete,

em qualquer hipótese, ao Estado da situa
ção do imóvel, mesmo que a transmissão re
sulte de sucessão aberta no estrangeiro e
lá tenha-se formalizado o lnstrurnento de
doação" .

C A ç A'O

JUS T I F I C A ç Ã O

Justifica-se a supressão do inciso V face a sua i!l;
coerência, posto que ao promover a justiça social, estará sem
pre o Estado buscando as condições necessárias para a felicid~

de de todos, tornando-se pois inócuo o texto suprimido.

Sendo de urna clarividência incomodativa a impossi
bilidade d~ se promover a justiça social em prejuízo ou causan

do a infelicidade de alguém, que quer nos parecer que O aludi
do tex~o não passa de mero jogo de palavras.

~P"'ltTIOC---J

I PDS

tJ COMISSÃO DE SISmlATI;~~~O/CO""sÃo/su"ow"sÃo------------J

l!J
EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA

presente emenda, pretende-se que se .não

tributária dos contribuintes, nos termos
cuja pretensão é a de se tributar, também,

e a doação de quaisquer bens ou direitos

A presente proposta de alteração redacional da norma con
tida no § 3°, do Art. 277, do Anteprojeto, se justifica para se man
ter a coerência desta com aquela anterior su~estão de mudança da re
dação do inciso II do mesmo artigo.

g que ali se sustentou ser princlplo assente em nosso Di

reito Tributário que o imposto em apreço só deve incidir sobre, a IEMENDA CS04168-2
transmissão de bens imóveis e de direi tos a eles relativos, exceto' r AUTOR

,'c~,O~,.N."S..T,.I.T•.U.,.I.N••T•••E. .G",E_.R••S_O_N..P.E_..R._E_S •os 'r-ea r s de garantia. ~ _

Portanto, com a

aumente ainda mais a carga
do disposto no Anteprojeto

a transmissão causa mortis
(móveis ou imóveis ).

Parágrafo único - L:,i O:Jrnplementar. poderá e.stab~lece:
tratamento dí.ferencí.ado , em determínados setores aa at.!,.
vidade econômica, empresas nacionais cujo controle dec.!,.
sório e de capital pertença a brasileiros".

'~~ 307 - Empresa brasileira ou nacional, para todos
os fins de direito, é aquela constituída sob as leis
brasileiras e que tenha sede e administração no Faís.

Dê-se ao artigo 307 e ao seu § 1 9 do Anteprojeto, suprimindo-se o § 2· a
seguinte redação:

AtlTOIt---------------
CONSTITUINTE GERSON PERES

L_. . -----/-_""' ._""'---.------>-- _

EMENDA CS04166-6
~ I~=--j

PLENARIO/CONISSÃO/SUBCONIS'.lO---.--------J ~~Al"-~f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~:E...§.LJ

EMENDA SUPRESSIVA DOS INCISOS I E lI, DO § lI, DO ART. 277, DO
ANTEPROJETO.

Suprimam-se os inclsos I e 11, do § lI, do artigo

277 do AnteproJeto.

Consoante os termos do art. 23, lI, da atual Cons
tituição da República, são tributadas pelo ICM as operações de
saídas de mercadorias realizadas por produtores,\ industriais e

comerciantes.

~Pl:.RTlDO_~

pns

Dê-se ao inciso VI art· 137 do Anteprojeto de O:Jnstituição a seguinte

.JUSTIFICAÇÃO

redação:

A O:Jnstituição, a princípio, não deve conter definições. No entanto. d~
vido a~ grande número de atos nonnatÍ1:'o~ ~egais ou adm~nistrat~vos, .q~e_ c~nc~dem
privilegios a empresas, com poder deClsorlO de brasl1elros, cuJa deflnlçao e dlsn~

re em cada um desses atos, convém que a Constituição defina ePlpresa nacional.

De outra forma, tal definição não dev; contrariar interesses brasileiro;;,
entre os quais o investimento estrangeiro no Paâs ; no entanto caso seja necess~

rio deve-se preservar a soberania nacional através da possibilidade de lei compl~
mentar, estabelecer distinção entre as empresas com controle brasilelro e ~ com
controle estrangelro.

Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao ar t" 3?7. pe~
tindo que lei complementar conceda privilegio_a empresas cUJo controle seJa de br~
s.í.Ieâ.ros , assegurando um desenvolvimento hannoníco da socaedade ,

O motivo de somente se conceder ã lei complementar a faculdade de esi:ab~

lecer privilégios, deve-se ã sua fonna de aprovação pelo C012gresso, maas elaborada
que a da lei ordinária, e ainda ao fato de se impedir que varios outros atos no~
tivos venham a conceder definições contraditórias.

7J
EMENDA SUBSTIWTIVA AO INCISO VI JX) AJmG:l 137

EMENDA CS04169-1I!J .OTO.-- )

L. CONSTITUINTE GERSON pr;RES .

\JUS T I F I C A ç A O

Acontece que, com fulcro em norma constitucional,
que pe rnu,te, através de lei complementar, a instituição de outras
categorias de contribuintes do ICM, vários Estados criaram a tão

controvertida figura do contribuinte substituto, que é obrigado
a recolher antecipadamente o imposto sobre fato gerador ainda

não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é
parte, por absoluta desvinculação com o fato gerador.

Por outro lado, em sede de matéria tributária, nao
se pode conceber a transferéncia da responsabilidade tributárla,
sem vinculação deste responsável ao fato gerador da ~espectiva

obrigação.

Atualmente o que se vem verificando é a criação de
contribuintes substitutos totalmente desvinculados do fato ger~

dor daquelâ obrigação.

Por isso, sugere-se a aludida supressão.
" \'1 - A apreciação, para fins de registro, da legali

dade das admissões de pessoal, a qualquer tíiü
lo, na administração direta e indireta,inclusí
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ve nas fundações instituidas ou mantidas pelo
Poder Público, l<em como. as nomeações para car
go de natureza especial ou provimento em com
SãO~I. -

Por outro lado, já é do amplo conhecimento públi
co que, atualmente, é por demais excessiva a carga tributária
que pesa sobre os contribuintes:"

.JUSTIFICAÇÃO

A exceção-preví.sta na norma excluindo as noneações para cargo de natu
reza especial ou provimento em comissão, além de retirar do Tribunal de ContaS
o controle sobre tais nomeações, colide com o disposto no art" 302, que veda as
admissões de modo geral que não houverem preenchidos os requisitos constantes
nos seus incisos I e Ir.

Justificando-se desta forma a sua supressão.

Assim, não parece ser lógico princípio de justiça
aproveitar-se a presente oportunidade, de elaboração de uma n~

va Constituição, para se a~ment~r ainda mais os ônus fiscais
dos contribuinces.

Por isso, na hipótese, não se deve tributar outros
bens que não os imóveis ou direitos a eles relativos, exceto os
reais de garantia.

~__-_-__- TCXTil/.luSiJrleAçio

EMENDA CS04170-4
t:=ÇONSTITUINTE GERSON PERE:u~,

I:.!0MISSAo DE SISTE~!ÁTizAÇÃÔÃc/su".""S;O

redação:

Emenda substitutiva ao § 4", do Art. 2~7.

Dê-se ao § 49 , do Art. 277, do Anteprojeto, a seguinte

EMENDA CS04172-1
~ AtlTOJll---------------J EJ;~~oo-J
r-l.__.JCc.omJN'SS:!l'i'~I~T~II1TIJN~'TTEE-..fG;EEUBl.1S:ilOJJN~PEEE:ER:.EE;ESi_ -- ~" L~

~MISSÃO DE SISTE;;~o~;çÃ~DI'u.co.,.,.o_------._-:_-_-_-:_-_-_-_-_-~J fu/'~;7a

..... jEXTO/JUSTlFICLÇio----------------·--,

Emenda substitutiva do Art. 388.

J li S T I F I C A ç Ã O

EMENDA cs04iij:2 . _
AUlOIl- ) ~pp'DnsltlO---'

~CONSTITUINTE GERSON PERES "~ __--1

~ COMISSÃO DE SIST~~~;~~~ç~~su"'.IS,Ão J rr;;'~';z;J

Alguns países de economia socializada têm utilizado o im

posto- .de, transmissão causa-mortis como instrumento de cotrfí.s co . à propried~

de privada, através da imposição de alíquotas exageradas.

A fim de se preven1r a possibilidade da introdução de
tal prat~ca em nosso ordenamento jurídico, o que, diga-se de pas

sagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a
efeito em 1965, deve a Constituição da República limitar essa im
posição tributária, que não deve ser superior a 5%.

De outra parte, por ser matéria submetida ã reserva l~

gal (CTN, art. 97,IV), suger~-se 4ue, ao invés de resolução do S~

nado Federal, sejam as referidas alíquotas estabelecidas em lei

complementar.

Dê-se ao artigo 388 do Anteprojeto a seguinte redàção

J li S T I F I C A,C Ã O

O artigo 388, ora emendado , na sua redação original tran~ I

fere do Poder Público para ~ privado a respon~abilidade ~a educaçã~ 1
nacional. Tal encargo é proprio do Estado, nao sendo ~ado a ele
desonerar-se de qualquer obrigação de ,ordem pública mui to menos, a

que diz respeito a edu~ação.

. Com a emenda apresentada compatibilizamos o'artigo 388 com
as normas emanadas dos artigos concernentes aos princípios fundameE

tais, ou seja, o Título I do Anteprojeto.

"Art. 388 - As empresas comerciais, indu~triais e agi!
colas são obrigadas a'manter o ensino pri~

mário gratuito de seus empregados e o ensi
no dos filhos destes, entre os sete e qua
torze anos, ou a concorrer para esse fim,

mediante contribuição do salário-educação,
na forma da lei.

Parágrafo único - As pessoas jurídicas sem fins lucr~

tivos, cuja atividade.seja a assis
tência social ou educacional, em
qualq~er grau, são imunes à obrig!
ção ou a contribuição de que trata

este artigo.

I.............................................
As alíquotas do imposto de' trata o ítem
11 não excederão aos limites estabeleci
dos em lei complementar, obedecido o m~

ximo de 5%".

" Art. 277 

§ 4 9

-----.----- S't.EnÁhlolc·tlJJ1S:l;;ü/::UBCO~I~:ÃOpr COMISSÃO DE SISTEMATI2AÇÃO

EMENDA CS04173~9
~ - TEXTOIJUSTlfIC.çio --,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 277, 11.

Dê-se ao inciso 11, do art. 277, do Anteproj~to ,
a seguinte redação:

l~
l

Al.lTO'1- _

CONSTITUINTE GERSON PERES

"Art. 277 - ..
II - transmissão causa mortis e doação de quais

quer bens imóveis ou direitos a eles relativos,e~

ceto os reais de garantia."

EMENDA MODIFIÇATIVA DO ART. 266

Dê-se a seguinte redação ao art. 266,
suprimindo-se os seus parágrafos 1 9 e 29.

J li S T I F I C A C Ã O

:fi tradição do nosso regime jurídico tributário que
somente os 'bens imóveis devem ser tributados pelo imposto de
transmissão.

)

!,

"Art. 266 - Os tributos componentes
do sistema tributário nacional são

exclusivamente os que constam desta
Constituição, com as competências e
limitações nela previstas".
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JUS T I F I C A ç A o

Não foi boa a experiência havida na Constitui

ção de 1946 (art O 21). que autorizava à União e aos Estados de
cretarem outros tributos. além daqueles que lhes eram expressa

mente atribuídos naquela Carta. Era a chamada competência con

corrente.

Porque à época houve mui tos casos de' invasão

de competência, com a reforma-trl?utária de 1965 (Emenda Consti
tucional nO 18). estabeleceu-se que os impostos componentes do

sistema tributârio nacional eram exclusivamente aqueles cita

dos na referida Constituição.

Entretanto. com o advento da Constituição de

1967. esta lntroduziu a faculdade de poder a União instituir ou

tros impostos não previstos na Constituição.

Diante disso. a aludida entidade tributante

tem-se valido daquele preceito. para legitimar uma sanha arreca

dadora e estatizante, que muito tem preocupado as empresas priv~

das e os contribuintes em geral.

EMENDA CS0417S-S
li)
l-- GERSON PEREZ

'-1,---------------- Tt:YTO/JUS'HFtCt.ÇÃt>--- _

Emenda modificativa do Art. 269. 111.

"Dê-se nova redação ao Art. 269.111 do Anteprojeto com a
consequente elimina~o das suas alíneas "a", "b " e "CU, bem corno

do seu parágrafo úni.co.

"Art. 269 - .eeeeeeeee ee •••••••• e ..

111 - cobrar ou aúmentar tributos, em cada ~

xercício. sem que a lei que os houver'

instituído ou aumentado esteja em vigor.
antes do início do exercício financeiro

e previsto em lei orçamentária. ressal
vados quanto à anterioridade tributãriã

e a previsão orçamentária. os impostos'
alfandegários, sobre produtos industri~

lizados. demãis casos previsto nesta
Constituição. e de guerra.

Também por essa via. o proprio judiciário tem

legitimado contribuiçoes novas. criadas pelo Poder Público.

Assim. é de toda conveniência que se restau

re a regra contlda na Emenda Constitucional nO 18/65; segundo a

qual era taxatlva a competência da Un~ão. dos Estados e dos Muni

cípios.

JUS T I F I C A ç Ã O

A proposta visa trazer para o ~apítulo proprio do siste

ma tributário norma que na Constituiçã~ atual encontra-se desloca
da para o capítulo sobre Garantias Individuais.

Outrossim, a redação do anteprojeto estabelece que ape

nas determinados tributos devam atender ao princípio da anteriori
dade tributâria, quando deveria estender tal obrigatoriedade a
todos os tributos, independentemente de sua natureza,

Faz-se ainda referência na emenda ã previsão orçamentária,

instituto que caiu em desuso no Brasil, mas que mantém sua necessida

de como norma preventiva e de segurança dos contribuintes.

r--« TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

No mérito, a sanha arrecadotória da União, dos Estados e
Municíplos vem trazendo consequênclas nefastas ao desenvolvlmento so
cial da Nação, além de sobrecarregar os contribuintes com impostos •

confiscatorlos.

Urge. portanto. que se insira no texto Constituciona) no~

ma que dê segurança e tranquilidade aos cidadãos. quanto ã mudanças'
na legislação tributária.

pEpEZGERSON

~NDA CS04174-7 J ~"'T"O-.
L -- C-pns ~
r:;,---------- PI.E'JI.fl I O/ CONISs Ão/ SlJaCOI,IlSS40 - - - - - - - - - - - ' ] 0-/~:lJ...T'''A--~-I' -o-::Jt: COMISSÃO DE SISTElo',ATIZA:.::Ç::.:Ã.:::O:.....-_______ .~ .>U.

EMENDA SUPRESSIVA AO § 1º DO ART. 277·

Supr:una-se o d~sposto no § 1º, do art. 277, do Anteprojeto.

AUTOPl---------------

JUS T I F I C A ç Ã O

"Art. 50 - O Estado brasileiro exercerá soberania

política permanente sobre todos os recursos ~atu

rais que se encontram no seu território e sobre os

bens criados pelo empenho e pelo trabalho de seu
povo .."

Dê-se ao Art. 50 a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 50

=---------------_TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --.

EMENDA CS04176·3
~ J r;r-'p"DTS'OO~
l--._!.>G:J;,Ec.!jRô;,S""OmNL....1:P:J;EaR"lE'-'Z'- . C- ~
lil PLEHÂr.ro/co"'lss.iolsuBCO~ISSÃOê COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 'J t:õ"U~t;--;:;J

Assim, o catiado dJ.sposl.tivo do anteprojeto deverá ser ej.amí.nado ,

por constituir b~tributação e, portanto, confl.scoe

o disposit~vo retromencionado cuja supressão ora se pretende, e~

tende aos Estados e ao Dl.strito Federal competência para l.ostJ.tuir imposto so

bre a renda e proventos de qualquer natureza sob a forma de adicional * 1;a pr~

tnca, a instl.ttp.ção e a f Lsca'Lazaçao, em âmb1tO estadual, do menc1..onac.o adí.cao

nal, poderá tornar-se caótica, pela divers~dade de tratamento que irá ocorrer

nos diferentes Estaàos membros, J.1ilpossibilitando a adequada programação finan

cear-a por parte das suas classes de oontir-Lbuarrt.ee ,

JUS T I F I C A ç Ã °

A presente emenda, corno se percebe, é de caráter

supressivo; e tem em mira eliminar a alusão ao exercício de .!!

ma soberania econômica permanente que consta da redação do An
teprojeto elaborado pelo Sr. Relator desta Comissão.
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EMENDA SUPRESS lVA DO ART. 17

..,,----- TEXfO/JUSTfnc.ç.io --,

~ 'L'"<RID/co"",iD/SU"D"I"io
, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

o intuito da supressão é o de compatibilizar o
preceito ora emendado com o do art._309 caEut, e seu § IOdoAn
teprojeto. Com efeito, nestes se prevê que a intervenção d; E~

tado no domínio econômico se dá a título excepcional', sUPleme~

tar, para atender a imperativos de segurança naciqnal ou a re~

levante interesse coletivo; e, além do mais, esta intervenção
assume sempre natureza temporár1a. -

EMENDA CS04178-0
-(1 66R-$.,QN r6f!E~ AtlTOR---------------J fIJn"~D0:J

____~J t:õV;;fllJ

Logo, é francamente incompatível falar-se no exer
C1C10 de uma soberania permanente sobre a economia de mercado-

.;. 7f 1

quando o proprio Anteprojeto consagra, clara e minuciosamente,
mais adiante, o princípio da intervenção estatal complementar
e temporária na area econômica.

Suprima-se o art. 17 do Anteprojeto da Comissão de Sistema-

tização.

JUS T I F I C A ç ~ O

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,.,., PLtg;.I\\O(~Ol(ISSÃQ/su~c.Q$o!IS$i.o ....,

Eis, pois, o motivo da emenda supressiva •

A. materia tratada no art. 17 e seus parágrafos é de flagran

te competência da legislação ordinária, não cabendo nos estritos limites, de

uma norma constituciona-1 a previsão e a regulamentação dos problemas de ordem

concreta

AUTOIt--------------_
GERSON PEREZ

I!.I
•1,MENDA SUBSTITUTIVA AO ART9 262

EMENDA CS04177-1
(il

C1----------------TtXTO/Jl.ISTlfICI\Çi.G------------------,

Dê-se ao~ do art9 262, a seguinte redação:

reda

~p;~c=:J

t:õU~';;gJJ

AUTOft---------------

Dê-se ã alínea .E. do inciso IV do artigo 18 do An,:eproj eto a seguinte
ção.:

\!J
Emenda Substitutiva da alínea.E. do inciso IV do artigo 18 do Anteprojeto

EMENDA CS04179-8
t! &EILS-otV (J E.~~

I ~_r_ - __---_---TEXTOIJuSnflG''';AO----------------_.,

I - impostos, obedecida a discriminacão de comce ru COMISSA-O DE SISTEMATIZA·cÇ~A»O;.J\ID/toU\$SiO/StlilÇO,.l:5S;;,O
tências e a destinacão de receitas estabele~I C
das neste Capítulo;·

n - taxas" em razão do exercício do poder de poli
eia ou pela utilização, efetiva ou potencial;
de serviços piíblicos especff í cos" e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos ã sua dis
posição; ~-

ttArt~ 262 - Os tributos componentes do Sistema Tributario
Nacional a serem instituí:dos pela União, Estados, Distri
to Federal e Municípios, segundo as respectivas cornpetêü
cias discriminadas neste Capítulo, são exclusivamente os
seguintes: "'

III - contribuições de melhoria, pela valorização
de imóveis, decorrentes de obras publicas;

IV - éont-ribuições paritárias dos empregados e dos
empregadores para o custeio da Prtvidência So
cia1; -

rr p ) Nas entidades públicas de orientação, de formação
profissional, cultural, recreativas e de assistência
social, dirigidas aos trabalhadores, é assegur-ada a
participação criparti te de Governo, Trabalhadores e
Empregadores" •

v - contribuições no interesse de categorias ec.o
nômicas ou profissionais;

VI - empréstimo comptllsãrio, para o caso de calam..!.
dade pública".

tárío Nacional deva discriminar, desde logo , todos os tributos que o compõem, evi:
t ando , assim, que se dispersem pelos demâis capItulas ou artigos outras prestações
compu.Lsjir-í.as , o que dificultaria a caracterização dos tributos, bem como a própria
interpretação da Constituição.

De Outra parte, ao natureza tributária ~das ê-ontribuições parafiscais e
dos empréstimos compulsórios vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pe
los tribunais. O fato de não ser ponto pacífico a natureza t r Lbu t â r í a de tais
pt:estações c.ompulsõt:iás, exigidas por Leí , vem causando problemas tanto ao Es t ado
quanto aos contribuintes, que ficam ã mercê da sanha ar-recadador-a da administraçao
pública. -

JUS T I F I C A ç-Ã O

Tais entidades deixarão de existir ou jamais existirão, se seus instituid,2.
reg r íverem de suportar a presença de estranhos em sua co-gestão.

Venturoso o paIs em que existam muitos entes privados dirigidos aos t raba
Lbadc'rea , assim como ã infância ,aos idosos e ã cultura popular.

.JusrIFICAçÃO

1'10 âmbito das entidades privadas, as fo-rças de participação de t.e'rcedroa ,
inclusive o Governo, hão de ser ponderadas sob diferente. criterio, sob pena de "pu
blicizarmos" todas as iniciativas, em antagonismo aos principais básicos da ordem e
conômica e dos direitos e garantias individuais reconhecidas no presente Anteprojetõ

o mais formidável paradoxo está em que se os próprios trabalhadores mantem
assoc.iações dirigidas a Seus interesses nos planos cultural, recreativo e outrros ç po r
força do dispositivo ora emendado serão também obrigados a conviver, na gestão de
s~us empreendimentos, com representantes patronais e governamentais.

o t rdpannLsmc , que na nomenclatura da organização Internacional do Traba
lho-Olt- expressa repartição igual de responsabilidades entre três partes, é prat~ca

saudiive'l quando resulta da confluencia de forças sociais para a coordenação de obje
tivos comuns. -I

Isso ocorre nas ações públicas, quando o Estado, representante legal dos
interesses sociais os mais gerais, convoca os principais parceiros sociais pela 'r eLa
vância profissionat e econômica a ca-pa~ticipação nas decisões que a ambos afetam. -

tribuque o primeiro artigo do Sistema

1/

legisl'ltiva »:A boa técnica

Torna-se, poí.s , indispensável a inclusão na Constituisão de dispositivos
que não deixem dúvidas quanto ã natUkeza tributaria das contri~ui~ões parafiscais
e dos empréstimos compulsórios, a fim de se evitar Int.arpretaçoea díscrepantes e
excessos do fisco.

A alínea em questão, como redig~da, ê, portanto, inaceitãvel.

Entretanto, considerando a importância da participação da sociedade nas
ações governament.ai.s , como exaltado no capi'tulo III, notadamente na alínea n ' do
mesma inciso IV do Anteprojeto, a presente emenda propõe ã inclusão da expres sao
"pública" na te.xto do dispositivo, que ficaria, assim, perfeitamente plausível.

A caracterização dessas contribuições como tributos t-raz, como eonsequên
cia, a obrigatoriedade de observação dos prInc'Ipâ.os constitucionais a elas relati:
vos, quando da sua instituição e cobrança, possibilitando, assim, um maior contr~

Le das atividades estatais não só pelos contribuintes como, tambem,pelos tribunais.

A não ser deste modo, a norma. ora emendada colide frontalmente. com os ter
mos dos artigos 306 e de seu inciso 11 do Anteprojeto, que asseguram a. vigência da
livre iniciativa e da propriedade prí.vada, corno fundamentos da ordem econênnca,
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~PAIITIC::l--.

, 'P.DS~

rra-------- ,.LF~Á;1.I0/COIlI ..$Ãc/suacO.. /5Si;o

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,-- TLXTOl.'Y::>TlrlCAÇÃO

F
EMENDA SUPRESSIVA DA ALÍNEA ~·OO INCISO IV DO ARTIGO 18.

EMENDA CS04182-8
tJ GERSON PERES

...,---------------- TEXTO/olU5TIFICAÇio,--- ~

EMENDA MODIFICATIVA

SuprJ.ma-se a alinea TIi 11 do inciso IV do artigo 18.

JUSTIFICACÃO

As letras "a", "b" e "c" do inciso UI do Artigo 13 devem ser unificadas

na letra "a", com a seguinte redação:

a) Todos são iguais perante a lei e O Estado, •

tendo direito a participação no exercício popular de soberania e de exigir a
prestação tutelar e jurisdicional do Estado.

Os órgãos sindicais são entidades criadas para atender às neces JUSTIFICATI V A

sidades dos trabalhadores, que, empregados ou desempregados, possuam uma pr~

fissão, tenham condições e ant.er-esse de exercê-la, e estejam efetivamente sin

dicahzados.
o texto' das três letras do inciso lU fica assim mais aoequado. Ao'

excluirem-se as expressões "Constituição" e "como garantia da plena eficácia '

dos direitos assegurados pela Constituição e as leis", faz-se uma simplifica- •

Os aposentados, ou a maioria deles" não têm condições ou ance

resse de continuar exercendo uma profissão, motivo pelo qual não devem possuir

o direito à sindicalização e consequente ao voto.

De outra fonna, resta uma pergunta, em que sindicato terão os

aposentados direito a voto?

ção indispersável, pois a constãtutção ao dizer qcc todos são iguais perante a

lei e ao Estado é claro que o são perante ela mesma. A norma Constitucional é

delimitadora e ao assim determinar é porque os princípios de igualdade por

ela crados e impostos é para serem assegurados igualmente. São expressões des
necessárias que reproduzem o óbvio.

Não cabe, pois, o voto dos aposentados em sindicato, quando

,I,UTOLII------ _EMENDA CS04183-G
tJ .GERSON PERES

não estejam eles em atividade, apenas usufruindo dos beneficios da aposentado- I
_ ri~_._·__~ ._...... J

...,---------------- TElCTO/olUSTIFICAÇio -,

EMENDA CS04181-0
te= GER:SO!J -rc; Ré~

,....- PunAnlo/cONISsio/sucCOlolSsiof: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Vis")

[fõzj;~/~

SUprima-se a letra "d"do artigo: 13.

JUS T I F I C A T I V A

r..----------------- TElCTO!.JUSTIFICAÇ!C.

EMENDA SUBSTITUTIVA À ALÍNEA!!! 00 INCISO IV:OO ART. 18.

Dê-se à alínea m do inciso IV do art. 18 a seguinte redação:

11m) não será constcttarjda mais âe uma organização sindi
cal em qualquer grau, r-epr-esent.ata.va de uma cat.egor-aa profissio 
nal ou econômica em cada base terrl.torial ll •

E incompatível com O princípio geral da letra "b" do mesmo artigo.

Se "é o primenro dever do Estado" o que consta da letra "b", não •

há porque desacreditar do mesmo co a "impossibilidade" de que não possa ser

cumprido e, mesmo porque para a execução do que consta na letra "b" só será

possível, mediante programas e planos com os objetivos naturais da erradica-'

ção da "pobreza absoluta" e a consecução do bem estar social de todos
os brasileiros.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda objetdva restabelecer <hspositivo integrante do Antepr~.

jeto da comissão da Ordem Social, perf'eat.amente compativel con as demais dispo-
sições capituladas.

~ . Fm seu lugar, o presente Anteprojeto estabeleceu mecnnismo a~

segurador da exclusavidade da representação sindical JJDJ.ito mais .cow.plexo, a pc.!!.
to de socorrer-se da Lea or-ddnàraa, o que não ampedf.r-La , na prática, contendas
internunáveis, em prejuízo dos associaàos sind1cais de boa fé.

EMENDA CS04184-4
f:J GERSON PERES

PLENAAI0/COI,"S,Ao/SU8C01ll15'ÃO------ _.•tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~---------------- TEXTO/olU5T1FICAÇÃO'-----------------,

o sistema de representação sinàical unl.tário, indevl.danente exclu
{do do texto do presente ft.nteprojeto, de modo algum é incompatível COr.1 a liberd,;
de sindical, e proporciona condl.ções multo mais favorávéis à organização social
duradoura.

Suprima-se a letra "a" do artigo 13.

Se em cada base t.er-r-abor-Laâ puder existir uma {mica organização
sind1cal representativa de deter.ml.nada categorl.a, a desejável disputa democrátl.
ca visará o controle diretivo de baa.s entidades, como, aliás, f'r-equent.ement.e j;
aconte~e na ainda incipiente vl.da assoclativa sJ.ndical brasileira.

Prevalecendo a emenda que restabelece o principio eleito pela ,Co
nussão Temática, torna-seAespiciendo o dispositivo substituido. -

L .-t--'__ ----;>'----=--------.

'JUSTIFICATIVA

E: unútil. E: contraditório. A vida começa no exato momento da ovulação.

Não é verdade que adquiri-se a condição de sujeito de direitos com o nascimento.'

A vida intra-uterina também gera o sujeito de direitos. Essa letra não está cla-'

ra. Gera interpretações diversas e, O principal é que o inciso I do art. 13 já

diz tudo.
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= TEXTO/olUSTIFICAÇÃO --,

t: PLE'''IO/CONI"io/,u",ON".io
° COMISSIlD DE SISTEMATIZAÇIlO

..UTOR-------~-------

.'=--- TUTCl/JUS'ttFtCA.via -,

EMENDA CS04188·7
E? GERSON PERES

.\UTOR--------------_,.EMENDA CS04185-2r: GERSON PERES

EMENDA MODIFICATIVA SUprima-se do inciso II:

A letra lIgll do inciso III do artigo 13, passa a

ser redirida:
g) Caberá ao Estado o ônus do registro civil e

respectiva certidão e dos atos necessárias '

ao exercício da cidadania.

OI pela qual se pertence ao povo

•brasileiro e se adquire a

--condição necessária' para int~

grar a sua soberania".

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIV A

Adequando-se esta redação ao texto da letra Ug"
A nacionalidade já diz tudo. O acrescimo além de inteligível

ocupa espaço desnecessário.
citada deãxa-se mais clara a obrigação de Estada para cem os cidadães. São r-aãs

de 12 milhões de brasileiros sem registro civil, número suficiente para fazer

a Constituição eliminar essa mancha contra a cidadania. O mesmo, com número mai

ar se poderá afirmar para os demais atos do exercicio da cidadania. EMENDA CS04189-5
tI GERSON PERES

AlJTQIl---------- -,

r:"Ir---------- ,.1..c.I/A.RlalcOAlI5~Ãol$UBCO.,,5$io----------__,

COMISSIlD DE SISTEMATlZAÇIlO

EMENDA CS04186-1
~ GERSON PERES

AUTOft--------------- = TE:l:rOJJ.us1JJ'Jc....ç.io -,

Dê-se ao caput do art. 143, a seguim:e redação:

r.r--------- 1'"EXTO/.,1US
T1f 1cAr;Ão

-,

Suprima-se do caput do art. 148, a seguinte expressão:"no que
couber".

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede

no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, autoncmia orçame~

-tária, financeira e administrativa, tem jurisdição em todo País.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A alteração produzida no caput do artigo 148 visa

emprestar a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais de Contas dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A presente emenda objetiva emprestar automonia orç~

mentária, financeira e administrativa de molde a assegurar a indepedência na fisca
lização dos recursos públicos, cuja competência constitucional lhe é deferida.

= TUTO/JUSnfICAÇÃO _,

[J
~LE.,.~1I10IcOUISSÃolsUlltO.ul~.iO

, • COMISS1\O DE SISTEMATIZAÇ1\O
-''---------------------------'

...UTOR-------------....,r-EMENDA CS04190-9
l: GERSON PERES

m PI-~I(.....tO/eQw.I$siQ/sUlleOu.t$.si.Q

,~C COMISSJ10 DE SISTEMIlTIZAÇJlO

AUTOI'l---------------EMENDA- CS04187-9
f? GERSON PERES

Acrescente-se ao art. 148, o seguinte parágrafo:
=----------------TtxTo/"u~mfICAt;i.o----------------_,

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Constas

dos Estadás e dos Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios, terão os
mesmos düeitos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, garantias e impedimen-'

dos Desembargadores da Tribunal de Justiça do Estado.

Inclua-se na letra "b" do artigo 205: ~'os Conse-'

lheiros dos Tribunais de Cantas dos Estados, do Distrito Federal e dos Tribunais'

e Conselhos de Contas dos Municípios". I

SUprima-se do ítem I, do artigo 196 a expressão
dos Conselheiros dos Tribunais de Contas 10ca1:".

JUS T I F 1 C A T I V A

JUSTIFICATIVA

A proposta em tela objetiva reafirmar a equiparação

entre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do Tribunal de

Justiça do f:.stado, a exemplo do que se dá com os Ministros do Superior Tribunal de

Justiça, na conformidade do artigo 144.

As presentes emendas objetivam adequar o foro e

julgamento a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a manter coerente o prin
cípio de equiparação em relação aos Desen~argaóores oos Tribunais de Justiça.
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mental reconhece a importância e o valor das entidades de for

mação profisS1onal e de assistência social, na vida brasilei

ra. Tanto assim que, além de garantlr a participação do poder

público, dos empre~adore;(7e dos empregados nas mesmas,garante
a elas total imunidade de impostos em todas as esferas.

Ora, as instituições de formação profissional e de assis

tê~cia social sem fins lucrativos, a que se refere o anteproj~

to, são SESC,.SENAC, SESI e SENAI, que há mais de 40 anos vem

cumprindo o 'seu valoroso papel, graças à contribuição dos em

pregadores e que é calculada sobre a folha de salários.

Dessas entidades, hoje existentes em todos os Estados bra

JUS T I F I C A T -I V A

Suprima-se as letras "e" e "f" do inciso III do

AUTOR---------------

,- TfXTO/JUSTIFICAÇio ---,

Se todos são iguais perante a lei e o Estado, (Jetr

"a", inciso III) estas letras tornam-se dispensáveis no texto e Constituição:"

tJ ""'",O/CO."SÁo,,",,o.,,,io

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇl10

EMENDA CS04191-7
[:J GERSON PERES

sileiros sai o trabalhador ~ormado, aperfeiçoado e preparado

EMENDA CS04192-5
[J GERSON PERES

,- PLENARIO/cOMISSÃo/sUIlCONI:!ISÃO------------,

tJ· COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇI1D

para a vida profissional, contribuindo, assim, para o pleno /

funcionamento das empresas, e consequentemente para enriqueci

mento da naçao.

Por outro lado, a esse trabalhador e sua família sao ofe

recidas condições de total integração scc i al , além de atendi .
mento que permite o aprimoramento de seu padrã? de vida e ape~

feiçoamento moral e cívico. Essas entidades representam a con

r=-r-------,---------- TnTO/JU:!lTIF1C~çio----------------1 tribuição do empresariado nacional para o desenvolvlmento do

EMENDA MODIFICATIVA

crativos l1

cáo nr-o r í s s i onaI e tia a'S5istência scci=.l cem :finos Luc r a t f Vu6 ...

União destina-se exclusiva e obrlgatorlamente ao Fundo a que

se refere este artigo, excetuada a destlnada a instituições

de formação profissional e de asslstêncla social sem fins lu

dospelo Estado, com f~nção essencialmente educati~a. Além

representantes das categorias econômicas do comércio e da in

dústria, também os representantes do Ministério do Trabalho

do lAPAS e dos trabalhadores participam das entidades.

Os recurs9s do SESC, SENAC, SESI e SENAI, provêm da con

tribuição dos empregadores calculada sobre a folha de salá 

rios'de cada empresa. Não obstante a folha de pagamento como

base de cálculo, essa contrlbuição é exclusiva das empresas ,

nao incidindo qualquer desconto, a título de contribuição, so

bre os salários dos empregados. A arrecadação dos recu~os é

realizada através do lAPAS, e posteriormente repassada à ent!

dade. As entidades prestam contas da destinação desses recur-

_homem para e em face do trabalho, e para o bem estar dos tra

balhadores e suas famílias.São entidades de direito privado,r~

petimos, criadas mantidas e'administradas pelos empresários do

comércio e da indústria. Voltadas à promoção do bem-estar so

cial dos trabalhadores. Atuando no campo social estas entida 

des, contudo, não repetem ne~ reproduzem a ação do Estado.
Seus s~rviços e atividades atendem aquelas áreas não cobertas

pelos órgãos públicos ou que são insuficientemente mantidas I

pela

"Artigo 343 - •.••

Parágrafo Único - Toda contribuição social instltuída

O Art. 342, o Parágrafo Únlco do Art. 343 e o Art. 494

do AnteprOJeto passam a ter a seguinte redação:

"Artigo 3~2- A folha de salários é base exclusiva da Seguri

dade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer tributo

ou contribuição exceto a destinada a institulções de forma -

Dispositivos emendados:

a) Artigo 342

b) Parágrafo Único do Artigo 343

c) Artigo 494

50S, apresentando, anualmente, suas propostas de orçamento-

JUSTlFICAÇiio

A redação proposta para os dispositlVOS visa preclpua 

mente a compatlbilização com outros dispositivos do anteproJ~

to, a saber:

"Artigo 494 - Todas as contribulções soclais existentes até

a data da promulgação 79sta Constltuição, com exceção daque
las destinadas a institulções de formação profissional-e de

assistência social sem fins lucrativos, passarão a integrar o

Fundo Nacl0nal de Seguridade Social."

Com o artigo 18, inciso IV, letra "p", que assegura a

programa à SEPLAN e a prestação de contas respectlvas sao sub

metidas à apreciação do Trlbunal de Contas da União.

Os serviços e ativldades destlnam:se prioritariamente I

ao trabalhador de balxa renda é sua família, notadamente loc~

lizados nas grandes e médlas cidades para quem realiza progr~

mas sociais, de formação profissional, culturais e de saúde.

A maiorla desses trabalhad~es recebe menos de 3 salários ml

nimos mensais e tem escolaridade de I" e 2" graus.

Predominantemente urbanos, vivem e sofrem os problemas d~

cidade brasileira, ~om suas dificuldades de ,transporte,moradia,

saúde e educ~ção, além do difícil e oneroso acesso à informa _

ção, cultura e participação social.

partlclpação tripartite de governo, trabalhadores e empregad~

res, nas entidades de orientação, de ~ormação proflsslonal e

de assistêncla soclal diriglda aos trabalhadores.

Unlão, os Estados, O Dlstrito Federal e os Munlcípios instl 

tuir lmpostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das

instituições de educação e de assistêncla social sem fins lu

crativos. De acordo com os dispositivos supra, a Lei Funda -

Com o artigo 270, inciso lI, letra "c", que prolbe a

Para o desenvolvlmento de seU? programas, dispõem as enti

dades de ampla rede física de instalações e equipamentos para o

atendimento dos trabalhadores em suas diferentes necessidades I

de formação profissional, alimentação, saúde. são bibliotecas

ginásios, teatros, auditórios, cinemas, colônias de férias, ga

binetes médicos e odontológicos, restaurantes, escolas, hospi _

tais, maternidades.
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Além disso estas instituições de formação profissional e

de assistência social sem fins lucrativos ainda se preocupam /

com a comunidade em geral, notadamente a de periferia das c~da

des,a quem oferecem trabalho de assessoria numa tentativa de en

contrar soluções viáveis para os problemas detectados, inclusi

ve junto aos idosos (velhos e aposentados).

Não confrontamos. o espiri to que norteou a criação de um

sistema de seguridade social. Ao contrário, apenas entendemos

EMENDA CS04195-0
PJ GE..esol// 'PE:'EeS' moo

r:T-------~PLI.AIIlO/cOlll'tio/lvltOlllSSAO----------,

COMISsAo OE SISTEMATIZA !lO
r;r T(JlTO/.lU'Tt,.IC..~io-------------_,

EMENOA SUPRESSIVA

/lISPOSITIVOS EMENDA0OS:

T!TULO IV - Da Organização do Estado

CAP:r:TUlO II - Da União - Artigo 49, inciso XIX, ,alínea .~

que para o sucesso de tal sistema, há que se adequá-lo a uma

realidade já existente, e ~ deve ser preservada. As entidades
de formação prof1ssional e de assistência social sem fins l~

crativos, existentes há quase meio século devem ser preserv~

das sob pe~a de estarmos interrompendo o avanço sócio-cultu

ral e educativo de milhões de trabalhadores.

Suprindr a alínea ·v· do inciso XIX do Art. 49, WJr 1ncompat:1bll.!

dada com o Art. 41~.

JUSTIFICATIVA

Enquanto o Art. 415 define como competência da União, Estados

Munic!pios legislar sobre ~roteção ambiental e defesa dos recursos naturais

alínea "v" do inciso XIX do Art. 49 defina cerne competência, apenas da União l~

gislar sobre florestas, caça, pesca e conservação da natureza.

CONSTITUINTE GER';C'N PERES

EMENDA CS04193-3
(!l

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.:-r

TIEXTO
/ .IUSTl f ICAÇÃO -,

EMENDA CS04196-ª"'. ---,
(l GERSON PERES
= .LI....1l10/COlllSSiO/IIl.CO.I"âa -,

(l COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
= tt1tfCIJlltTmtl.r;io ,

EMENDA MODIFICATIVA

o artigo 235, § 10. do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda-
ção: Dispositivo emendado: Art. 277 § 65

Artigo 235 - .

§ 10. - O Mrrustérlo PúblJco será dIrigido peio Procurador Geral escolhrdo
entre os Integrantes da carreira, na classe mais antiga para mandato de 3 anos

renovãvel por iguall?errodo, por indicação do Executivo aprovada pelo LegiS
lativo, na forma da Lei,

Modifique-se a redação para:

Art. 277 ..
• § 60 _ Em relação ao imposto de que trata o item

III, resolução do Senado F'edral estabel~

cerá:

JUS T I F I C A T I V A
JUSTIFICAÇÃO

terços
A-redação do anteprojeto prevendo eleições diretas Internas não se cornpan

blliza com o esprrlto da lnstrtuiçâo que não pode ser vista como um clube, associação ou

sindicato. 10 preciso preservã-la de disputas internas que podem aflorar interesses subalter
nos. Não se justifica também, como quer o anteprojeto, que o Procurador Geral não seja,
escolhido entre a classe mais antiga, a de Procuradores, já com assento na 2a. mstânciade
muito'mais exparlência e maiorvJVência.

A indicação do Procurador Geral mesmo restnta aos integrantes de uma das
classes da carreira, exige harrnornzação de prestlqic pessoal, projeção profissronal e mte
íectual e apoio dos poderes dmqentes, Propomos então que a escolha seja do executivo

com aprovação do Legislativo, como dispuser a Lei Complementar. O candidato devera
ser entrevistado pelo Legislativo que poderá inclusive rejeitar sua escolha. Trata-se, ao
contrário do anteprojeto, de um processo aberto e marcadamente democrático.

1 - ~ eliminada a expressão •••• por dois
de seus membros•••• "

2 - Estabelecer quorum qualificado para decisão

do Senado F'edral é inadequado em Ante-Projeto que, em todos os di~

positivos de mesma nature~a, inclusive o § 45 do mesmo artigo 277,

disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, com mai~

ria simples.

3 - Além de inadequado aos critérios adotados, na

redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum quaLí f'Lcado" f

do Senado F'ederal versando sobre os interesses dos Estados F'ederatl

vos desnatura a Federação.

EMENDA CS04194·1
"... J 1õI'~'D'oos~l!J GERSOJV :;>E"2.f?"S . C-. r ~J

EMENDA CS04197-6
l: GERSON PERES

PLUAIlIO/COlllttio/luICOlllstio -,

[J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PL.UAlIlO/COIlISSiO'IVICOllISJio----------,J Iõr
z

/OAT~--,/'"
(!l COMIssM OE SISTEMATIZACM . ~ .; ~8-+J EMENDA <;tf'RESSIVA/ADITIVA

Dispositivos emendados
Título X - Disposições Transitórias - Al't. 474 - n,isp.suprimido

Título VIII - Capítulo 111 - Da Ordem Econômica F'inanceira _

Sistema financeiro Nacional - Novo dispositivo

~

EMENDA MODIFICATIVA
/lISPDSITIVDS EMENDADOS:

UTULO VII - Oa Tributação a do Orç_nto

CAPITULO II - Das Finanças Públicas - Parágrafo !Joico do Art. 269

r;r TIXTQ/JUSTIf'IC&Çào ,

Substitua-se a redação do parágrafo único do Art. 289. sem altar!.

9;;0 de seu conteúdo. da forma a torná-lo mais inteligível. conforme texto Que s.,!

gua:

Art. 289 - ••••••••••

Perágràfo On1co - As disponibilidades de caixa 1:Ia União serão d.!!,

positadas no Banco Central do Brasil. As dos Ó.!:

gãos ou entidades do Poder Públ1'to Federal. dos Estados. dos Municípios. bem c.!:,.

m:r das empresas por eles controladas se~ão depositadas em instituições finance,!

ras oficiais raspactdvea às suas áreas geográficas .. ressalvados. em ambos os c!,

eee, os impedimentos de natureza operacional ou geográfica. previstos ern lei.

JUSTIFICATIVJ\

- Suprimir o art. 474, do Título X, das /lisposições Transl
tórias.

2 - incluir, no Título VIII, Capítulo III, da Ordem Econônica

>inanceira, Sistema F'inanceiro Nacional, artigo a ser n~

merado , com a mesma redação do art. 474, retro mencionado.

JUS T I F' I C A T I V A

o testo do art. 474 constitui norma permanente do

funcionamento do "Sistema F'inanceiro Nacional", não cabendo, portan

to, sua inclusão nas "Disposições Transitórias" e sim no capitul-;;
III t do Título VIII , que díscipiina o "Sistema Financeira Na::icílnl't.

Malhar ordenamento do texto de forma a torná-lo mais intelig:!vel e

..,1c1I1nte.
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EMENDA CS04198-4 I fõ"r'n'{O~
tJ &v l2..-?e"-' ~ee.~ . C- 1"JY~J
(I COMISsAo DE SI5TEMAT~;;Ç~~COW1SS.iO/IU'C'lUllSio----------,) rryuAill

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TtTULD VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

CAP!TULO !II - 00 Sistema Financeiro Nacional

ARTIGtI 336 - .Inciso IV

Adita ao inc1so IV do Art. 336 a seguinte expressão:

':e demais instituições financeiras oficiais·

Nova redação - Art. 336

I

II •••

lU ...

IV - Requisitos para designação de membros da Dir!,

toria do Banco Central do Brasil. e demais instituições financeiras oficiais

bem corno seus impedimentos após o exercício do cargo.

JUSTIFICATIVA

Sem alterar o conteúdo de. texto. a emenda explicita os demais

componentes de que trata o Capítulo. pois não apenas o 8anco Central do Brasil

mas todas as demais instituições financeiras oficieis precisam ser protegidas

de administradores desqualificados para a função.

EMENDA CS04199-2
tJ ~iVl?:~
..,.. '''11Uo'110/COllJl,~io/IU'COllJI5si°r.-----------,

CDMISsAo OE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TITULO X - Disposições Transit5rias - Art. 475.

• TITULO VIII - Cap. 111 - Da Ordem Econômica e Financeira - Sistema

Financeiro Nacional - Novo Oisposi~!vo

1. Suprimir ~ Art. 475 do Título X~ das Oisposiçôes Transitórias.

2. Incluir~ no Título VIII~ Capo 111 da Ordem Econômica e Finance,!

t-e , artigo a ser numerado .. com a mesma redação do Art. 475.. r2.

tro mencionado.

JUSTIFICATIVA

o texto do Art. 475 constitui norma permanente do fU~

cionamento do "Sistema Financeiro Nacional"~ não cabendo~ portanto

sua inclusão nas "Disposições Transitórias B sim no Capitulo 111

do Título VIII que disciplina o "Sistema Financeiro Nacional".

EMENDA CS04200-0
tJ De: (2..,SjDO .pG"~.s:'='
= ,U...'1l0/COIII~'io/IUICO .. ISSio- .,

CDMISsAo DE SISTEMATIZAçAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TtTULO X - Disposições Transitórias

ARTIGO 500

Acrescentar a expressão "de conservação da natureza e dos recuE.

sos naturais" para compatibilizá-lo com o restante do texto. conforme redação

que segue:

Art. 500 - Dentro de 12(doze) meses , a contar da data de premu..!.

gação desta CQnstituição~ o Congresso Nacional aprovará Leis que fixem as Oir~

trizes das políticas egr-IcoIe , egr-ér-ãe , tecnológica~ industrial.. ur-bene , de

ta-enspcr-te, do comércio interno e exbernc , de conservação da natureza e dos r,!,

cursos naturais.

JUSTIFICATIVA

Assim como as demais políticas mencionadas no texto.. a questão

da co'nservação da natureza e dos recursos naturais são remetidos para futUras

leis, no Art. 414.

EMENDA CS04201-8
lU Gell.25"oA> ~~;;~'----------'Ir=~~os=:J

'LI"AAIO/coWluio/IUl-COllJIUio ~o.t.----::::T1

lU CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO I t<;-rUi1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS,

TITULO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO I - 005 Princípios üerede , da Intervenção do Estado. do Regime de

Propriedade do Sub-solo e da At'ividade Econômica

Modificar o Art. 312 do Capítulo I do Título VIII pela supre.!.

s50 da expressão "e os potenciais de energia hidráulica".

JUSTIFICATIVA

Essa expressão no Art. 312 se incompatibiliza com o Art. 48 tI'.

ciso II do Capítulo II do Titulo IV~ que estebereca, por exctusâc , que as. COE

rentes de 'água com nascente e foz no Território Estadual e que não. constituarr

limites com outros países. pertencem aos Estados ~ enquanto e Art. 312 def'ane c..!:!,

mo pertencentes ã União todos os potenciais de energia hidráulica.

EMENDA CS04202-6
..,,..--------,j r;r'~'I:0~

(:J &e,e....>pA> .p~~ . C- YU =--J

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

T:tTULO X - Disposições Transit5rias

T1.TULO VIII - Da Ordem Econõmica e Financeira

CAPITULO 111 - Do -Sistema EinancDiro Nacional

1) Suprimir o pariigrafo 19 do Art. 471. do T.ítulo X - Das Oisp..!:!,

sições Transitórias)

2) Incluir. no Título VIII. Capítulo In - Da Ordem Econômica e

F1nanceire~ Sistema Financeiro Necdoneã , artigo a ser numerado com a redação mE.

dificada do parágrafo 19 do Art. 471~ como segue:

"e aplicação dos recursos destinados a operações de créditos de

fomento será efetuado atravé~ das instituições financeiras oficiais n •

JUSTIFICATIVA

O texto emendado constitui norma permanente do funcionamento do

Sistema Financeiro Necaonat , não cabendo.. portanto. sua inclusão nas O!sposiç§.

ee Transitórias. Por outro lado. ã dispensável para o texto constitucional a e~

pacificação de um dos componentes de um conjunto .. como no caso do Banco do

Brasil em relação ao Sistema Financeiro Oficial. No texto sugerido ~ apesar da

não explicitação daquele Banco. c mesmo continua contemplado por ser uma das

instituições oficiais do País.

EMENDA CS04203-4...,. I ~í;·ro(.----,(l Gert-SoN t'g~ . c-g-J.»_J
'LllIJAIIIO/CO.. I"IO/IlJlca.. lssio 'J ~;~~---;;:;]I"

(!l COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAD . ~ r csrr

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TtTULO X - [l:l,sposiçôes Transi tõrias

ARTIGO 468

Altera disposição do texto do Art. 466~ sem prejuízo de seu caI'.

teúdo~ conforme redação que segué:

Art. 468 - lCa cumprimento do disposto no I 39 do Art. 292 s'erá

feito de forma progr-assdve , no prazo de dez ence , com base no crescimento real

da despesa de custeio e de investimentos. distribuindo-se entre as regiões m,!

cro-econômicas de forma proporcional à população~ a pa.rt:tr da situação verific~

da no biênio de 1966 a 1987.

JUSTIFICATIVA

o Art. 292 mencionado no Art. 466 não explicita a forma progre~

stve, Nessas condiçôes.. sem alteração do conteúdo do texto.. é explicitada no

Art. 468. conforme sugestão. a forma progressiva trateda~ por equfvocc , como

p:"ev~a.'T'ente c!ef':l"lida "O texto original.
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~_-__-_-_--_-_--- -'I:TO/Jl.!STI'ICACio ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
"LI:H.(,uo/cOLlIssio '"I'OYI'5io------ ,

JUSTIFICATIVA

Quanto menor for o número de Conselhos criados pela Constítuíção mais

amplas ficam as prerrogativas do Congresso Nacãonal.,

Esses Conselhos, no que pesem, poderem em determinadas situações, ser

úteis, suas implantações burocratizam mais a administração pública, tornam mais'.

dispendiosa para não se falar que são, muitas vezes, fatores de conflitos de

decisões na área administrativa.vrr do

Consti-

E!'lrXDA

"UTO~-----------o------

Suprima-se integralmente o inciso

artigo 353 da seção I, "da Saude", do Anteprojeto de

tuição da Comissão de S~stematização.

EMENDA CS04204·2
[J GERSON PERES

"":- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO __,

JUSTIFICAÇIIO

:- 'L.l:NAl'to/cOWI"Ão/sUICOMlssio-----------

f:'COMISSP:O DE SISTEMATIZAÇAO

AUTOIl---------------

SUprima-se do artigo 407 a expressão: "ouvido o Conselho Nacional

de Comunicação" e o § único do mesmo artigo.

EMENDA CS04207·7
lO] G~RSON PERES

JUSTIFICATIVA

O inciso VII que diz "controlar a qualidade

do meio ambiente, inclusive B. do trabalho" é redundante, re

petitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescr~

ve o "controle tecnolócrico visando .2. e]~minação do risco", na

área do trabalho.

Com refErência a l~ parte, referente ao ma10

ambiente, o inciso VI do artigo 414, Já prescreve o mesmo co~

teúdo, além de outras, q~e asseguram ao trabalhador e comu

nidades a segurança e cO~trole do meio ambiente.

Covém reduzir o número de Conselhos inseridos no anteprojeto da

Constituição para resguardar as prerrogativas do Congresso Nacional que é

o maior Conselho do país.

Este é mais um para burocratizar, conflitar e encarecer a adminis

tração pública.

AUTClll:'------ _

"LlIfu'o/eo...ssio/luacOMls"ÃO-- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04205.1
l:? GERSON PERES

=----------------TuTotoluSTIl'ICAÇio- -,

r;;----------------TUTO/.lUSTI'ICAÇio------------------,

,- PLEN..lRIOlcoU1SSÃOJSUBCOJlISsio _

tJ., COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

GERSON PERES
AUTOIl---------------

EMENDA CS04208·5

fJ
EMENDA

Substitui-se o termo "Saúde" do inciso"Xx do

artigo 14, "Dos Direitos--Sociais", do Anteprojeto de Consti

tuição da Comissão de Sistematização, e acrescente-se o termo

UPigiene U adequando o texto para:

Segurança ~ H~giene EQ Trabalho
EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já está inserido e contem
plado na Seção 1, "Da Salíde", artigo 349 que diz:

"A Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ora se é di

reito de todos, inclue obV1amente a c~asse trabalhadora, b~m

como as demais. Portanto, é redundãncia, repetição e' o termo

é inadequado no art1go 14, inciso XX~

Mesmo porque o termo "Sa úde ll na área do tra

balho não é tão abrangente quanto o termo Higi~n~. Enquanto

Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a Hig~ene é par

te da medicina e aos diversos meios de conservar a Saúde.

No ambiente de trabalho é prec~so mU1to mais

que Saúde. A Segurança e Higiene do trabalho corno está na

Constituição em vigor é muito mais abrangente, completa, ev~

luida, dinârn1ca e assegura ao trabalhador a eliminação ôos

Modifique-?e o § 3º do artigo 431 para a seguinte redação. por
adequar-se melhor:

§ 3º A política indigenista ficará a cargo do Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇAO

A eliminação de mais este conselho resguarda as prerrogativas do

Congresso Nacional. Com essa medida, torna-se menos burocrática, onerosa e

conflitante a administração da política indigenista.

no AnteprOJeto de Constituição, ora em debate, houve um retro

cesso do direito do trabalhador.

EMENDA CS04209-3
tJ GERSON PERES

"..,,.- 'l.f.NAIIIO/c:ONISSÃo/susCOMISSÃO'--- _

póh COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

~----------------TEXTO/JU$TIFICAÇio-----_----------__,

As letras "h", "i" e "j" poderão ser uni ficadas numa única letra
assim redigida:.

EMENDA MODIFICATIVA
AUTOIl--------- _

GERSON PERES

cm4ISSAD DE SISTEW\TIZAÇAO
,---------- Pl.tNARIO/COWIS$i.o/suI!lCOlllISSÃO ~ __.

B!

EMENDA CS04206-9

tJ

Suprima-se os incisos UI e IV do artigo 285.

,---------------- TUTO/.lUSTIF1CAÇÃO--- _

r h) A lei garantirá amparo à maternidade, à infância,

à velhice. implementará normas destinadas a
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prevenir a deficiência física e disporá sobre a

responsabilidade daqueles que contribuam para cri

ar condições a essa deficiência.

JUSTIFICATIVA

São situações que podem ser adequadas com a redação acima, numa '

é que vão deterwinar se há rJ.scos ou não à integridade fíS1

ca do trabalhador. Quem cU1da dessa matéria no Brasil se~pre

foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atrlbuições,

zela pela Segurança e demais d~re~tos do trabalhador.

Como pode a Fiscalização Federal na áree ,j= tra

balho, ficar dividida entre d01S Ministérlos, ou !~rte~cer

ao r-linistério da Saúõe? E corno ficarJ.am as Xegociaçê s s Ccle

tivas na área de Segurança do trabalhador?

~ Ministério da Saúde cu~da da Saúde Pú, Lica. ou
mesma letra. seja: pratica a mecJ.cJ.r.a preventiva, ~as nOs procesEo2 ~~o=~

tivcs e no slsteroa ce trabalho cabe ao xi~ist~ric ÔO .r~ra-

lho a ação f~scal~zaãora e ncrmat~zadcrê, e~ toôos os se~,~~

tos: E~genharJ.a de Seg~~ança, Hig~enel ~ecic~~a de ~r=~=:~=,

fériaE, salário, iden~1ficaçã~ e dura;ãc d~ tr5=al~o.

JUSTIFICATIVA

ç:rf::.::

- .e r.=:, r..~===-,- -
V:.:-:.=~"!-r:.,:;,

~~~~~ :;~r~"J.r é ~r.=~~~=~~e, ~2~ t~r :0~:cc. ~2v a~é-~~ ~~

r ança do Trabalhador. As relaçÕ'es' capi tal/trabalho são uni

versalmente pert~nentes ao Ministério do Trabalho.

É a organização Internacional do Tr~balho

OlT o Fórum dessa matér1a ~ nao a Organização Mundial àa

Saúde.

. ;~: ~:: ....:-:-:--:.:- : f .... :- ..-~-:~=- .... -..:;- ---.:- :>--::::-

Trabalho, àe onãe ãeve~ effianar as ~or~a~ Re;~~3i.e~~e=cra= ce

proteção e segurança ac trabalrsador, f~ca ét\ia

o Sistema Único de Saúéf' é voltado ~ Saúde Pú

blJca maE não deve intervir nos meJ' 2 produt1vOS. pois aí O

fator principal é a causa dos r í scos , isto é, a. prevenção de

acidentes de trabalho, que deve cortJ.nuar sendo de responsa

bilidade ún1ca do MJ.n1stér~o do Tr~~alho.

"
I,
i

I

I
I

I
I

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

TtTULD VII - Da Tributação e do Orçamento

CAPITULO I - Do Sistema Tributário Nacional

SEÇAo VI - Da repartição das "receitas tributárias

AATIGo 282

o item "c" do inciso I do Ar-t , 282 tem como objetivo destinar uma

parcela dos recursos originários da arrecadação da União às Regiões Norte e No,!

deste. através de seus Bancos Regionais. cabendo. então. a inclusão do termo

"financeiras" de forma a uniformizar a redação deste er-ta.go com o texto resta.!!

te. especificamente quanto aos artigos do Capitulo UI que trata do Sistema F,!

nanceiro oficial.

Incluir o termo "financeiras" na alínea "o" do inciso I.

IEMENDA CS0421 0-7
, ,.rn, 1 W-'.pm~'~(:J GGt,e.SpA) .;peta€-'?. . C- .fi~J

= TEXTO/~uSTlflC...Ç;;O--------------_,

! 'LUlolllCllcOIMsÃO/IUICONllISÃo- -,

;tJ CDMIssM DE SISTEMATIZAÇM ) fTZ"~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
~_-__------- .. LENA"IO/COloll'SÁO/SU"CO..l!1'40------------,

prPMiPAIl.T'DOSl
'f:MDB/PDS

EMENDA SUBSTITITUTIVA

,..". PLENAl'IlO/cON1SSÃo/sU8CONI:I!l40-----------,

COMISSI10 OE SI5TEMATIZAÇl10

= TEXTOIJUSTIFICAÇio----------------,

EMENDA CS04212-3
tJ DOMINGOS JUVENIL e GERSON PERESAtlTOIl---------------

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS04211-S
fl GERSON PERES

..,., TEllTC/JUSTII"ICAÇÁC-----------------

Suprima-se integralmente o artigo 356 do An-

teproJeto de Constituição da Comissão de Sistematização. da

seçio I, lIda Sa~de".

Emenda substitutiva ao inciso XVIII do art. 14.

Dê-se ao inciso XVIII do art. 14. a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA
"XVIII - 30 dias de férias anu-ais-fêffiüneradas".

Essa matéria Já está inserida e 'contemplada

no artigo 14 30 Capítulo 11, liDos Dire1tos SocJ.ais", portanto

é redundante, repetitiva e indevida, mesmo porque este assun

to não é para ser tratado na Carta Magna e sim em Lei OrdJ.~á

r a.a, além do que a Jurispruàência nacional e internacional

mantém essa matéria na "Pasta do Trabalho", e não na lide saú

dell.
Entende o leg~slador que o direito do traba

~ho não pode f1car divJ.dido entre dois ~~n1stérJ.os, além do

que o termo "Saúde Ocupacional", vem atender aos l.nteresses

do trabalhador brasJ.leJ.ro, pois o refer~do art~~~ v~ola a tr~

dição nacional e universal ãe que as relações e concições nc

trabalho são, e seffipre forarr, pertinentes ao Y~nistério de

Trabalho e não ao M~n~stérJ.o da Saúàe. Tratar ôesse a2s~ntc

na Carta Magana é J.ntervenc~onismo indev~do, ~~rân~~o e de

índole cartarJ.al.
Saú~e OcupacJ.o~al é uma denon~nação confusa

no Brasil. é de cric~~ i~g~esa e e~ p~~sa llr?ua qu~r ciz~r:

"Saúde nas ativ~da::es de trabal11o" ..;'5 conô a çê e s de t r ace Lr-o

JUSTIFICAÇl10

o direito á férias está minuciosamente disciplinado na Cosolidação

das Leis do Trabalho. A pretendida remuneração em dobro importará em elevação de

custos que irá sacrificar, ainda mais, a população brasileira. A lei já remunera

quem trabalha pelo 13º salário. Esta inovação cria o 14º salário. A solução do

problema não repousa nestes artifícios e sim melhorar os salários reais pelo '

aumento da produtividade.

'í
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JUSTIFICATIVA

M

I!
I

AUTOR-------- _

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

JUSTIFICAÇÃO

Emenda aditiva ao art. 2º do Anteprojeto de Constituição.

"Art. 2º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob

regime representativo, pela união indissolúvel dcs Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, e tem COI'lO fundamentos:

Oê-se ao artigo 2º do Anteprojeto de Constituição, a seguinte

redação:

acolhida.

A emenda tem por objetivo compatibilizar a definição contida

no dispositivo ora emendado com o conceito de República Federativa, eis

que a Federação brasileira não se resume na união dos Estados, mas sim na

de todas as unidades federadas, entre as quais se incluem o Distrito Federal

e os Territórios Federais.

É a justificativa para a presente anenda que esperamos seja

r:T---------- Pl.ENAR10/cOIolISsiO!SUBCONISSÃO --,

Emenda modificativa aos incisos XI e XIII, do art. 13, do An
teprojeto.

EMENDA CS04216-6

tJ
rç-;';~

r.T·----------------TEXTÓ/"u~TlfICAÇio---------------- .• l
~ I

Iq
~;1

'------~ ...........--...-----------------

r.T---.-------------TEXrO/.,lusT.fICAÇÃO--------- -,

r---------- P1.EHAR10/col.llSsÃo/suacOMlssÃO------- _

t:

EMENDA CS04217·4

tJ·

tp§PA~T100~• MOB/POS

Torna-se indispensável adequar-se melhor esse parágrafo ao pensa-'
mento do legislador utilizando a expressão "em decorrência do" uma vez que

resguarda direitos adquiridos e assim evita possíveis interpretações adversas.

Artigo III

Inciso I

Art. 111:

Para melhor adequar elou melhor explicitar. Substitua-se o pensamento

do legislador constituinte a expressão "quanto ao" pela "em decorrência do".

= lEXTO/JUST1FICAÇio -,

___________ 'LlHÁIUo/CONluio/au.co..l:Jsio--------~_ ___,

~ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

o texto ora adequado objetiva ampliar a concessão com relação a

não perda do mandato do Deputado ou Senador quando de sua investidura em

outras funções públicas e privadas, desde que devidamente autorizados 'pela

sua respectiva casa legislativa. E: um sistema liberal adotado pela maioria dos

países democráticos do mundo.

Para melhor adequar ao espírito leberal do projeto, dê-se ao

inciso I, do artigo 111, a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

I - Investido na função de Primenro-Ministro, Ministro -de Estado,
Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador de Território, Secretário de

Estado, do Distrito Federal e de Territórios, Prefeitos, Presidente de Empresa'

Pública, Empresa de Economia Mista e Entidades Públicas de Direito Privado, sem

fíns lucrativos.

EMENDA CS04213-1
l:. DOMINGOS JUVENIL e GERSON PERES

EMENDA CS04214·0
T"---,-------------AUTOft---------------,tJ DOMINGOS JUVENIL e GERSON PERES

r---------- Pt.EN.luo/cO"'IS.sio/~u.COMlssio-----------l!J COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

= :- =-::::-.TEXTOI.JUSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS04215-8
,...-r;;;;;"OT'OO~l?....·__D_EJM_IN_G_O_S_J_UV_EN_I_L_e_G_ER_S_ON_P_E_RES ~_____'J C':DB/PDS J

l::J COMISSIIO DE SISTEMATÍZÃÇA~CO""'io/,",cO""'io-----------J

Art. 1º - Transfira-se as alíneas ngu, uh", 1Ii'1 e "J" do in

císo XI para o inciso XIII e dê-se nova redação à alínea "b"

do inciso XIII.

"Art. 13 - ~ : .

= TEXTO/olUSTlfICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 336

Parágrafo Onico

Suprima-se o artigo 366 e seu § único.

XI - mantido

a - mantido

b - mantido

c - mantido

d - mantido

e - mantido

JUSTIFICATIVA

Instituições de indiscutíveis atendimentos SOClalS que integrali

zam benefícios securitários são atingidas eliminando-as do prop6sitos que be

neficiam massas desprotegidas.
A previdência complementar privada beneficia, hoje, mais de 6

milhões de trabalhadores e dependentes associados.

Aceitar o art. 366 é acabar com ela.

f - transfira-se para a alinea HeI! do inciso XIII.
g - transfira-se para a alinea trfU do inciso XIII.

h transfira-se para a alinea "g" do inciso XIII.

i transfira-se para a alínea "h" do inciso XIII.

j - transfira-se para a alinea lIi" do inciso XIII.

XIII - mant.ído
a - mantido

b o e):erêlcio do direito de proprIcdade subordina-se aos
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Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO OE SISTEMATIZACÃO
r;-r----------------TUTO/olUSTIFICAÇÃO------------------,

" XIV - manter as Polícias Civil e Militar e a
Carpa de Bombelros Militar do Distrito Federal'
e das Territórios;"

JUS T I F I C A T I V A

A proposta é técnica e adstrita aos precisas
termas da Regimento da ANC e da Comissão de Sistematização.

A redação proposta tem a objetiva de adequar
as textos da artigo 8Q incisa XIII do anteprojeto aprovada pela CO=
MISSAO DE ORGANIZAÇAO DO ESTADO com a que dispõem as artigos 259 e
260 da Anteprojeto de Constituição do insígne Relatar BERNARDO CABRAL

De fato, a simples supressão da Polícia Civil
da texto original aprovada na Comissão Temática apenas solucionou pa~

te do conflito de normas, poroue se o artigo 260 dispõe que a Polí
cia Civil exerce suas atribuições sob a autoridade do respectiva Go
vernador, motivo pela qual não poderia a União organizá-la sem viole~

tar a autonomia administrati ~~~, a POLICIA MILITAR E
O CORPO OE BOMBEIROS sob a autoridade dos Governaoore~, na con-

conformidade da artigo 259 da Anteprojeto de Constituição em faca.
Assim, a permanecer a redação da anteprojeto, a Uniã

irá dispor sabre a organização da PM e da Carpa de Bombeiras do D~str;

ta Federal e das Territórios, ferindo a autonomia adminlstratlva das

Governadores.
Par out~o lado, desde que foram criadas, o Distrito

Federal e os Territórios têm sido mantidas pela União, porquanto a ar
recadação deles é insuficiente para atender aos dispêndios públicos
necessários, principalment~, nos setores de SEGURANÇA PuBLICA, saúde

e educação.
O desdobramento do parágrafo XIII ora proposta aten

de à necessidade de compatibilizar os dispositivos acima citados, no
que tange ao Oistrito Federal e Territórios, preservando a autonomia
administrativa dos respectivas Governadores, pr,incipalmente quanta ao
distrito federal, uma vez que pretende-se datá-lo de autonomia,.com
eleição direta para Governador e Assembléia Legislativa.

AUTOR--------------,

interesses do bem-estar da sociedade, da conservação e
da proteção do meia ambiente.

c - mantida
d - mantida
e - mesma redação da alínea ;,f" do incisa XI.
f - mesma redação da al Inea "g" da incisa XI.
g - mesma redação da alínea "h" da inciso XI.
h - mesma redação da alínea "i" do inciso XI.
i - mesma redação da alínea "j" da incisa XI.

Oê-se ao incisa VIII da art. 49 do Anteprojeto de Constitui
ção, a seguinte redação:

Com a presente emenda pretendemos adequar melhor os disposit~

vos propostas em nenhuma alteração quanta ao mérito.

Emenda aditiva ao inciso VIII do art. 49 do Anteprojeto de
constituição•.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 49 - .

r---------- PLENARto/co'.llSsÃo/sunCONI~:lÃO----------_

tJ

EMENDA CS04218·2
itJ

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO OE SISTHlqTIZACÃO

.&U!CR--- -,

---------- PLENMIlO/cONISsÃotsuncOMlssÁO-----------,

t?

EMENDA CS04220·4

t?
JUSTIFICAÇÃO

VIII - fiscalizar as operações de natureza financeira, esos

cialmente as de crédito, câmbio, de capitalização,
bem como as de seguros e de previdência privada.

=-- TE:XTO/,1U;TlFICAÇio -,

É inquestionável a interesse de empresas provadas, nctadaeen

te estrangeiras, que pretendem aplicar, '~o Brasil, seus planas de captE.
ção de poupanças populares à título de contra-oferta de pensões e ronte

pios, utilizando-se de métodos de marketing para induzir a opinião públl
ca no sentido da preferência pela previdência privada.

Como a matéria está intimamente ligada à previdência social,
de que tratam as artigos 361 a 368 da Anteprojeto,entenderlOs de boa caut~

la que a fiscalização das oper!,çõe ivas à previdência privada tam
bém deva ser da competênci a União.

Trata-se, ainda, de compatibilizar a dispositivo emendada
com o disposta no art. 98, incisa XVI, da Anteprojeto.

Emenda aditiva ao inciso XIX do artigo 49, do anteprojeto.

Art. 1Q - Dê-se à alínea "s", da inciso XIX, do artigo 49, a
seguinte redação:

Ar!.. 49 - •.•.....••......•..•...•••.........••..............

XIX - .............•..........•..........•.........•.•......."

s - normas gerais sobre a produção e consumo inclusive sobre
a propriedade industrial e intelectual.

EMENDA CS04219·1
PJ Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r- PLENÁRlO/cONISsÃo/suncOMlssÃO _t? Comissão de Sistematização
= TEXTO/.luSTIFICAÇÃO _

EMENDA AQTIVA E MODIFICATIVA

Dê-se ao incisa XIII da artigo 49
ta de Constituição a seguinte redação:

XIII - organizar e manter a Polícia Federal;

JUSTIFICAÇÃO

O futuro texto constitucional não pode ficar alheia à
tância da propriedade industrial e intelectual no que se refere às
cias do relacionamento econômico em nossos dias.

impo.!:
exigê~

e acrescente-se a seguinte incisa ao mesma
artigo 49, reordenando-se as demais:
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EMENDA CS04223-9'

pJ
: Constituinte MIlURÍCIO CORRÊA

ConstituiDê-se ao incisa XV da art. -99 do Anteprojeto de

ção, a seguinte redação:

Emenda aditiva ao inciso XV do art. 99

Constituição.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃo
r L EN;:"1I0 I C(l'AI~SÃol ~UIlCOUI!l:;ÃO

--.------------ Tf:xro/J t,'5flrLC~'iÃO-------_·_--------1
do Anteprojeto de I

I

ore

Dê-se ao § 3º do art. 86 do Anteprojeto de Constituição, a se

guinte redação:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Emenda aditiva ao § 3º do art. 86 do Anteprojeto da Constitui

ção.

.,,--'-------__ Pl,.ENARIO!CQI.lISSÃo/sUIlCOMISSÃo _

EMENDA CS04221-2 '

tJ

,..,,---------------- TEXTO/.ltrSTIFlCAÇÃO--~- '

"Art. 86 - . "Art. 99 - o,

§ 3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos ap~

sentados quanto ao exercício de mandato eletiva, de magist~

rio, de carga em comissão ou de emprego para prestação de ser

viços técnicos ou especializados".

XV - acompanhar e fiscalizar a at í vidade de Governa em maté

ria de política monetária, financeira e cambial, bem
como de seguridade social e de previdência.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

emendado
e nos arti

A emenda objetiva acrescentar ao dispositivo em tela a permi~

são para que o aposentado continue a prestar serviços técnicos ou especi~

lizados à Administração Pública, tal como admitida pela Constituição vige.!:'.

ta, uma vez que a experiência adquirida como servidor público civil na ati
va vem revelando substancial contribuicão ao serviço público.

É a justiflcati~ a presente emenda.qoe esperamos seja

acolhida.

Dada a relevância da seguridade social e da previdência no

contexto da economia nacional e particularmente nos dire.í tcs- indiv!

duais, não há como se prescindir da acompanhamento e da fiscalização da

atividade do Governo, pelo Congresso Nacional, no que concerne a mat~

rias de tal envergadura.

Trata-se, assim, de compatibilizar o dispositivo

com o dispas to no. art. 98,' inciso XVI, nos artigos 339 a 348

gos 361 a 367.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
COMISSÃO DE SrSIDli\TI2ACÃO

,...,- PLl!:UAlUO/CONISsÁo/sunCOIllI::ls;;:O-----------

EMENDA CS04224-7 'UTOR--~-'-----
f:l SENADOR Mau r Ic í o Corrêia

~'m-]'ou 07/ 8i:

AUTCR---------------,

r:-r---------- "L'WAAIO/cO".ISSÃo/SUBCO,..ISSÃO--------~~___,

EMENDA CS04222-1

f:

Emenda aditiva ao inciso IV, do art. 98, do anteprojeto.

Art. 1º - Dê-se ao inciso IV, do art. 98, a seguinte redação:

"Art. 98 - .

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de
desenvol vínento.

Acrescente-se ao art. 192 do Anteprojeto de Constituição o inciso

X com a seguinte redaçâo:

Art. 1'92, X: ,"nos Tribunais com número superior a vinte e cinco

julgadores será constiturd~ orgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de

vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e j!:!

r Isdicíonais , da competência do Tribunal Pleno, bem CO'110 pata a 'unifonni=ação

da jurisprudência no caso de divergência entre seus grupo; e seções".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Com a presente emenda pretendemos apenas compatibilizar as

competências da União com as do Poder Legislativo incluindo os planos e

programas "setoriais" que, no artigo 47, inciso IX, estão previstos.

Fica mantída a redação ao inciso V do h~t. 144 da atual Constitui
câo , o que possibilita que_os Tr.ibunai.s com grande ,nlL'llero de componentes s~

reunam e discutrun as questoes pertmentes ao Tnbunal Pleno com um razoavel n!:!
mero de membros. o o o

Tal dispositivo racionaliza os ~u!gQlllentos oe opo~slblllta gue as
Cortes de Justiça mais numerosas tenham cond.içócs mat~rlal.S ~ se reuni.r em
Tribunal Pleno para o jul.gamento de feitos. que lhes SQO pcrt íncntcs. o o

Tal assunto niio está previsto no Anteprojcto , o que se const í.tuí,
em grave lacuna que niio pode ser suprida por lei ordinaria, jQ que verSQ sobre
assunto constitucional.
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EMENDA CS04225-5

tJ
,....;. PLENARIO/CQI.IISSÃO/SU9CO'llISSÃO _

COMISSÃO DE SISTH1ATIZACÃO
,.,, TEXTO/.luSTIFICAÇÃO _
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EMENDA CS04227-1
~:r-.------~:~e-~~~~fu;~~;Ê-A------j F-~~~'··,~

_ o TC"'TO/Jw"ilfICt.<;\O _

Emenda supressiva ao Parágrafo Onico do art. 202 'do Anteproje

to de Constituição.

Suprima-se o Parágrafo Onico do art. 202 do Anteprojeto

Constituição.

de

Emenda aditiva ao artigo 222 do anteprojeto.

.
Art. 19 - Acrescente-se ao artigo 222 o seguinte § 49:

"Art. 222 -

JUSTIFICAÇÃO

Considerando que, segundo o Anteprojeto de Constituição ora

emendado, compete aos Estados organizar a sua justiça (art. 53, inciso

m. que os Estados reservarão ao Judiciário, no mínimo 5% da arrecadação

(art. 200, § 49); e que os Tribunais aplicarão, no mínimo 30% da sua dot~

ção orçamentária no aparelhamento, manutenção e modernização dos serviços

judiciários (art. 200, § 59), não parece de boa técnica constitucional que

se imponha às unidades federadas, o pagamento aos auxiliares das respectj
vas justiças, de remuneração igual em todo o território nacwnal.

É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja

Constituinte \fAlmrCrD CORRêA

acolhida.

EMENDA CS04226-3

l!J
~ PLIHIARIO/cOMISSÃo/SUDCOI,l19SÃO------------,

COMISSÕO DE SISTEMATIZACÕO

LP'\"TIOO~

PUT

§ 42 - Compete à Justiça do Trabalho, segundo a legislação

brasileira, conciliar e julgar dissídios entre as I~issões Dl
plomátieas estrangeiras e os trabalhadores por elas contra t~

dos para a prestação de serviço de qualquer espécie. ~_

JUSTIFICAÇÃO

1. Não se diga que a matéria em foco não é constitucional.

2. A imunidade de jurisdição, invocada pelos Estados estJ:aQ.

geiros, é, em nossos dias, contestada pelos mais conceituados juristas

internacionais.

3. Atualmente, não mais se aceí ta a hipótese segundo a qual

o Estado estrangeiro estaria imune à jurisdição dos tribunais de um

outro Estado.

4. Particularmente em matéria trabalhista, nenhum tribunal

europeu ou dos Estados Unidos reconhece a imunidade de jurisdição.

5. No Brasil, todavia, são permanentes e reiterados os con

flitos entre os pa!Jjiea-rePI'1'5eõrtaQes pelas missões Diplomáticas e os
empregados eontratados em nosso território, brasileiro ou :>ão. Não exi~

tindo preceito constitucional que ampare os direitos reclamados pelos

trabal hadores, prevalece o princípio da imunidade de jurisdição.

6. A presente emenda não altera o mérito do disposto no ante

projeto e, particularmente, do artigo 222. Esperamos, pois, inclusão do

princípio no texto constitucional.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r:-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO _

Emenda aditiva ao art. 222 do Anteproieto de Consti

tuição.

Dê-se ao art. 222 do Anteprojeto de Constitulcão, a

seguinte redação.

"Art. 222 - Compete ã Justica do Trabalho conclllar

e julgar os dissídlos individuais e coletivos entre emnr~gados

e empregadores, acidente de trabalho e as questões entre trab~

lhadores avulsos e as empresas tomadoras de seus servicos e as

causas decorrentes das relações trabalhistas dos servidores

com os Municípios, os Estados, o Distrito Federal. e a União,'

inclusive as autarquias municipais, estaduais e federais."

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva incluir o Distrito rede

ral, uma vez que como pessoa jurídica de dlreito público, dot~

da de autonomla pOlítica, legislativa, administratlva e flnan

ce i ra , como preceitua o art. 6S do Anteprojeto, também po de rf

ser parte processual nas causas decorrentes das relações trab~

lhlstas com seus servidores.
Ademais, em nenhum texto do Anteprojeto está prevl~

ta a competência para dirimir'questões trabalhistas em que se

ja parte o Distrlto Federal.

Il a justi~a-.gmenda que esperamos seja

acolhida.

EMENDA CS04228-0

tJ
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r----------------- TEXTO/JUST1FII:AÇ40-----------------,

Emenda modificativa ao art. 231'do Anteprojeto de éonstitui
ção,

Dê-se ao art. 231 do Anteprojeto de Constituição, a seguinte

redação:

"Art. 231 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze

Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois

dentre oficiais-generais da ativa da Marinha, três dentre ofi

ciais-generais da ativa do Exército, dois dentre oficiais-g~

nerais da ativa da Aeronáutica,. e quatro dentre civis".

\
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva excluir a audiência pública referi

da no dispositivo em tela.
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Entendemos que o Senado Federal dispõe de condições plenas p~

ra bem aferir a capacitação dos indicados sem submetê-los a constrançeoq

ras sessões públicas.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

sendo os seus cargos obrigatoriamente providos

por concurso público de provas e títulos, com a participação do Po

der Judiciario e da Ordem dos Advogados do Brasil".

JUST! FI CAÇÃO

____________• r~XTO/.lu'õTlncA...\O-------- ._----

Emenda modificativa ao inciso V, acrescentando-se o inciso

VI ao art. 235 do Anteprojeto de Constituição.

Dê-se ao inciso V do art. 23520 Anteprojeto de Constitui

ção, acrescentando-se o inciso VI, a seguinte redação:

O acréscimo proposto vem a SUErir uma grave lacuna
existente no ~nteprojeto, tor~ando obrigatorio o concurso p~blico

de provas e tltulos para provlmento dos cargos de Defensor Publico.
A redação tal como existente no Anteprojeto possibili

ta que os Defensores Públicos, a quem cabe zelar pela defesa de to
das as instâncias dos juridicamente necessitados, sejam nomeados
pelos detentores do Poder dentre os seus apaniguadds e protegidos,
tornando-se desta forma em fonte de nepotismo e violação ao princí
pio de transparência que deve vigir em todas as atuações do Poder
Público.

Os critérios do mérito e da igualdade de oportunidade
a todos os brasileiros na ocupação dos cargos públicos devem ser
resguard~dos de_todas as tentativas de viOlação, pois nos dias pre
sentes ha uma serie de Estados em que a Defensoria Pública é com
posta de bacharéis em Direi~o gue siio nome~dos se!,! concurso e que
sequer comparecem aos seus orgaos de atcnd~mento a população caren
te de Justiça. -

Com a obrigatoriedade do concurso público, somente os
mais aptos intelectualmente terão oportunldade de defender os inte
resses do povo, ingressando assim no serviço público pela porta dã
frente e de acordo com os princípios de moralidade e austeridade
que devem gerir o trato da atividade pública.

"Art. 235 - O Ministério Público compreende:

r-o'"~ --;;;;]
02 /07 /

AUTI-II---- ::====== ==:JConstituinte MAURÍCIO ÇORRÊA

________________ TEXTO/•.lU5Tlnt;,'u.;O-------

EMENDA CS04231-0
[:J

PTerritóV - Ministério Público do Distrito Federal e dos

rios; e
VI - Ministério Público dos Estados".

I 

II

III

IV -

JUSTIFICAÇÃO

Emenda aditiva ao inciso I do art. 236 da Anteprojeto de

Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

I - Exercer a direção superior do Ministério P(;blico Fede

ral, Eleitoral, Militar, do Trabalho e da Distrito Fede

ral e Territórios.

A presente emenda tem por finalidade corr.içrr o enquadramen
to do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, no con

texto constitucional, visto que, da forma anteriormente proposta, agride

a ~egra estabelecida no Anteprojeto.

Como se percebe, ante o disposto no art. 49, inciSos XII e

XIX, alínea "o", do antéprojeto, o M"' 'rio Público do Distrito Fede

ral e dos Territórios t~. orig.em como órgão ~eral, embora com atri

buíções junto à Justiça Comum, o que deve, por uma questão de método,ser

compreendido em inciso separado do Ministério Público dos. Estados, até

porque não alçou o Distrito Federal autonomia plena para o Poder Judici~

rio.

Dê-se ao incisa r da art. 236 do Anteprojeto de
ção, a seguinte emenda:

"Art. 236 -

Constitui

üestarte, carente o Distrito Federal de autonomia absoluta,

como salientado, emerge inviabilizada a integração da Justiça e do Mlni~

tério Público do Distrito Federal na organização dos Poderes do Distrito
Federal.

Considerando que .o Ministério Público do 'Distrito Federal e
dos Territórios recebe no anteprojeto dessa Comissão tratamento de órgão
federal, não deve, por uma questão técnico-jurídica, permanecer no mesmo

inciso do Ministério Público dos Estados.

Por fim, urge acrescentar que a matéria já foi discutida e

aprovada na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
(emenda nº 400) muito embora não tenha sido levada a efeito no Anteproj~

to.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

EMENDA CS04230-1
l: SENADOR Maurício Corrêia
r-r-r flLENAfuo/cor.llSSÃo/sUBCOWiS'"'O-------------,

CQ\lISSÃO DE SISTFNATIZAÇ;l;O

Não obstante o Ministério Pública do DisL' ta Federal e Ter

ritórios tenha atribuições locais, idênticas as funções, junto à Justiça

Federal e comum, definidas coma "essenciais à prestação jurisdicional do

Estado", sua dissolução do item relativo ao Ministério Público Estadual,

impõe-se, por questão de método, tendo em vista a sua regulamentação

por Lei Federal, extensivos aos seus membros os direitos, deveres, obr!.
gações e vantagens que vierem a ser conferidas ao Ministério Público Fe

deral, Eleitoral, Militar e do Trabalho.

O acréscimo ao artigo 236, tem por objetivo, dada a origem

federal do Ministério Púb .~~al e dos Territórios, a

sujeitá-lo, embora 7nomo, à direção superior~or parte do Procurador

Geral da República.

Em síntese, constituindo atribuição da Comissão-de Sistemati

zação a disposição correta das instituições no texto constitucional, a

presente Emenda harnoníza-se às exigência do Regimento, situando, conve

nientemente, o mnistério Público do Distrito Federal e Territórios no

anteprojeto.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida .

Acroscente-se ao § 19 do art. 239 o seguinte supleme~

to:

~ TEXTO/JusTlF'ICÃÇÃO-----------------,

r
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JUSTIFICAÇÃO

O mérito é o mesmo. No texto proposto originalmente o que

se pretende é isentar a União da responsabilidade com éventuais falhas
administrativas das Instãtuições financeiras privadas. Todavia, na forma

apresentada, fica a UniãC!. também isenta de responsaní.lloade quanto a ioê.!:!

ticas falhas eventualmente cometidas por insti tuíções sob a sua respons~

bilidade.. É o que procuramos sanar.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte II.AURÍCIO CORRÊA

Emenda aditiva "ao inciso III do art. 271, do Antepro~eto dé
Constituição.

=----------------TEXTO!JU5TIFICAÇÃO---- ---,

EMENDA CS04232·8

fJ
1iJr---------- PlEHARlO/cOMISS:io/suuCOMI5SÃO

ê

Constituinte MlIURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
1iJ---------- PLENARJo/COlllSsÃo/suaCOMlssÃO

ê

EMENDA CS04235-2

l:
"Art. 271 - ••••.••••••••••••••••••••••

Dê-se ao inciso III do art. 271 do Anteprojeto de Constitu!.

ção, a seguinte redação:

III - insti tuir isenções de tributos de competência dos Est~

dos, do Distrito Federal ou dos /olunicípios". Emenda modificativa v aditiva ao artigo 289 do Anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 19 - Dê-se ao art. 289 a seguinte redação, acrescenta.!:!

do-lhe o parágrafo 29 e renumerando-se para primeiro o

atual parágrafo único.

A presente emenda objetiva incluir o Distrito Federal entre

as pessoas jurídicas de direito público inatingíveis pela isenção, insti

tuída pela União, dos tributos elencados nos artigos 277 e 278 do AnteprE.

jeto.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

"Art. 289 - A execução financeira da União será efetuada os

lo Tesouro Nacional, tendo como agente exclusivo o Banco do

Brasil.

§ 19 - a mesma redação do atual parágrafo único.

§ 29 - A arrecadação de tributos federais será efetuada p~

las instituições financeiras oficiais federais".

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

EMENDA CS04233-6

C
PLUUI~IO/CO ...155AO/5UrlCO....,:l5;;O-- • _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Com o disposto na presente emenda, pretendemos centralizar

a arrecadação dos tributos federais com a conseqüente melhoria no contrp
le e administração dos recursos públicos, além de maior flexibilidade na
execução financeira do orçamento da União.

=--------·--------TEXTO/Ju:.TlncAçÃo------------------,

Emenda supressiva ao § 29 do art. 288 do Anteprojeto Consti
tuição.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Suprima-se o § 29 do art. 288 do Anteprojeto de
ção.

'Constitul EMENDA CS04236-1

tJ

1';1----------------TEXTO/JUSTlfICAÇAO------------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃOJUSTIFICAÇ1l0

__________ PLEN.c.RJo/eOMlssÃo/suncOMlz3ÃO-------·----

tJ ~OATA--:-l
'av07..lJrrJ

A matéria já se encontra disciplinada no artigo 336 e seu in Emenda aditiva ao i-nciso VIII, do artigo 306.

ciso IIr.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. Art. 1Q - Acrescente-se ao artigo 306 o seguinte inciso VIII.

"Art. 306 - ..

EMENDA CS04234-4

tJ Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r.;---------- PI.EHARIO/CO/,lISSÃO/SUflCOlolI5SÃO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
= . TElCTO/JUSTlfICAÇÃO --,

VIII - capacitação científica e tecnológica".

JUSTIFICAÇÃO

Emenda modificativa ao artigo 290 do Anteprojeto.

Art. 19 - Dê-se ao art. 290 a seguinte redação:

•"Art. 290 - A União só se responsabilizará pelos depósitos

ou aplicações financeiras efetuadas nas instituições sob o

seu controle".

Sem alterar o mérito do disposto no "caput" do artigo 306, a

presente emenda ressalta a importância do conhecimento cientí fico e tecno

lógico como um dos parâmetros basilares do desenvolvimento .



1006 • Comissão de Sistematização

Preferimos a redação ora sugerida por considerar que tais pr~

ticas devem ter vedação expressa no texto constitucional ao com:rário do

texto do anteprojeto onde se lê que "a lei suprimirá".

JUSTIFICAÇÃO

COMIssílO OE SISTEMATIZACílo

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

EMENDA CS04237-9 '

t:
1iJ..---------- PLENARIO/COI,IlSsÃo/sUBCOMI3SÃO

ê-

Ementla modificativa ao § 22 do artigo 307.

Art. 12 - Dê-se ao § 22 do artigo 307 a seguinte redação:

"Art. 307 ~ ••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••

EMENDA CS04240-9
tJ Constituinte MAURÍCIO CDRRÊA
r--r-r-r-' PLENARIO/COr.lISSÃo/sUBCOMISSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

§ 22 - as empresas nacionais terão preferência no acesso aos

incentivos e créditos públicos subvencionados e no fnrnecímen

to de bens e serviços ao poder público.

,.,., ------------ r~x7ololUST.,'":AÇÂD'---'--------------___,

Emenda aditiva ao § 32 do art. 333 do Anteprojeto ae Consti

tuição.

JUSTIFICAÇílo Dê-se ao § 3Q do art. 333 do Anteprojeto de Constituição a

seguinte redação:

COMIssílo DE SIST~TIZACÃO

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Para tornar o texto mais claro, estamos trocando a expressão

"de controle nacional" por "nacionais", o que, evidentemente, não altera '.a
mérito do dispositivo.

~DA CS04238-7

t:
.,- PLENARIO/COI.IlSSÃO/SUllCOMlssio-------.,.------.,

tJ
= -''- TEXTO/.luSTl'ICAÇÃU -,

"Art. 333 - ••••••••••••••••••••••••••

.§ 32 _ A União, os Estados, o Distrito Federal- .e· os Munic!

pios, devidamente articulados, promoverão a assistência técni

ca, extenção rural, pesquisa agropecuária e crédito rural,

prioritariamente ao pequeno e médio produtor".

JUSTIFICAÇÃO

Emenda modificativa ao § 32 do artigo 308 do anteprojeto.

Art. 12 - Dê-se ao-§ 32 , do artigo 308, a seguinte redação:

"Art. 308 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A presente emenda objetiva incluir o Distrito Federal como

partícipe da política agrícola preconizada nos artigos 325 a 333 de Ant.§.
projeto, de notário no que diz respeito ao pequeno e médio produtor.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

~O.tTA---,

';07/87JCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04241-7 I.

tI
mr-....:....-------- I"LENAR'oICQll/SSÃO/SIJ8COIWUÃO

ê-

§ 32 - As empresas públicas, as sociedades de economia mista

e as fundações públicas não terão direito aos benefícios, pr.!.
vilégios ou subvenções que não sejam extensíveis, paritari.§.

mente, às empresas nacionais".

JUSTIFICAÇÃO
Emenda modificativa ao § 12 do artigo 400 do Anteprojeto.

Com a redação aqui proposta objetivamos deixar bem claro que

a equiparação das emprasas estatais só se refere às empresas pri~adas na

cionais.

Art. 12 - Dê-se ao § 1Q do art. 400 a seguinte redaçãor-

"Art. 400 - : ••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA CS04239-5

tJ Constituinte MAURÍCIO CORRÊA
.., JlLENAR10/cOUlSSÃo/sUDCOM1SSÃO---------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

§ 12 - As atividades inerentes ao desenvolvimento

co e tecnológico refletirão interesses nacionais,

nais, locais, sociais e culturais, assegurando a

da pesquisa cientí fica básica".

científi

regi.2.

autonomia

.., ~_ TEXTO/JUSTIFICt.ÇÃO----------------,

Emenda modificativa ao § 12, do art. 310, do anteprojeto.
JUSTIFICAÇÃO

"Art. 310 - .....••.•.•..••.••...•......•.•...•.••...•.••.•••
.............................................................

§ 12 _ Respeitadas as excessões previstas nesta Constituição,

é vedada a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e

toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, cabendo à

lei fixar as penalidades.

Consideramos que a expressão "atividades inerentes ao desen
volvimento científico e tecnológico" melhor serve aos objetivos do texto

constitucional por ter amplitude maior que a expressão "pesquisa" adotada

no texto original.
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04242-S

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA
__________ PLENAR10/CD1.l1SSÃo/suBcomssÃo--------------,

l:

cia, com a autonomia tecnológica, com a ampliação do conh~

cimento caent í fico e com a formação de recursos humanos es

pecializados" .

~__--__-----_----TEXTO/Ju!H1FtCAÇÂO-------------------, JUSTIFICAÇÃO

Emenda modificativa ao § 29 do ar';.igo 400, do anteprojeto.

"Art. 400 - ........•.•.•.••.........................•.•..•

Apenas pretendemos tornar mais objetivo o texto e em nada

lhe alteramos quar~o ao mérito.

Constituinte ~1AURÍCIO CORRÊA

§ 29 - A lei regulamentará a propriedade intelectual, res

guardando os interesses e direitos coletivos".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS0424S-0

l:
r7l---------- PLENARIO/CON1SsÃo/sl,laCOMlssÃO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇílo

..,.,-----------------TEXTO/JUSTlflC,1,ÇÃO-----------------,

Modernamente, o direito de propriedade, qualquer que seja

ela, deve se subordinar aos interesses maiores da sociedade.

Emenda aditiva ao art. 460 do Anteprojeto de Constituição.

Dê-se ao art. 460 do Anteprojeto de Constituição, a seguinte

redação:

=- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO_-,- -,

COMISSÃO DE SISTE~IA TIZACÃO

Constituinte MQURÍCIO CORRÊA

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 460 - Na legislação que cria a 'usüça áe Paz, na forma
prevista no § 19 do art.- 197 desta Const.í tuíçãc, os Estados e

o Distrito Federal disporão sobre a situação dos atuais Juí

zes de Paz, conferindo-lhes dir-eitos e atnbuições equivale~

tes aos novos titulares".~OATA~

'ov07/87 J

EMENDA CS04243-3

~
----------PLENARIO/COr./1SSÃO/SUIlCOM1SSÃO-----------

l:

Federal,

aos

e atribui

via de consequên

disposições co.!:

Emenda modificativa ao § 1Q do art. 403 do Anteprojeto.

Art. 19 - Dê-se ao § 1Q do art. 403 a seguinte redação:

Art.' 403

§ 1Q - A lei fixará a parcela dos orçamentos da União, cos

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das ent ícaces

da Administração indireta e dos organismos públicos de

desenvolvimento regional, a ser aplicada na. capacitação

científica e tecnológica bem como os criténos para fazê
lou.

Esta proposta tem por objetivo incluir o Distrito

corrigindo uma omissão e, permitir que, também, sejam conrer.ícos
atuais Juízes de Paz, dessa Unidade da Federação, os direitos

ções equivalentes

A inclusão do Distrito Federal impõe-se por

cia, considerando-se que já se encontra especificaoo nas

relatadas do Art. 197 e no seu § 1Q.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Objetivamos apenas adequar melhor o objetivo pretendido com

outra redação.

EMENDA CS04246-8

~
r---------- PLENAluo/cowssÃo/sUDCOW~SÃO ___,

tJ
..,.,---- TEXTO/.luSTlfICAÇÃO -,

Emenda modificativa ao artigo 500 do anteprojeto.

Art. 1Q - Dê-se ao art. 500 a seguinte redação:

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE SISTEt'oATIZACÃO
= TEX"!.o/~uSTlflt:AÇi.O-------------·----,

"Art. 500 - Dentro de doze meses, a contar da data da pro

mulgação desta Constituição, o Congresso Nacional aprovará

leis que fixem as diretrizes das polí tacas agr Icnla, agr~

ria, científica, tecnológica, i'1dustrial, urbana, de trans

porte e do comércio interno e externo",
Emenda modificativa ao § 29 do art. 403, do Anteprojeto.

Oê-se ao § 2Q , do art. 403, a seguinte redação; JUSTlFICAÇJlO

"Art. 403 - .

§ 29 - A lei regulará a concessão de incentivos e outras

vantagens a empresas e entidades, públ~cas ou privadas, que

contribuam financeiramente com o desenvolvimento da ciê!].

Apenas incluímos, por considerar de fU'1damental importâ!].
cta, a política científica entre aquelas que deverão ser regulamentadas

em futuro próximo pelo legislador ordinário.
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Constituinte MAURÍCIO CORR{A

EMENDA CS04247-G

tJ
AlJTOR---------------, p-;,..ricc ==:J

odt

Art. 336 - ••.•.•..•.•••..••.•..•.•...•..••.......•••......

institui" V - a criação de ft..ndo mantido com recursos das

ções financeiras privadas.
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

f:r---------- PLEHÂFlIO/COI.lI!:l3ÃO/SUBCOMISSÃO

~ TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Emenda adHiva ao art. 415 do Anteprojeto de Constituição.
JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 415 do Anteprojeto de Constituição, a seguinte

redação:

"Art. 415 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu

nicípios, ouvido o Poder Legislativo, podem estabelecer, co.!:'.

correntemente, restrições legais e administrativas visando à

proteção ambiental e à defesa dos recursos naturais, preval~

cenoo o dispositivo mais severo".

Com esta emenda objetãvamos especificar que a futura lei do

Sistema Financeiro Nacional deve dispor sabre a responsabilidade das ins

tituições financeiras privadas e dos seus dirigentes, em' caso de Insol.vên

cia, pois não é mais possível acmí,tãr-se a União assumindo ônus causado-;

por maus administradores. Ao incluirmos a expressão "instituições privE.

das" no texto e fazemos porque as instituições financeiras federais são

garantidas pelo governo não cabendo, pois, a forma genérica do texto ori

9i na1.

JUSTIFICAÇ~O

Constituinte MAURÍCIO CORRÊa.

A presente emenda objetiva' incluir o Distrito Federal no co.!:'.

texto da política de preservação do meio ambiente, tal como instituíca pe

los artigos 413 a 422 do Anteprojeto, nos moldes da participação da União,

dos Estados e dos Municípios.

É a justi ficativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

EMENDA CS04250-G

tJ
,..,..,.--'------ PL~,.A""Olco""SSÃolsU8CO.llI.5SÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,..,..,.----------------TElCTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------

Consti tuinte MAURÍCIO CORREA

EMENDA CS0424S·4

t=
r.'r---------- Pl.EIlÂRIO/COI~ISSÂO/SUBCO"'ISSÃO-----__. __,

COMISSÃO DE SISTE~tl\TIZAÇÃO

Emenda modificativa ao § 1º do art. 204 do Anteprojeto de Cans
t Ituíção.

Dê-se ao § 1º do art. 204 do Anteprojeto de Constituição, a se

guinte redação:

"Art. 204 - ..•.••••.•••.••..•••..•..••

Emenda modificativa ao § 4º do artigo 400 do Anteprojeto.

Art. 1º - Dê-se ao § 4º do artigo 400 a seguinte redação:

§ 1º - Após aprovação pelo Senado Fedaral, por voto de dois

terços de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presi

dente da República, sendo:

............................................................."
"Art. 400 - : ••.•....•..•••..••...••...•..•••....•.•....•.•

JUSTIFICAÇÃO

§ 49 - O compromisso do Estado com a Ciência e Tecnologia

deverá assegurar a permanente "ampliação e a plena ~tiliz.§.

ção do potencial técnico-cientí fico instalado' no país atr.§.

vés de sua adequação a todas as políticas públicas".

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva excluir a audiência pública refer!.

da no dispasi tivo em tela.

Entendemos que o Senado Federal dispõe de condições plenas pa

ra bem aferir a capacitação dos indicados sem submetê-los a constr~nged~

ras sessões públicas.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

O conhecimento humano está em evolução permanente e, em nos

sos dias, o desenvolvimento científico e tecnológico deve ser objeto da

atenção, supervisão e amparo do Estado.

ConstitUinte ~IAURÍCIO CORRÊA
Constituinte MAURícIO CORR~A

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃD
,.",.....:. TEl(TO/JusTl"'ICAÇÃO-----------------~

EMENDA CS04251·4

[=l.
,,- PLE'jAAIO/CONISS1.o/SUBCOWISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
~ ----__----__ TEXTO/JUSTlf"ICAÇÃO---------_-----_-

j

Emenda adítiva ao inciso IV, do art. 53.
Emenda modificativa ao inciso V, do artigo 336, do Antepr~

jeto. Art. 1º _ Acrescente-se ao artigo 53 o seguinte inciso V.

Árt. 19 - Dê-se ao inciso V do artigo 336 a seguinte reda

ção:
"Art. 53 - ..•..•..•••.•.•••..••.••.••.••..••.•••••.....•...•
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rt-r TEXTO!JUSTlfICAÇÃO---------------,

IV - .

"Art. - .

do petr6leo, dos gases raros, gás natural, transporte, maritImo e
por condutos, pesquisa, la»~, o enrtquecImento, a IndustrIalIza
çDo e o coaércio.de aInerais nucleares.

Se a UniDo exerce esses aonop6lIos, pelo referIdo Art. 316,
o dese~penho é praticado através de empresas Que nfto podem ter pro
teç§o apenas temporária, sob pena de frustar-se o aonop61Io Que,
no Art. 316 é peraanenie e Que, na perenidade da soberania nacio
nal, nfto poderá estar submetIda a prescrições lImItativas, através
de .aIorias ocasionais dos partIdos no Parlamento.

De resto, se as e_presas nacionaIs estratégIcas para a der~

sa nacional ou para o desenvolvImento ~016gico, tIverem lImIta
ções no tempo de proteç§o, ficarao at~gijas em sua credibilIdade
credIbIlIdade e coDfIança públIca e, logicamente, tolhIdas no _
dese.penho da mIssfto Que o Art. 316 lhes reservou.

11- Os cItados parágrafos estRo em contradIç§o, tambéa, com o Art.
324, § l~ Que estabelece proteçAo permanente, e nfto teaporárIa,
aos proprietá~ios e ar_adores de navios que deverIa ser brasilei
ros, bem como as empresas Que roraarea.

111 - Há contradIçDo, aInda, com o Art. 355, fi 4~ Que ·proibe,ea
caráter permanente, e nfto temporárIo, a exploraçAo dIreta ou Ind!

_ reta, por parte de empresas e capItaIs de procedêncIa estrengeira,
dos serviços de ass!stêncla à saúde no País·, proIbiç§o peraanen
te e-nRo teaporária.

IV- ContradIç!o, aInda, Que se observa no Art. 406, 5 IR que, nas
eapresas jornalIstas, protege o capItal exclusIvaaente nacional ••

V - Ea relaç§o ao § l~ do Art. 309, pode-se aInda consIderar re~
dante o texto, pois se o Art. 309 permite ·0 monop61Io e a inter
venç§o do Estado no do.ínlo econÔmico para atender os iaperatIvos
da segurança nacional ou a relevante Interesse politIco, conforae
defInidos em leI·, obvIamente, cessados os aotIvos, cessarDo os
efeItos. A InsIstêncIa do S IR apenas trarIa confusfto e tumulto,
uaa vez que 'mvarIa o Legislador ao erro de 'fixar, antecipadaaen
te, prazos de IntervençRo ou de InstituIção dos Monop61Ios,rrus
tando os efeitos da Intervenção ou de monopólios, retIrando a cr~

dibIIIdade e, consequentemente, a efIcácia.
VerIfIca-se, poIs, Que, al~ae\contradIt6rios, há o v!

cIo da redundlncIa nos textos apont os.
Sala das SessDes Ii Je julho de 1.987

redação eArt. 1º - Dê-se à alínea "r", do inciso IV nova
acrescente-se ao mesmo inciso a alínea "s",

Emenda aditiva ao art. 18, do anteprojeto.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r - é assegurada a participação das organizações de trabalh2.
dores nos processos decisórios relativos ao reaproveitamento
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem, prestados pela
empresa, sempre que a introdução de novas tecnologias no prE.
oesso produtivo resultar em redução ou eliminação de pos tos
de trabalho ou ofíoio.

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda não altera o mérito do anteprojeto e, ao
contrário, torna mais clara a competência dos Estados,

v - formular e implementar planos e programas setoriais que
orientem o 'seu desenvolvimento sócio-econô:nic,::- _"

»>

S - é assegurada aos trabalhadores participação nas vantagens
advindas da modernização tecnológica".

r:T--------- PLENARIO/cOI.lISSÃo/!õunCO/Al59,tO----------

EMENDA CS04252~2

tJ

SISTEMATIZAÇAO

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

JUSTIFICAÇÃO

Com relaç~ a p~:.sente emenda objetiva a
tençãp integral do texto aprovado na Comissão temática assim COlPO a
ITS", ora sugerida, restabelece, também, decisão aprovada por aquele

plenário.

menu
letra
mesmo

EMENDA CS04254-9

tJ
,---------- 'LI.. ÁIIlIOI"OIfI.do/.U.COIU.l1o ~

tJ
r::'l--------------- TIITo/ofUnlFlcA'io---------------..,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se a redação do artigo 311 para a seguinte:
"ART. 311 - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o "r e
concessao ou permissão, por prazo determinado e sempre
de concorrência públ ica, a prestação de serviços públl

Parág(afo Onico - A lei disporá sobre:

1 - o re9im~ das empresas concessionárias e peTmissi~
nárias de serviços públ l co s , o caráter especial e de prorrorra..:
çio de seu cont~ato, e fixari as condiç5es de ~aducidade. res
ci~ão e reversão da concessão ou permissão;

gime de
através
cos.

EMENDA SUPRESSIVA:

= TEXTO/JUSTII'ICAÇÃO -,

Supriaa-se:
No Art. 307, o S IR que tea esta redaç§o:

§ 12 - As atividades das eapresas nacionais que a lei consi
derar estratégicas para a defesa nacIonal ou para o desenvolvI.e~

to tecno16gIco, poderDo ter proteçDo te.porárIa.

No Art. 309, o i IR que apresenta o seguinte:

§ IR - A IntervençDo ou aonop6lIo cessarlo a$sIa que desapa
recere_ as razDes que os deterainerea.

I I - os direitos do usuário;
1I1 - o regime de fiscal iz;q;~n cf~co e mp r e sa s eon c e s s t o né

rias e permissionárias;

IV - tarifas que permitam satisfazer-se o custo, a r~

muneração do capital, a expansão e o melhoramento dos serviços.

V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;

VI - a priorizacio dos transportes públ í co s de passagei
TOS sobre os demais na organização da circulação dos centros UI
banas.

JUSTIFICATIVA:

JUS T I F I C A ç R O

I A teaporariedede está ea contradiçDo coa o Art. 316 queres
tabelece o aonop6lIo da Uniao sobre a pesquIsa, a la~t a o rerino

E necessário que seja dispensado tratamento igual para
todos as permissionárias e concessionárias de serviços públ Ico s
nas três esferas.
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JOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA - A presente redação vem compatibil~zar o art~go com
os do capítulo IV, art~go 67 e seguintes.

f!-I'
r:-r--:----.,.-------------7EJl'TO/ollUSTJtlç..'io------------------,

.
__________ 'I.ENÁIt.10/COIIIISlÃo/sUICOI'IUio

PJ

EMENDA CS04257-3

fU

:EMENDA M:DIFlCATIVA 00 ART. 83

·I__~__----I..

Nenhum serviço pode ser explorado sem previsão de po~er
expandf-lo e melhorá-lo.

fixando expressamente os itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma co-relação entre custos
e despesas, possibil itando ao poder públ ico real izar projetos e
planejar sobre a melhor forma de viabilizar os sistemas públ icos
de prestação de serviços ã população.

A redação dada ao ~a~ut do artigo permite ao Estado deci
dír sobre o regime de concêSSãO ou permissão, porém, em seu par~
grafo único só dispõe sobre o instituto da concessão~

A hodierna preocupação com a qualidade de vida, com a
distinção dos poderes e a efetiva prestação das serviços essen
c l a-l s perfazem alguns dos principais pontos discutidos para ã
nova Constituição.

Para a manutenção de qualquer segmento da iniciativa prl
vada é necessário a g~rantia da revi5~o ~eriõdica das tarifas e
retorno do empreendimento.

t necessário tambem haver prioridade para a coletivida
de em todas as atividades a ela destinadas.

Atualmente, um em cada tr~s brasileiros, mora em um gran
de centro urbano. Daí a necessidade de os serviços metropolita~

nos se adequarem aos novos tempos. O transporte representa ser
viço público essencial e, portanto, deve ter preferência/a fim
de que.a maioria da população do País, ou seja, a de baixa renda,
tenha melhorada a sua condição de vida, reduzindo o seu tempo
de deslocamento residência/trabalho.

Art. 83 - Nenhum parente até o segundo grau, em linha reta ou co

lateral, consaguíneo ou afim, de autoridade, pode o::u-/
par cargo em CcxIussáo, anclusava sob ccntrato, em ór-//
gãos a ela subordJ.naCbs, na adnulustra<;;ão direta e ~

direta; salvo o de confaança,

JUSTIFICATIVA

r:-r Tl:ltTO/ollUSTlfICa.çio -,

SISTEMATIZAÇAO

-,- ,1.f:.ailuO/ Co\ussi o/ I UI COIllIU i o ---,

A função de confaança, caro a própria dencnunaçâo diz, deve/

ser de Livre provimento da autoridade•

A redação ongllla1lrente feJ.ta mpedia que a' confaança fosse.
depositada, livre:rente, nas pessoas fi'ilS prôxírnas da automdaôs e que,fOr
isso, mais rrerecedoras de sua confiança seraam.

A nonna foi rrodrfacada para elinunar esta grave contradJ.ção.

tJPM 'AltTlDO;=-]
PMDB/MG

..U,.OIt-------------.~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS __J

EMENDA CS04255-7'

tJ

Emenda supressiva

r:-r----------------T[lITO/~Usl"le"çlo------------------,

..uTO.--~------------1 ~, ..ItTIOO~

JOSE MENDONÇA DE MORAIS • ~DB/M~

I

EMENDA CS04258-1

f:
r----------- ..L~IifÀ"lo/~Ollllu.i.o/.ulleollll ..Ão-----_-_---_,e: SISTEMATIZAÇAO

Suprima-se da letra "c", do inciso II, do art. 270, as ex
pressões de "de trabalhadores", "de educa cão re de a s s i s tênc i a sõ
cia1". O texto, apõs as supressões propostas, terã a seguinti
redação" •

c - Patrimõnio, renda ou serviços dos partidos po l i t i c os ,
inclusive suas fundações, das ent1dades sindica1s e
das instltu1cões sem fins lucrativos, observados os
requisitos da Le i ; e".

JUSTIFICATIVA: EMENDA SUPRESSIVA

O texto primitivo, resguarda~do apenas, as entlda
des sindicais dos trabalhadores afronta o prtncipio da isonomia
contido na letra "a", do inciso 111, do a r t i qo 13 deste antepr,9.
Jeto.

Suprima-se o artigo 79.

Não há porque diferenciar-se as entiaades classis
tas, seJa de empregadores ou trabalhadores.

A diferenciação transgride tambem o preceito cont1
d~ no ,nC1SO IV, letra "a", do art. 18 deste anteproJeto, qut
nao dis~ngue para o livre associativismo ent1dades de trabalha
dores ou empregadores.

De outro modo, 11mitando-se a imun,dade às ent,da
des educat1vas e de assistenc1a soc1al, impede a extencão ãque
las de pesqulsa, extensão e outras, tão valiosas quanto as enun
c1adas. -

Desta forma, entende-se ser conveniente delxar p~

ra a lei ordinária regulamentar o tema.

JUSTIFICATIVA

A administração pública já possui normas que regulam a outo~

ga de concessões, autorizações) permissões, licenças à entidades

privadas, Como tambêm mecanismos de fiscalização, ~~o podendo ~~

ver concomitantemente a interferência popular no 'processo.

2 necessário haver autonomia piiblíJca para escolha, nas for

mas das leis pertinentes, a delegação dos serviços ou priv~légios

econômicos.

JpSE MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA CS04256-5
f= JOSE MENDONÇA DE MORAIS

"""' 'l.llilailuo/collll"io/IUJtOIUtlio-L.----------,

SISTEMATI ZAÇAO

por;;;'&"'IIlO~
PMDB/MG

EMENDA CS04259-0
(:J

..UTOJl--------------~
F,a."T'D0;j
'?MDB/MG

SISTEMATIZAÇAO

r=T 'tl:llTO!oIIU.Tlf1caçio -,

Emenda mod~ficat~va

__________ PLt.a..lo/eo ..ls.io/.U.colll' ..io....:. --,

tJ
r--r TUTO/,lu.TI'lca/;;.o •

Dê a seguinte redação ao artigo 317. EMENDA MODIFICATIVA

• Art. 317 Compete aos Estados, nas áreas metropol~tanas e micr2E
reg~ões, e aos Municip10S, nas demais regíões, explorar d1retamente,

OU mediante concessão, os serviços públ~cos locais de gás combustí

vel canalizado "

Modifique-se para o seguinte a redação do artigo 63:

.lART. 63 - A fiscal ização financei ra e orçamentária do

municfpio será exercida pela Câmara de Vereadores, mediante con
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SISTEMATIZAÇAO

JOS~ MENDONÇA DE MORAIS
AUTO"---------------

c---------- .Lu.á.uo/c:o'nssio/luacOllllssÃO-----------

l!J

.EMENDA CS04263-8

f!JIParigrafo 6nico - O cont~ole exterro scr5 cxcrc~do C0~,

trole externo, e pelo sistema de controle in~erno, na forma

de- 1e i orgân i c a E: 50c a dua 1.

o aux rI io do Tr I buna I de Contas do Estado Federado".
1'::"1,----------------Tr.XTO/,luSTI~ICAÇio----------------___,

Justificação: EMENDA SUBSTITUTIVA:

A Const i tutcâo estadual disporá sobre procedimentos de
fiscal l z ac âo , sendo inconveniente manter-se a redação do arti

go 63 e parágrafos.
SUBSTITUA-SE A REDACllo DO ARTIGO 416, POR:

Lei federal disporá sobre:
art. 416

~l-::::::::::::::::-

Justificação:

autoriza
de cunhõ

inconv!:,

JUSTIFICATIVA:

o texto ~riginal prevê que caberá ao Congresso Nacional
autorizar" previamente os Planos e Programas relativos à util iza
ção da Floresta Amazônica, da Kata Atlàntica, do Pantanal ,da Zanã
Costeira, bem como a instalação, ou ampl iação de h t d r o e l é t r l ce s?",
termonucleares, de Usina de Processamento de Matérias Férteis e
Fósseis, indústrias potencialmente pc l u l do ra s , depósitos de de
Jetos nucleares) ou QIl.le c e u s e m impacto =.mbientá 1 • -

A matéria, sem dúvida alguma, é de grande- relevância, e
realmente se faz necessário adotar medidas de prevenção.

Contudo, a Proposta contida no anteprojeto e utópica ,
eis que causará óbices intransponíveis, não só ã iniciativa priva
da, como também aos Projetos do Poder Público, e que são vitais
para o desenvolvimento da Nação.

Com efeito, a necessidade de se o~ter prévia
ção do Congresso Nacional colocará a materia sob a egide
po1 ftico que, conforme o caso, poder~ gerar obsticulos
nientes e desnecessários.

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se no inciso I, do artigo 53, as expressões:
e suplementar a legislação federal em assuntos de seu inte"

EMENDA CS04260-3

f?

1":'1,----------------UnOIJu.Tlftc:AÇÃO-------------------,

o precei to, ao assegurar ao Estado Federado faculdade
para legislar sobre matéria de sua competência, ~ sabendo-se que

esta e decorrente de~ (Art. 51, § 29), excessivas são as

Ademais, seria atribuir ao Congresso Nacional uma mate
ria que não lhe é própria, tão pouca de sua competência.

Entende-se, destarte, que afora os preceitos já estabe
lecido& nos artigos 413, 414, 415 e 417, caberia a Lei Ordináriã
estabelecer os paràmetros té5ficos, e bem assim as condiçõ~s de
implantação e operação dos Plan~f Projetfls descritos nas letras lIa" e IIb" •

1':'1---------------- TlxTot.,/USTI'ltAÇio- --,

EMENDA SUPRESSIVA DA LETRA "z" DO INCISO XIX ~'&T'mJ"u07J87

....a---------- ) m::.p"MDT1"B--'
DEPUTADO THEODORO MENDES . ~ ----l

mr----------- 'LI.lII;Kl/co..lI.Jo/.UKO....lo
c: COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04264-6
L:J

tJPM'''''1'IDO~'?MDB/MGJOSE MENDONÇA DE MORAIS

SISTEMATIZAÇAO
mr - - - - - - - - - - 'LU.."IO/c:oWISJi.o/IU.'OM'!ISÃO _

ê

EMENDA CS04261-1

f?

r.'1,....--------------- TuTol."ufTlPlCAçlo,------- --,

ART •. 49

XIX

Z)

J~STIFICAÇllo:

Suprima-se.

EMENDA NI!

Os Títulos I, 11 e 111 do Anteprojeto do Relator da Co
missão de Sistematização ficam reduzidos a onze artigos, quatro
Capítulos, duas Seções e a um único título, com a seguinte reda

ção:

A supressão da letra "2" prende-se ao fato de q~~ tam
bém aos Estados e municrpios compete legislar sobre a materia.

De outra parte, cabe ressaltar a importância da questão,
apenas que não deve ser abordada ao capítulo e artigo 1em tela.

Melhor seria que a materia fosse abordada no Trtulo I I
do anteprojeto que trata dos Direitos e LIberdades Fundamentais.

CONSTITUIC~O DA REPÚBLICA FEP~RATIVA DO BRASIL

TíTULO I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

AUTO.---- _

JOSE MENDONÇA DE MORAIS

em seu
formana

emana do povo e
representação

Art. l Q • O Brasil é República Federativa constituída
união indissolúvel dos Estados e Municípios, Distrito Fede
Territórios, em regime democrático fundado na dignidade da

pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da economia li
vres, na sociedade justa e participativa, no pluralismo represen
tativo e na soberania da nação.

Parágrafo único. Todo o poder
nome será exercido sob legitimidade de

prevista por esta Constituição.
Art. 2Q. A nação brasileira:
I - defende a convivência pacifica entre todos os po

vos, o intercâmbio cien~ífico, tecnológico e cultural, a liberda
de de expressão e o direito à informação sem limitações de fron
teiras, a validade dos tratados, convenções e atos internacionais

pela
ral e

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do artigo 59

JUSTI FI CAÇ)l;Q:

Emenda supressiva

A matéria é de competência do Estado federado~ deve
ser inserida no texto da sua Constituição.

EMENDA CS04262-0

~

1":'1---------=-------- Tf;XTO/,luSTI'ICAÇÃO----- ...,
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respeitada B soberania de cada Estado, o direito à autodetermina
.ção, à independência, à democracia, ~ liberdade econômica e polí
tica, e à dignidade do ser humano;

11 - repudia as guerras de conquista, todas' as formas
de colonialismo, as armas nucleares, a tortura, a discriminação
de qualq~er tipo, e as diferenças entre os povos pela miséria,
p~la subnutrição, pelo subdesenvolvimento, pela submissão e con
dições degradantes da vida individual e social.

Parágrafo único. Os conflitos internacionais serão re
solvidos por negociações diretas, arbitragem ou outros meios pa
cificos, com a cooperação dos organismos internacionais de que o
Brasil participe ou reconheça como de relevante importânci~ para
a causa da humanidade.

CAPiTULO II .
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

Art. 3º. É assegurada aos brasileiros e aos estrangei
ros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernen
tes à vida, à liberdade, à honra, à crença, ao trabalho, à segu
rança, à propriedade e à justiça, consàgrados nos seguintes prin
cípios básicos:

I - todos são iguais perante a lei. Não haverá contra a
pessoa humana preconceito, distinção e discriminação de qualquer
tipo;

11 - a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Ju-
diciário qualquer lesão de direito individual, independentemente

de recurso administrativo. A todos é assegurado o acesso à juris
dição. Somente nas causas de inequívoco valor patrimonial, o
ajuizamento e os recursos ficarão sujeitos a custas proporcio

nais;
111 _ ninguém'será preso senão em flagrante delito ou,

nos casos expressos em lei, por ordem escrita e fundamentada da
autoridade' competente. A prisão ou detenção de qualquer pessoa
será imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará

se não for legal;

IV - não haverá prisão civil por dívida, multa ou cus
tas, salvo o caso do depositário infiel ou do inadimplente de
obrigação alimentar, na forma da lei. Em qualquer hip6tese~ a
prisão'somente pode ser decretada por autoridade judiciária;

V nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida a

competência é do júri popular;

VI _ nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A lei
regulará a individualização da pena e somente retroagirá quando
beneficiar o réu. O acusado terá direito a ampla defesa, será
presumido inocente antes de condenado e, quando preso ou detido,
será ouvido na presença de seus defensores. É mantido o direito à
fiança na forma disposta pela lei;

VII - impõe-se a todas as autoridades o respeito à inte

gridade física e moral do detento e do presidíá~io. A lei punlra
os crimes de tortura e determinará o perdimento do cargo de quem
os cometer quando em função pública. Os condenados terão direito
ao trab~lho-Le~unerado em penitenciárias de educação profissional
ou agrícola;

r VIII - os crimes violentos contra a pessoa humana serão
punidos com a privação da liberdade e seus autores não terão di
reito à anistia, ao indulto e à liberdade provis6ria;

IX - o processo judicial penal e civil será contraditó
rio, assegurado amplo direito à defesa e à prova, bem como 80S

recursos'essenciais ao seu exercício, vedado qualquer procedimen

to inquisit6rio;

X - por motivo de crença religiosa ou de convicção po
lítica ou filos6fica, ninguém será privado de qualquer de seus
direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta. É plena a liberdade de consciência, assegurado aos
crentes o exercício dos cultos religiosos que não contrariem a
ordem púbilca e os bons costumes. Todos podem reunir-se sem ar
mas, não intervindo a autoridade senão para manter a ordem. A lei

I

determinará os casos de comunicação prévia às autoridades e a de
signação, por estas, do local da reunião;

Xl - dar-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liber
dade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, salvo nos
casos de transgressões disciplinares nas forças armadas. Admi
te-se no.s tribunais superiores o "habeas corpus" originário con
tra decisões de tribunais hierarquicamente inferiores que confir
mem constrangimento ilegal ou que sejam originariamente arguídos
como coatores;

XII - conceder-se-á mandado de segurança 'para proteger
direito líquido e certo não amparado por "habeas corpus", ou pro
teger direito provado de plano e sob ameaça de lesão irreparável,

seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder;

XIII - é assegurado o direito de asilo e não será concedi
da a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião,
ou para execução de pena de morte. Em nenhum caso será concedida
a extradição de brasileiro, salvo, quanto ao naturalizado, se o
crime motivador do pedido for anterior à naturalização obtida com
omissão deste fato:

XIV - todo cidadão brasileiro tem direito à proteção li
cita do Estado dentro e fora de suas fronteiras;

XV - é inviolável, ressalvadas as hipóteses previstas em
lei, o sigilo das comunicações postal ou de correspondência dire
ta, telegráfica ou telefônica, ou por outro modo qualquer de in
tercomunicação individuai, bem como dos registros informáticos de
dados pessoais, cuja programação dependerá de licença prevista em

lei;

• XVI - tódá pessoa pode obter certidões requeridas às re
partições administrativas para a defesa de seus direitos e escla
recimentos de situações. Ê, igualmente, assegurado o direito de
acesso aos registros informáticos, públicos ou privados, sobre a
pessoa interessada, que poderá exigir retificação, complementaçã~

ou atualização de dados através de mandato cominatório;
XVII - é assegurado o direito à herança e à propriedade

privada, ~ondicionada esta à função social, que a lei definirá
determinando os modos de aq~isição, uso e limites com o objetivo
de torná-la acessível a todos, de fazê-la produzir para o bem co
mum e de inseri-la no desenvolvimento nacional;

XVIII - a desapropriação somente se fará por' necessidade ou
utilidade pública, mediante indenização prévia e justa em dinhei
ro; ou por interesse social na execução de planos federais e cor
retivos da propriedade agrária, mediante pagamento em títulos da
dívida pública, com cláusula de exata correção monetária, Quando
tratar-se, de latifúndio;

XIX - esta Constituição assegura o direito à empresa, à

iniciativa privada e à economia de mercado, vedada a desapropria
ção de ações de capital. O patrimônio de empresas poderá ser de
sapropriado, no todo ou em parte, obedecidos os critérios de uti
lidade pública e interesse social.

XX - é livre a manifestação de pensamento, de convicção
religiosa, política ou filos6fica, bem como a prestação de infor
mações independentemente de censura, respondendo cada um nos ter

mos da lei pelos abusos que cometer e pelas lesões Que causar. É
assegurado o direito de resposta. Não serão, porém, toleradas: a
propaganda de guerra, de subversão da ordem democrática 'ou de
publicações, informações ou exteriorizações contrárias à moral e
aos bons costumes, bem como as que atinjam o direito à privatici
dade em quaisquer circunstâncias;

XXI - é assegurado o direito de ser livre, verdadeira e
honestamente informado através da pluralidade de fontes, proibido
o monop61io, estatal ou privado, de meios de comunicação. A
publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença
dos poderes públicos. Na telerradiodifusão, a concessão somente
poderá ser cassada ou revogada por decisão judicial com trãnsito
em julgado;
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gÊmitores
lei esta
deficien-

CAPÍTULO UI
DA NACIONALIDADE

em território brasileiro, Inclusive os'
desde que estes não estejam a serviço de

brasileiros:Art. 42. São
I - natos:
a) os nasc ídos
estrangeiros,paisde

XXXV - são iegitimos os filnos consangüíneos, como tal re
conhecidos por ato voluntário dos pais ou por ato judicial. Para
todos os efeitos não há diferen~a entre filhos. A lei não os dis
criminará;

XXXVI - os filhos havidos fora da família natural ou civil
têm, com relação aos seus genitores, os mesmos direitos e deveres
dos filhos concebidos em uniões regulares;

XXXVII - a paternidade e a maternidade impõem aos
deveres para com os filhos gerados em qualquer união. A
belecerá sanções para o abandono dos filhos menores ou
tes;

XXXVIII - a lei regulará o direito real de - uso pe Ia posse
útil das terras públicas tornadas produtivas pelo~ seus ocupantes
sem oposição do poder a que pertençam;

XXXIX - ninguém será obrigado a fazer ou deixar d~ fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;

XL - a especificação dos direitos e garantias' expressos
nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decor
rentes dp regime e dos princIpios que ela adota.

seu país;

XXIII - em tempo de paz, qualquer pessoa poderá entrar com
seus bens no território nacional, nele permanecer e dele sair,
observados os preceitos da lei, que não discriminará pela origem
de nacionalidade os investimentos que se fizerem no Brasil;

XXIV - todos têm direito ao trabalho e ao emprego, ao sa
lário suficiente para sustentar-se e à sua familia, à educação, à
saúde fisica e mental e a seu tratamento, à moradia, aos meios de
aquisição de conhecimentos em quaisquer níveis, ao lazer e às fé
rias, ao pecúlio e à aposentadoria isenta de tributos. Na compra
da casa própria todo cidadão tem o direito de não ser submetido a
reajustes do pagamento de prestações superiores aos seus próprios
aumentos salariais;

XXV - a lei assegurará o direito autoral e à propriedade
intelectual, transmissível por herança ou legado, o direito,à
própria imagem, o privilégio temporário para a utilização dos in
ventos industriais e das demais espécies de obras intelectuais de
caráter' utilitário, bem como a exclusividade de marcas de comér
cio e a exclusividade do nome comercial;

XXII - qualquer cidadão será parte legItima para propor
ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de en
tidades públic~s, bem como para defender a integridade de monu
mentos artísticos ou históricos; a conservação do meio ambiente,
das riquezas naturais, ecológicas ou paisagísticas; ou ·direito,
sem titu~aridade específica, que interesse à comunidade do local
onde a lesão se deu ou pode se dar. A faculdade de representação
e de petição aos Poderes Públicos, na defesa de direitos ou con~

tra abusos de autoridade, é deferida a qualquer pessoa;

XXVI - é assegurada a liberdade de associação para fins
lIcitos e nenhuma associação pode ser dissolvida senão em virtude
de decisão judicial com trânsito em julgado;

XXVII - é livre o .exercIcio de qualquer trabalho, ofIcio ou
profissão, observadas as:condições de capacidade que a lei esta
belecer. A profissão de escritor, jornalista, publicitário e ou
tras de ~rodução intelectuaL independem de capacitação escolar.
Esta Constituição consagra a inviolabilidade do sigilo profissio
nal, salvo nos casos extremos definidos em lei;

XXVIII - são invioláveis a residência e o domicIlio de qual
quer pessoa, fIsica ou jurIdica. Ninguém poderá penetrar neles
sem consentimento de seu morador ou titular, a não ser effi caso de
crime ou de desastre e nas condições que a lei estabelecer;

XXIX - não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de
banimento e de confisco. A lei poderá instituir a pena de morte
em casos de guerra externa e de perdimento de bens em casos de
danos causados ao erário ou de enriquecimento ilícito no exerci
cio da função pública;

XXX - todos têm direito ao permanente aperfeiçoamento da
justiça na vida social, de exigir a melhoria da organização do
Estado e de participar de suas decisões pelas formas previstas em
lei, bem como dos benefícios dos serviços estatais. A escola
pública será gratuita em todos os níveis e, nos superiores, so
mente se admitirá seleção pela aptidão intelectual dos interessa
dos quando o número de candidatos for superior ao de vagas;

XXXI - todos têm direito à vida, à existência digna, ao
resguardo da honra, dos bens morais e patrimoniais, da vida em
família e da privacidade inviolável, à proteção estatal contra o
crime e a violência, a escolher livremente o local para morar e
trabalhar, ao conforto necessário e aos bens da tecnologia moder-
na;

XXXII - a sucessão de bens de estrangeiros situados no Bra
sil será regulada pela lei brasileira, em benefIcio do cÔnjuge e
dos fil~os brasileiros, ou residentes no Brasil, sempre que lhes
não seja mais favorável a lei do local por onde se processem os
outros inventários;

XXXIII - é assegurada a gratuidade ao registro de nascimen
to, de casamento e de óbito, bem como às respectivas certidões;

XXXIV - o parentesco é natural ou civil, conforme resultar
da consangüinidade ou do casamento e da adoção. Resultante da
adoção, limita-se entre o adotante e adotado;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro' ou mãe
brasileira, se qualquer um deles estiver a serviço do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, embora não estejam a serviço do Brasil, desde que re
gistrados em repartição brasileira compétente, ou, não registra
dos, venham a residir em território nacional antes da maioridade
civil e, alcançada esta, optem pela nacionalidade brasileira em
qualquer tempo;

I

11 - naturalizados os que, na forma da lei, adquirirem a
nacionalidade brasileira, exigidas às pessoas originárias dos
países de lingua portuguesa, residência no Brasil por um ano
ininterrupto e idoneidade moral.

Parágrafo único. São privativos de brasileiros natos
os cargos de Presidente da República, Ministro de Estado, Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, Ministro ~o Superior Tribunal de
Justiça e dos demais Tribunais Superiores, Ministro do Tribunal
de C~ntas da União, de Consultor-Geral da República, Procura
dor-Geral, da República, Presidente do Senado e da Cêmara dos De
putados, Governadores e seus substitutos, os de Embaixador e os
das carreiras de Diplomata, de oficial das Forças ~madas.

Art. 52. Perderá a nacionalidade o brasileiro que:
I - por naturali~ação voluntária, adquirir outra nacio

nalidade sem que esta lhe seja exigida como condição de trabalho
no exterior;

11 - sem licença do Presidente da República, aceitar co
missão, emprego ou pensão de governo est~angeiro;

111 - em virtude de sentença judicial, tiver cancelada a
naturalização por exercer atividade contrária ao interesse nacio
nal; ou

IV - por decreto do Presidente da República tiver anula
da a aquisição da nacionalidade obtida com fraude à lei.

Art. 6Q. O idioma oficial do Brasil é o português e
são símbolos nacionais a bandeira, o hino, as armas da Repúbilca
e outros adotados em lei.

CAPÍTULO IV
SEçllO J

DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 72. Todo brasileiro, a partir dos dezoito anos de
idade, tem o dever e o direito ao exercício do voto, secreto e
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Superior Tribunal
juridica de direito

mais será afastado tem
será transferido para a

normas:

JUS T I F I C A C A O

que

um

mui
ava

ante

constituComecemos pela forma de exprimir-se o preceito

Não há destaques a fazer nesse desastre geral. f tudo
to ruim. O título I não mer~ce análise. Basta sua leitura para
liação do desastre e a total incompatibilidade com o resto do
projeto.

cional.

Já em 1 919, na sua obra "New Haven", Edward S. Corwin
nas lições de direito constitucional lembrava a propósito do estilo
de falar e escrever. "Em ambos são qualidades fundamentais aclare
za e a precisão, Aquele que, à busca de embelezamento da frase, PO!
sibilita confusão, engana-se redondamente, sobre o escrever bem

O primeiro passo para escrever e falar com clareza ê pensar clara
mente. Se o assunto for compreendido à perfeição, logo afluirão as
palavras para transmitir-se a outrem o próprio pensamento."

A linguagem da Constituição tem de ser simples, de fácil
entendimento pelo ~ovo e, sobretudo, no estilo a que já esteja ha
bituado, ainda que se escrevam normas avan d . -doça as, lne ltas e progre~

sistas.

Começa por enviar ã Ordem Social os direitos típicos das rela
ções de trabalho e da liberdade sindical.

Os 43 artigos foram reduzidos a onze e os três títulos re
duzidos a um.

Os títulos r, 11 e IIr do Anteprojeto, longos, discursi
vos, redundantes e retumbantes, ora enfileiram normas retrógradas
de direito, ora demo~stram raiva do passado e caminham de costas_
para o futuro, ora ressuscitam os mais censuráveis dos entulhos au
toritários concebidos contra a liberdade individual e política dos

brasileiros, tal como o habeas"corpus sujelto"a simples recurso or
dinário, eliminado o "habeas corpus"originâr'l~ contra Tribunal qu;
encampe a coação ilegal.

Concede-se mandado de segurança contra pessoa física ou
jurídica de direido privado.

Q texto transforma Presidentes e Vice-Presidentes da RepQ
blica, Governadores e Vices, Prefeitos e Vices, em cidadãos cassa
dos para sempre, porque os torna inelegíveis para os mesmos cargos,
n~ma lamantável confusão entre inelegibilidade e irreelegibilidade.

Quando fala que a República, "sob regime representativo",
tem como fundamento a representação, salienta "como condição sem a
qual governar e legislar configuram sedição e usurpação do poder,
crimes insuscetívesis de anistia, de prescrição e retroatividade de

lei mais benéfica", apenas produz frase de retórica cordelista.

f um discurso para o passado, uma apostila ginasiana, é
tudo o que se P?ssa tolerar, menos texto constitucional .

A Constituição é instrumento contínuo de governo, de oIbos
voltados para o futuro e de consciência tranqUila pela confiança em
sua própria força. Não pode ser um bazar de paixões do dia.

A interpretação das regras regimentais da Assembléia Nac~

anal Constituinte pode Ser analógica porque a matéria é processual
e o constit~inte não pode ser condicionado a simples espectador de
uma catástrofe: a Carta da Nacionalidade ser reduzida ã expressão
da mediocridade, que expõe a Assembléia ao ridículo e a execração
pública.

O substitutivo aqui proposto reduz os três títulos a
só! Reduz 43 artigos a apenas 11.

Adverte-se apenas para as poslçoes mais atrasadas,
iriam significar um retrocesso secular na evolução do direito.

A afirmação de que se adquire a condIção de sujeito de di
reitos pelo naSCImento com vida (art. 13,1, a) merece repúdIO Ime

diato e enérgico, posto que nega o direito dos nascituros e permite
o aborto generalizado, o assassinato geral ,da vida intra-uterina.

Políticos
seguintes

a subordinação

as condições
partidária, os
obedecidas as

cancelado os
público ou os
dos direitos

em lei comple-

c) vedação a organização para-militar e
a entidades ou governos estrangeiros; e

• e) obrigatoriedade de registro no

Eleitoral para a aquisição de personalidade
público.

SEçllo II

DA ELEGIBILIDADE

Parágrafo único. Terão o alistamento
eleitores condenados por crimes contra o patrimônio
que, por sentença judicial, vierem a ser privados
políticos por outras razões relevantes dispostas
mentar.

Art. 9º. Todo cidadão brasileiro, no exercício dos di
reitos políticos, é elegível na forma da lei. São, porÉm, inele

giveis os inalistáveis e os analfabetos.

parágrafo único. Os militares alistáveis são elegiveis,

atendidas as seguintes ~ondições:

a) com menos de cinco anos de serviço será, ao candida

tar-se, excluido da ativa;
b) com cinco anos de serviço ou

porariamente e agregado. Uma vez eleito,
lnativid~de nos termos da lei.

Art. 10. Lei complementar disporá sobre
de elegibilidade, domicilio eleitoral, filiação
casos de irreelegibilidade e de inelegibilidade,
seguintes normas constitucionais cogentes:

I - é irreelegível, para o periodo seguinte ao término
de seu mandato, o Presidente da República, o Governador e o Vi

ce-Governador, o Prefeito e o Vice-Prefeito;
11 - é inelegível, para qualquer dos cargos mencionados

no item anterior, quem haja sucedidô'seu titular ou o tenha subs
tituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito;

111 - são condições de elegibilidade e de registro de
candidatura, a filiação a partido político e a escolha em conven

ção partidária.
Art. 11. Todo cidadão tem o direito de associar-se li

vremente a.partidos para concorrer, com métodos democráticos, à

livre determinação política nacional.
Parágrafo único. Lei Orgânica dos Partidos

assegurará a liberdade de sua criação, observadas as

a) atuação permanente e de âmbito nacional, sem prejuí

zo das funções deliberativas dos 6rg~os estaduais e municipais;
b) percentual mínimo de votos apurados em eleição geral

para a Câmara dos Deputados em pelo menos cinco Estados da Fede
ração;

direto, em todos os niveis de eleiçaes politicas.
Parágrafo único. O alistamento e o voto são obrigató

rios, salvo para:
a) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os de

ficientes fisicos, para quem é facultativo o exercicio do direito

de votar; ou
'b) os inalistáveis.
Art. Sº. Não podem alistar-se eleitores:
I -. os que não saibam exprimir-se em língua portuguesa;

11 - os que estiverem privados dos seus direitos politi
cos nos casos e pela forma previstos em lei complementar;

111 - os menor~s de dezoito anos; ou
IV - os militares, salvo se Oficiais, aspirantes a ofi

ciais, guardas-marinhas, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou
alunos das escolas militares de ensino superior para formação de

oficiais.

. A emend~ aqui proposta procura adequar os títUlos I, 11 e
111 ao direito constitucional, libertando-os da avalanche de ques

tões de leis comple~entar e ordinária de que se acham invadidos.

As questões trabalhistas e sindicais são remetidas para a
ordem social, mas o direito individual, LncLus í ve nestas matérias, é

ampliado.



A emenda aqui proposta reune, nos Princípios Fundamentais,
os Direitos e Garantias individuaIs (com os respectivos instrumentos

judiciais que os asseguram), os direitos de nacionalidade e os dIrei
tos políticos.

pstabelecidos esses direitos, pode a Constituição passar ã
organização de Estado, pois os direitos de cidadania precedem aos do

Estado.

Nas disposições preliminares, em apenas dois artigos,estão
reunidos mais conceitos de direito público internacional e interno

do que em todo o Capítulo I do Anteprojeto.

Nos direitos e garantIas IndIviduais, escrItos na lIngua
gem tradIcional e de fácil entendimento para o povo, estão elenca
dos todos os direitos individuais, ja conquistados pelos brasileiros
e que não podem ser alterados. A eles se somam outros, inspirados na
moderna conquista social.

Cuidou-se de corrigIr uma enorme impropriedade do Antepr~

jeto quando afIrma que "não haveri distinçio entre filhos naturaIs,

legítImos ou não", frase Infeliz, posto que a simples referência a
naturais, legítimos e Ilegítimos ji é a discriminação mixima, desta
vez em nível constitucIonal, idioticê que apenas existe na lei ci
VIl.

A emenda vem expurgar a ambas: a IdIotIce e a lei CIVIl,
dando o comando correto: "são legítimos os f aLhos consagUíneos, como
taIs reconhecIdos por ato voluntirio dos pais ou por ato JudiCIal.

Para todos os efeItos, não há diferença entre filhos. A lei não os
discriminará n

•

A emenda faz desaparecer a incrivel norma, que se tor
nou objeto de chacota nacional por exonerar os homens dos direitos
com base na gravidez, parto e aleitamento, embora tenha deixado i~

deflnida à menstruação.

Preferível seria - e lamentamos sinceramente - que esta
justificação se ativesse a discordãncias ideológicas e a controvér
sia de direito, não sendo necessário descer - e o termo é descer 

a tão desagradáveis observações, mas que a isto fomos todos leva
dos pelo nível dos textos observados.

EMENDA CS04265-4
l: CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS

•
'L~NAIUD/co"15Sio/fUBtO"IS,io---------- ~DAT"'~tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlD I êo2I 07/87 J

r:;--------------- TUTO!oIUSTIFU:AÇio---------------...,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização o Art. ~,

dando-lhe a seguinte redação:
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EMENDA CS04266-2

f: CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS

r:-r--------------- T[lCTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se a~Art. 18, Inciso VIII, a Alínea "c", com a seguinte

r!dação:

IIArt. 18 - _

VIII - ...........•..........•....•........•................

c) Qualquer pessoa lesada ou ameaçada no seu direito ao
meio ambiente saudável, será parte legítima para pro 
por a ação que vise à cessação das causas de violação E

à respectiva indenização."

JUSTIFICAÇIlO

ConsIderando-se a importância da adequada qualIdade ambien
tal, notadamente ;ara a saúde da população;

considerando-se, ainda, o dever do poder público (União, E~

tados e MunIcípios), concorrentemente, no sentido de estabelecer no~

mas especiaIs para a sua proteção;
Considerando, também, o exemplo, dentre outras, das Consti

tuições de Portugal, de 1974 (art. 66), da Espanha, de 1978 (art.45),
da Pennsylvania (art. 127);

Julgamos oportuno introduzir no contexto constitucional br~

sileiro normas mais efetivas de proteção ambiental.

EMENDA CS04267-1
P: CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS

li] PI.[.,,,'UO/COlflssÃo/aUlCOUISSÃo

r- COMISSIIO DE SISTEMATIZAçAO

..,., TlX'fO/"lU5TIFICAÇic--------------_..,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 414, Alínea X.

No Anteprojeto da Comissão de Sistematização, onde se lê:

"Art. 414 - 0 o •• .

X - promover a educação ambiental em todos os níveis de en

sino."

"Art. 502 Fica estabelecida a obrigatoriedade do
to constitucional, em toqas as escolas

superior."

JUSTIFICATIVA

ensino de direi
de; grau ÍlIédio e

Leia-se:

"Art. 414
X - estabelecer a educação ambiental como disciplina obriga 

tória nas escolas oficiais e particulares em todos os
niveis de ensino. l

'

Tomando em consideração o notório desconhecimento, por pa!
te da grande maioria do povo brasileiro, dos princípios constituci~

nais básicos, faz-se necessário, no período pós-constitucional, a
inserção de matéria específica sobre o assunto, como disciplina obri

gatória)em todos os estabelecimentos de ensino de nível médio e su
perior, como fator de conscientização do nosso povo para com as ques
tões fundamentais de ordem política, econômica e social e para o ple

no conhecimento dos direitos, garantias e deveres de todas as pes 
soas, corpori ficados na Constituição .•

JUSTIFICATIVA

Levando em consideração a importância da chama~ "pedagogiíl
mesológica" nos paises de maior desenvolvimento, definida como a ci
ência da educação para a proteção do meio ambiente e considerada uro
indispensável meio de conscientizaç~o ou de sensibilização de todas
as pessoas, tornando-as mais respon;áveis para com as questões de
ordem ambiental, evidencia-se a conveniência de se estabelecer a o 
brigatoriedade da inclusão, nos curriculos de todos os níveis de en
sino, da disciplina referente à "edocação ambiental".

Tendo em vista, ainda, o notório desconhecimento, por parte
da grande maioria do povo brasileiro, quanto à matéria, requer-se o
recurso drástico da obrigatoriedade.
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EMENDA CS04268·9
p: CONSTITUINTE ANTONIO OE JESUS

r:T---------------TEXTO/"usTlrtC..çio---------------~

l Há,pois, que se modificar este estado de coisas. O intern~

menta deve ocorrer no sentido de propiciar ao internando todas as
~ondições para a sua_recuperaçã? como_ser perfeitamente ajustado ã

I
familia e ã socieda~e._ E isso_não só no que se refere ã asslstência
material, como tambem a assistencia espiritual e psicológica.

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art. 13, Inciso IV, alinea "e", item 3.

No anteprojeto da Comissão de Sistematização, onde se lê:

"Art. 13 - ,

IV - ,.
e) •••••••••••••••••••.••.••••••..••••.•••.••••••.•.•..•.••

3 - é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo
ou programa, ressalvado os de incitamento à violência e
discriminações de qualquer natureza."

Leia-se:
"Art. 13 - .

IV - .
e) •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•

3 - é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetácu 
lo ou programa, ressalvados os de incitamento à violê~

cia, à degradação moral e defesa de discriminações de
qualquer natureza."

EMENDA CS04270-1

t'ANTONIO DE JESUS
li) .1..t:.....uctleo .. ISsÃo/su.tOMI•• ÃO

CCOMISSÃO DE SISTEMATI ZACÃQ

J.0
EMENDA MODIFICATIVA~O Parágrafo único do art. 19 terá a redação se-
guinte:

TITULO I

DOS PRINCIpIaS FUNDAMENTAIS

"Art. 19 -

Parágrafo único - Todo o poder emana de Deus e com Ele
será exercido pelo povo, nos termos desta Constituição,
conforme os princípios de Democracla, Justiça, Honradez
e Solidarledade Humana."

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Da mesma forma que os programas de incitamento à violência
estimulam a violação da integridade fisica do cidadão, os de

incitámento à degradação moral também ferem a personalidade humana,
impulsionando, ainda qu~ muitas vezes de forma imperceptível, o ser
humano a assumir comportamentos estereotipados em princípios comple
tamente distorcidos, levando a uma conduta prejudicial a si mesmo e
aos demais.

Sendo o Estado um dos responsáveis pela manutenção da in
tegridade do indivíduo, nada mais justo do que outorgar-lhe a com
petência de zelar pelo bem-estar fisico e moral da sociedade.

Sendo o povo brasileiro. em sua ~rande maioria. crlstão,
diariamente. nos termos prescritos pelos Re~imentos Internos da
Câmara d~s Deputados (Art. 97. § 29) e. da nrónria Assembléia N~

cional Constituinte. suas Sessóes são abertas anós a invocação:
"Sob a proteção de Deus declaramos abertos nossos trabalhos". A
moeda de nosso País, igualmente, apresenta inscrlção na Qual se

lê: "Deus seia louvado".

Deus, Ser Supremo em todas as religiões, alnda Que sob d~

nominações diversas, representa a perfeiçâo da Natureza, do Homem
e do Universo, dos Quais foi Criador.

EMENDA CS04269·7
f:J CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS t::JYM~~"o~

tJ ·COMISSJl.O DE SISTE;,~~i'~~oçi't'"'''·''''o_---------) §~;--pJ

Principio e fim. O Deus infinito insnirou as nrimeiras e
mais antigas normas Que a Humanldade conheceu: A Tábua dos X Manda
mentos.

Por ser Ele o início da ordem e da razão universais, e ga
rantia dos valores morais da Sociedade é que propomos ã considera
ção do insigne relator dessa Comissão, a emenda em apreço.

,..,.., TtxTotJUSTIFlesçio----------------

EMENDA ADITIVA
DispOSltivo emendado: Art. 426, § 19.

No Anteprojeto da Comissão de Sistematização, onde se lê:
"Art. 426 - .

§ IQ - A lei regulará os casos de internamento do menor infra
tor, garantindo-lhe ampla defesa."

Não basta apen~s proplclar ao menor de conduta anti-social·
ou irregular os amplos direitos de defesa proposto neste dlSpOSlti
vo. Hã de se ~onsiderar tambem a necessidade de oferecer-lhe o
atendimento psicológico capaz de modificar o seu axioma de valores
a fim de reeducá-lo para a sua devida reintegração ao seio da fami
lia e no âmbito da sociedade.

Têm sido amplamente divulgadas as condições em que o menor
infrator e internado. Não raro, as instituições correcionais se
transformam em verdadeiras escolas de marginalidade, em degraus pa
ra uma conduta criminosa.

E'lEXDA ADI TI V <\

cr;;"""'~P~!DB

SEÇÃO I

DA SAliDE

"Art. 5
I

II

III

1\' - f í.sca l azar a nroduc ão , comercialização, quali
dade e consumo de alimentos, medlca~entos e outros produtos de use

humano, utilizados no t er r i tório nac i ona l , vedada a d í vu l qaç âo daqu~

les declarados nocivos, nos termos da lei.

AItere-se o i tem IV, do art igo 553 , que passa a ter a s'egui~

te redação:

EMENDA CS04271·9
o
~ A~TO~)Q DE JESUS

r:-r--------------- Tt.·O/Jl.s.. lflC&J;Ãe- -,

JUSTIFICATIVA

A lei regularã os casos 'de internamento do menor infra
tor, garantindo-lhe ampla defesa e oferecendo-lhe todas
as condições para a sua reintegração na famil1a e na s~

dedade. "

Leia-se:
"Art. 426 

§ 1 Q -
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A~TO~IO DE JESUS

JUSTIFICATIVA

A Subcomissão da Saúde, SegurIdade ~ MelO Ambiente aprovou,
em seu AnteproJeto final o seguinte-texto:

Art. 89 - 1l vedada a propaganda comercial de MEDICAMENTOS,
FO~~S DE TRATA}IENTO, tabaco e bebidas alcoólicas.

A Comissão da Ordem SOCIal, ao receber os Anteprojetos das
três Subcomissões que lhe estavam subordinadas, não só 'manteve o t ex

to do artig~ supracitado, como lhe acrescentou termos que tornaram

a redação maIS abrangente e, paralelamente, clara, nos termos do ar
tlgO 59, aprovada ne~sa TemátIca:

Art. 59 -'f vedada a propaganda comercial de medicafientos

formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e ~grotó~
xicos.

EMENDA CS04273-S
iJ

CO\II SS.:'\O DE SI STE\IATI ZAÇÁO

r:-r----------------·lJ'..c..Jl.IS..,'IC.;Ãt:----- ~

EMENDA MODIFICATIVA

Substitua-se o item VII do Artigo 353, por:

"Art. 353 ...
Item I - •••••.•.•.....••..•.•••••••..•..•.•••.•.••..••.....••.•
Item 11- ••.•.•.•..•.•.••......••... : .

Item III- ••..•.••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Item IV .••••••..•••••.••.•••..••••••••••..•••••••••.••...•..••

Item VI - ...•.•••••••••.•.•••...•••.••.•....•..•....••••.••.••••

JUS T I F I C A T I V A

Item VII-eontrolar a qualidade do meio ambiente, no trabalho rea

lízado nos meios urbano e rural."

Ao manter medicamentos, tabaco e bebidas alcoólIcas, nreo

cuparam-se os membros de toda aquela Comissão em ureservar e manter
a saúde, iá tão precária. de nossa_população. Inegável e notória a

falta de condições do lJlnisterlO da Saúde, através de seus órgãos.

em atender, e bem. a Quantos procurem os serviços do I~.~lPS ou con

venIados, razão por que reconhecem a necessIdade de minImizar os e

feitos danosos do consumo e da comerCIalização de. remédIos (sem ures
crição médIca), alem do abuso do fumo e das bebIdas alcoól,cas.

Item V ........................................................

Ocorre que nenhuma polítIca de saúde será completa se não
VIer acompanhada de dIvulgação sobre os malefíCIOS dos produtos co

locados à dISPOSIÇão do povo, principalmente quando se enfrenta for
mas altamente sofisticadas de propaganda desses mesmos produtos no
civos, através dos meIOS de comunIcação.

A fIm de manter a intenção do legislador, na prImeIra e S!
gunda fases dessa Constituinte e que inSIstimos na inserção da pro~

bição de divulgação daqueles produtos que VIerem a ser declarados
nocivos, nos termos da lei.

o Relator da Comissão de Sistematização, em seu afã no

sentido de compatibilizar o extenso texto encaminhado pelas Comi~

soes Temáticas, falhou ao eliminar do seu Anteprojeto, o art. 89

da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente) transform~

do em art. 59 na Comissão da Ordem Social, onde-o texto foi, não

só mantido como acrescido de termos que o tornaram mais adequado

ã intenção do legislador.

liJ "Lf:IU.ll.lo/Coall,sÃo/&uaCOII}!IIÃo

CCOmSS.íO DI S15TnIATlZ_\Ç)I;0

EMENDA CS04272-7

tJ ANTONIO DE JESUS
• 'LUI""IO/cOtlIUio/.u.cOlusaio---- _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-J---------------- T[XTotolusTIFICAÇÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS04274-3

t:AXTO\lO DI JESUS

.. UTOIt _

SEÇÃO

DA SAÚDE

Suprima-se, do § Z9 do Artigo 359, do Anteproieto de Con~

tituiçio, o se~uinte: "ou externos". "estranReiros ou internacio

naJ.s".

"Art. 359 
§ 19 -
§ Z9 Os recursos internos, de entidades públicas ou

privadas, nacionais, destInados a finanCIamento de propramas de
pesquisa ou assistênCIa na área de planeiamento familiar, só po
derão ser utilIzados após autorização do órpão máXImo do Sistema

ÚnICO de Saúde."

JUSTIFICATIVA

A emenda suprime do parágrafo Z9. do artigo 359 termos aue

colidem com a intençáo do legislador. nos termos do estIPulado ao
§ 49, do ar t í go õ 55,...., o 011;11 wr-o í be emnr-e s a E' c arvi t a l ec:.tranoelro

c1e "exT'l1nT<=Ir" c;ervicoc, rle ::)c;;c;i.c;;têncJ.a ã saúde.

Por outro lado, a necessidade de prévia autorização do óE
gão máximq do Sistema Único de Saúde se faz mistér, pois se tra

ta de matéria de foro intimo de cada um, cabendo, portanto, cui
dadoso trato, a fim de evitar abuso de interferência estatal.

SECl(Q I

DA SAÚDE

Insira-se o seguinte Parágrafo Onico ao artigo 57, do Ante

proieto de Constituição:

Pará~rafo Onlco - A leI asse~urará amnla Informação sobre

os nerl~OS do uso inadeauado de medIcamentos. bem como di

vul~ará os danos causados ã saúde pêlo excesso de fumo e

de bebIda alcoólica.

JUSTIFIC\TIVA

Com efeIto, em lei ordInárIa será regulamentada toda a ma
teria relativa à· espeCIfIcação de que medicamentos são danosos ã s~

úde ou até que teor de alcool ou, ainda, a que quantidade a inpes
tão de bebida poderá ser maléfIca ao ser humano.

A única forma de controlar a irreversível curva crescente
no consumo de uns e outros é através de campanhas esclarecedoras e

informatIvas, como as que vêm sendo empreendIdas pelo ~llnistérlo da

Saúde, em sua luta no combate ao cãncer. contra o fumo.
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EMENDA CS04275-1

P
'~(""' ... tti"'SSA.,SU"::''' su.• _

cosn 55.3.: DE SI 5T[\lU I :AÇ3,O

~ EMEKDA M0DIFICATI~A

EMENDA CS04277-8
P Deputado ANTONIO DE JESU;"'o,

~ EMENDA ADITIVA AO ART. 362 DO ANTEPROJETO

Art. 362

trFPa~TIOG~
• PMDB-GO

Substitua-se o item VII do Artigo 353, por:

"Art. 353 •••

Item I 
Item 11-

Item 111- .••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••• •

Item IV - .

Parágrafo Onico - Para efeito de Aposentadoria serão contados em d~

bro todas as contriBúições previdenciárias reco
lhidas, por parte de cada construtor pioneiro da
Nova Capital, ate o mes de abril de 1.960.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

Item VII-controlar a qualidade do meio ambiente, no trabalho rea

lizado nos meios urbano e rural. 11

o Relator da Comissão de Sistematização, em seu afã no

sentido de compatibilizar o extenso texto encaminhado pelas Comi~

soes Temáticas, falhou ao eliminar do seu'Anteprojeto, o art. 89

da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente) transform~

do em art. 59 na Comissão da Ordem Social, onde o texto foi, não

sõ mantido como acrescido de termos que o tornaram mais adequado

ã intenção do legislador.

Item V

Item VI - . Aos pioneiros que desbravaram oS sertões de Goiis
- na epcpê i a da Construção da Nova Capital do Brasil -, e oportuno
assegurar um mlnimo de homenagem, que pode ser traduzida atraves de
um dt r-et t.o pe cun i ãr í o. E verdade que talvez pouco. rep~esentenos seus
efeitos valorativos. Entretanto a significação e'multo maior quandD
nos lembramos de homens como Juscelino Kubsticheck, Bento Vieria,
Bernardo Sayão e outras figuras de expressão como Dóra Vieira e ta~

tos outros herôls e heroinas - poder-se-iam dizer herôis anônimos.
dessa epopeia vivida pelo povo brasileiro nos tempos de modernos
bandelrantes. Conquanto lembremos desses pioneiros parõ'êssa homen!
gem, e justo que lhe seja assegurado este mlnimo de contribuição do
Estado para aqueles (muitos) que deram a própria vida nesse momento
especial de grandeza da pátria.

EMENDA CS04276-0

tJ AKTONIO DE JESUS

EMENDA CS04278-6

f:J ANTONIO DE JESUS
..L.U.A~lo/eO"'I~$io/"ll.tG .. ssio- _

COMISS~O DE SISTEMATItAÇ~O

tT;; PAnID~~
PMDB

r,,---------------- UllTO/JusTlnca;Ãt _

ENENDA ADITIVA

SECÃO I

DA SAODE

Acrescente-se item IX, .ao artigo '353, a fim de compat í hí Lr
zar texto de art~gos aprovadas na Subcomissão VII-C e na Comissão
VII. nos termos anrovados por seus legisladores. com o texto do An
tenroieto da Comissão de Sistemat~zação. oue excluiu da Seção da 5~

úde Qualouer referência aos art~QOS 89 e 59. de uma e de outra. re~

pect~vamente.

"Art. :'53 -

IX - promover camnanhas de esclarecimento sobre os

malefícios do tabae~smo e do abuso na ineestão de bebidas alcoóli-
cas."

.TUSTI 1'1CATIVA

São de conhecimento notório os males causados nela tabaco
e nela excesso nue leva indivíduos ao alcoolismo. 6rpãos de nesoui
sa no Brasil e entidades internacionais. como a OMS. têm reiterado
os danos irreversíveis ã saúde do ser humano. em decorrência de um
ou outro, e que, via de regra pode levá-los ã morte.

EMENDA

Substitui-se o termo "Saúde" do inciso xx do

artigo 14, "005 D1reitos soca.e ã e v , do Anteprojeto àe Consti

tuição da Comissão de S1stematização, e acrescente-se o termo

"H~g~ene" adequando o texto para:

Segurança g Higiene 22 Trabalho

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já está inserido e contem

plado na Seç~o 1, "Da Sa~de", artigo 349 que diz:
fiA Saúde é dire~ to de todos e dever do Es"'tado ll ; ora se é d~

relto de todos, 1nclue obviamente a classe tra~clhadora, berr

·cowo as demais. Portanto, é redundânciá, repetição e o termo

é 1naàequadc no artigo 14, 1nC1SD XXe

Mesmo porque o termo "Saúde" na área do tra

balho n~o'é t~o abrangente quanto o termo H~g~~n~. Enquanto
Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a H1giene é par

te da medicina e aos diversos me10S de conservar a Saúde .

No amb1ente de trabalho é preC1S0 mU1to mais

que Saúde. A Segurança e H1g1ene do trabalho como está na

Constitu1Ção em vigor é muito mais abrangente, completa, eV2

luida, \dinâmica e assegura ao trabalhador a ~liminação dos

r a e c o avtre "c~u" r t.e e e""."" uu ".gvO~"U. como """á co.ioceo c

na AnteprOJeto de Constitu~ção, ora em debate, houve um retr~

cesso do d~reito do trabalhador.
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EMENDA CS04279-4
tJ CONSTITUINTE ANTONIO DE ;u~~US

~---------------- T[XTO/.. llSTlfIC"Çi.O ~

EMENDA ADITIVA

Justi ficação

Esta alínea,no que diz respeito à expressão abordada,se incom
patibiliza com o artigo 203 § 3,vez que fica estipulado nesse artigo
que a cobranca de custas e emolumentos é para todos os atos notaria i
e registrais.A isenção de custas e emolumentos fere o principio de

equidade,na mesma categoria de servidores.

Acrescente-se ao Art. 426 o § 3º com a seguinte redação:

"Art. 426, - .........•............................•.........•......
~ 3º - O Estado destinará ma~or apoio às entidades filan 

trópicas que se dedicam ao amparo e promoção do menor carente."

Não se pode ferir um~ tradição conquistada há quase um
século,que consiste na "habilitação de casamento" nos cartórios do
Registro Civil!

Justificação:
E uma temeridade,que pessoas eleitas,com pouco conhecimen

tO,e em prazo tão curto de mandato,sejam.representantes da Justiça
num ato tão solene como é a "instituiç~o do casamento".Taís pessoas
passarão a ter fé publica,sem estar devidamente preparados para tama

nha responsabilidade!
Na verdade,de uma forma mascarada,estão criando um cartá 

rio paralelo ao do Registro Civil,quando se sabe que as pessoas que

se casam,já estão acostumados a se dirigirem aos cartórios do Regis 
tro Civil para a prática de tal ato.

Os cartórios do Registro Civil já estão acostumados com
esse serviço. Porque mod~ficar? Então eles aparelhados para tal fim,
inclusive alguns com implantação de computação,para melhor atender ao
povo.

F'A"llDO~• PMDB

Suprima-se do texto o § lº do Artigo 197

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO~ARTIGO 197 § lº

EMENDA CS04282-4

tJ éOMISSAD DE SISTEMÁ'r'rzAçA'o"'""'''·'''''

tJ Consti tuinte Antoru o Perosa

"Art. 18 - ..........................•............................•.
II - .

m) as associações terão acesso aos meios de comunicação so
cial, conform~ a lei.'I

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 18, Inciso 11 a alínea "m", com a seguinte re
dação:

JUSlIFICAlIVA

,
__________ Pl.flu.ftIO/eOllllssÃO/5UftCOlll!l.SÃO----------'----,pCOMISSAO DE SISTEMAlIZAÇAO

Considerando que o problema do menor abandonado se destaca
como um dos mais sérios e sraves problemas sociais do país;

Consiceranoo, ainda, os reflexos sombrios que tal situaçã:
projeta ro futuro da nação;

E tendo por base a necessidadp premente Ul estabelecimentl
de uma atu3ção efetiva por parte do governo e da sociedade, para a
erradicação do problema;

Espera-se, mediante este dispositivo, dotar as associações
e organizações filantrópicas, que atuam no setor, de maiores recur
sos para uma melhor concecussão do seu trabalho.

.-,---------------- TEXTO/JUSTlflCAÇio----------------~

EMENDA CS04280-8

f? CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS

JUSTIFICATIVA

Considerando que os s~ndicatos terão acesso aos meios de co
mun~cação social (Art. 18, Inciso IV e Alínea "I");

E que, no contexto do Art. 18, as associações estão_coloca
das muitas vezes em condições de igualdade com os sindicatos;

Considerando ainda que nem todas as associaçõe~ serão neces
sariamente v~nculadas ou ligadas a sindicatos (como no caso das asso
ciações filantrópicas);

Conclui-se que, por uma questão de justiça, deve-se confe _
rJr às assóciações o mesmo direito concedido aos sindicatos.

EMENDA CS04283-2

tJ CONSTITUINTE MILTON LIMA

Pl.ENARIO/COI.lISSÃO!SUBCOlolISSÃO-------------" ~OATA----,

P COMISSÃO DE SISTENATIZAÇÃO -I tov o]! 87J

.-, TEXTO/"IUSTlfICAÇÃO------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~ffiNDADO. ART. 460

Suprima-se o Art. 460 - Disposições Transitórias

EMENDA CS04281-6
f? Constituinte Antonio Pe;~;~

,..,-,,...- _+_----- ~L~NA"IO/co"'IS'Ãol.UIlCONI',io-- --,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:'T---------------- n:xTO/JUSTlfIC4ÇÃO----------------,

JUS T I F I C A ç Ã O

Este artigo, no que diz respeito ã expressão abordaca,
incompatibiliza com o artigo 203, § 3, vez que fica estipulado nes
se artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos os

atos notar2ais e reglstrais. A isenção de custas e emolumentos fere

o princípio de equidade, na mesma categoria de servidores.

Suprima-se,na alinea "g" ,inciso III,artigo l3,a expressão
110 os de registro civil"
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~ T€XTOIJIJSTlr'c..çi.o--------~-------_,

EMENDA CS04284-1 EMENDA CS04287-S

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 197 § 19.

~ TEXTO/olUSTlfICAÇio-----------------,

,- PLUARIO/cONISSÃo/tuscOMIS,io _

tJ COMISSÃO DE SISTEtmTIZAçÃO

~PA"T100~
.. P:·1DBCONSTITUINTE MILTON LIMA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 423

!OI
i
~ PLENAkIO/COWISSÃo/sUIlCCW.SSÃo---------,:--

f:COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

Dê-se ao § 19, do artigo 423, a seguinte redação:

§ 19 - O casamento civil é forma de constituição da f~

m11ia, sendo gratuita a sua celebração.

Suprima-se do texto o § 19 do Artigo 197

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Este parágrafo no que diz respeito ã expressão aborda
da, incompat2biliza com o artigo 203, § 3, vez que fica estipulado

nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos
os atos notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos

fere o princípio de eouidade, na mesma Eategoria de servidores.

Esta alínea, no que diz respeito à expressão abordada,

se incompatib21iza com o artigo 203, § 3, vez que fica estipulado

nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos
os atos notaria~s e registrais. A isenção de custas e emolumentos

fere o princípio de eguidade, na mesma categoria de servidores.

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

EMENDA CS0428S-9
(:J CONSTITUINTE HILTON Lnm

.- I'LE:NÁIIIlO/COWlssio/SUICOII1!lsio-----------

(!1

EMENDA CS04288-3

tJ CONSTITUINTE MILTON LUm -) rr;;~;"'~
PLENARlI)/CONISSÃO/SUllCONISSiO--

j
~DA.TA~f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO êov 07187 I

..,-,---------------TEXTO/"TUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, Inciso 111, alínea

""..- TEXTOlolUSTIFICAÇio, ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 1º, artigo 197, a exptessão:
••• "habilitação" ..•

Suprim,a-se, na alínea IIg", inciso rII, artigo 13, a e~

pressão "e os de registro civil"

JUS T I F I C A ç Ã O

JUS T I F I C A T I V A

A presente emenda retira do texto a expressão "habilitação"
poi~ o processo de ~eparo do casamento é de competência d~ Registro

Civil, não tendo os Juízes de Paz, estrutura funcional para fazÊ
lo, pois além de diversos impressos, máquinas e conhecimento da

~ . lei de Registro Público ê necessário funcionários. Cabendo, tam

bém a dúvida, de quem prepara não pode realizar o ato do casamento

sozinho; Como também aonde serão arquivados os processos de habili

tação.

Esta a11nea, no que diz respeito à expressão abordada,
se incompatibiliza com o artigo 203 § 3, vez que fica estipulado

nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos
os atos notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos

fere o principio de eguidade, na mesma categoria de serv2dores.

EMENDA CS04289-1
illC Constituinte ;'IILIDN mIA

r - - - - - - - - - - PLENAIUo/cOr.lISSÃo/sU8tOWISSÃO----- _p? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=----------------Tl!:l{TO/,fuSTlFICAl;iO---- -,

Suprima-se do texto o § lº,do Artigo '197

tJ CDMISSAD DE SIS I EMl\;rí'tA'Çl'l'tlÃ'(Suac"'''Ã'

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § lQ,Artigo 197 - JUSTIÇA DE PAZ _

Inclua-se,onde couber,nas "DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS";

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X -DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

"Art. ( ••• ) -Fica assegurada a efetivaçào dos Subst~tutos em
exercício,no cargo de titular de Serventia Extrajud2

cial,em que tiver ocorrido a vacância,até a data da

PROMULGAÇAO DESTA CONSTITUIÇÃO,desde que nomeados há
mais de cinco anos,nessa condição, até aquela data,não

se lhes aplicando o disposto no § 29 do Art.203"

F!~AftTlDO~
PdDB

AUTOR _

MILTON LIMA

EMENDA CS04286-7

tJ

JUS T I F I C A T I V A

Estão criando mascáradamente um CARTORIO PARALELO AO DO
REGISTRO' CIVIL,dando ao Estado o ônus de móveis e imóveis,maqui

nas e funcionários,novamente a população arcará com despesas des

necessárias,por serviços mal feitos e incompletos. Tradicionalmente ,
esse serviço é feito pelo Cartório,com ótimo atendimento à popula _

ção,que já. ésta acostumada. Por que desmenbra-lo?

Justiça seja feita a classe dos registrais.

JUSTIFICAÇ1\O

Trata-se de ~ncorporar,às Dispos~ções Trans1tórias da
Carta Magna,norma insp~rada eM 1íd2mos pr~ncípios de just~ça e

equidade,Já sedimentados em diversos diplomas legais de compe
tênciaestadual. ~ que a urgência do §2 do Art. 203,deve ser abran
dada em relaçâo à categoria dos esforçados Serv~dores objet~vo da

Emenda.
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EMENDA CS04290-S"
p1CONSTITUINTC NILSON GIBSO;uTOR

r---------- I"LuÀ'uo/cOlllSsio/sUICOMHII'io--_--------

f9COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I!.I
EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS04293-0
tJ CONSTITUINTE .NILSO.N GIBS;;'"

EMENDA SUBSTITUTIVA

rr-!PA"TIOO~• PMDB

Suprima-se o inciso II~ do § 19 do art. 341

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se <le flagrante absurdo, pois a "contribuiçao

incidente sobre a rendâ de atividade agrícola", nada mais é que o

fato gerador do próprio Imposto de Renda, o que resultaria em b1

tributação ou no desv10 da arrecadação do tributo.

EMENDA CS04291-3

CONSTITUINTE DEPUTADO NILSON GIBSON

PLENAIlIO/COIl155iO/suleOIlI,siO

j
~D.&TA-----,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO êov 071B7 J

!.J

IMENDA MODIFIClITIVA AO ANTEPROJETO DO RElATOR

Dê-se, ao- item H do art. 104, a seguinte redação:

"Art. 104 .•••••••••••••..••••••••••••••••••••••.••.•••

H - Os pedidos de infornações encaminhados pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, limitados a fatos
relacionados com matéria legisla-dva em trâmite ou sujeita ã
fiscalização do Congresso Nacional, ou atmentes a assuntos
relevantes, deverão, sob pena de responsabilidade, ser res 
pondidos pelas autoridades a 'lue forem solicitados dentro do
prazo estipulado, que não sera superior a trinta dias".

JUSI'IFICAÇÃO

Substitua-se o texto do inciso I do § 19 do art. 341, pelo segu1nte

1- contribuição dos empregadores, inc1dente sobre a

folha de salários.

JUSTIFICAÇÃO

Por evidente equívoco, o texto orlgínal dlZ respei

to ao faturame~to (fato gerador do Fundo do FIMSOCIAL) e ao lucro

(fato gerador comprovado do Imposto de Renda).

Cuidamos de restabelecer a expressão correta, re

const1tuindo a contribu1ção normal do empregador.

Este, o esforço em favor da compatibilização com a

estrutura tributária prevista no anteproJeto de Constitu2Ção.

EMENDA CS04294-8

f9 CONSTITUINTE .NILSON 'GIBS;~TO'
,.- PLI[NAIl.1Q/COIl155io/sUIlCOIU5Sio-----------

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, no artigo 193, a expressão lI e territórios"

Trata-se de uma EMENDA DE REDAÇÃO, tendente a COMPATIBILIZf1R

o enunciado com o novo tratamento que a Constituição ora proje-rada, no

Capítulo mesrro do Poder Legislativo, dá a este Poder, restabelecendo-me

as prerrogativas que lhe-eram tradicionais e que lhe foram retL'<ldas pe

la Emenda outorgada nl? 1/69. O preceito é umresquício da anterior pr~

~ência do Executivo sobre o LegislatJJ.lO e a sua repetição, nos te-YDJS

/ em que posto e ao dizer' que "A Mesa da câmara dos Deputados pu a de Se~'5
do Federal encami.nhará diretamente a qualquer autoridade•.. ", denÚ!lcia o
hábito do "uso do cacinmbo ... 11.

A redação condizente com este novo tempo deve trad\,lz:..r o dL"",,

to do Poder LegislativÇl de exigir, de um lado;e a obrigação da eirtorridade

pergurrteda, de outro, de at~der ao pedido en tempo hábil.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de flagrante absurdo, p01S
bunais nos Territór10s. Urge elim1nar a expressão,

de falha dos computadores.

EMENDA CS0429S-G

f9constituinte .NILSON GIBSON

inexl.stem Trl.-

certamente

EMENDA CS04292-1
,--------------AUTOII:-------------__

tJ CONSTTTUTNTf NTT$ON GIBSON

P1.IE:NA"IO/CO... "iO/GU.CO"I:JSiO---------__

j
~OATA:--=ItJ COMISSÃO DF. SISTEMATIZAÇÃO &)2.1([1'F J

f!J
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 342

JUSTIFICAÇÃO

ObJetiva-se eliminar um texto que se atrita com to

das as disposições relativas a tributos (espec1almente ao 1mposto

de renda na fonte), sem menC10nar as contribuições que v1abi11zam

instituições como o SESC, o SENAC, o SENAI, etc.

Trata-se de corrigir um flagrante absurdo

= TUTO/olUSTlflCAÇio --,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se parágrafo sexto ao art. 423, com a segu1nte
redação:

§6 g
- a lei não limitará o número de dissoluções de so

ciedade conjugal.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa à inclusão da matéria em seu pró

prio capítulo e não no art. 13, onde a mesma foi originariamente tr~

I tada.
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J'L.[HARIO/çOMI5sio/au.CONISSio-----------

EMENDA CS0429G-4,

tJ Constituinte NILSON GIBSON

li]
C ccmSSÃO DE SISTEMATlZACÃO

rr!"""0~• PMDB

É principio geral de direito que a generalidade atinge a partl

cularidade. É dispensável, portanto, no capitulo da Comunicação

Social, o que já está previsto no titulo relativo à Ordem Econômi

ca e F~nanceira.

,;
É a razão da emcnda~:!J

J;}IE2iIl1\ ADITIVA

r:-r ,.UTOI.JUSTlflc:AÇio ~ __,

Inclua-se parágrafo primeiro ao artigo 428, nos seguin~es tenros:

§12 - A lei protegera e estimulará a adoção.

Renumerem-se os denais parágrafos.

EMENDA CS04299-9
.-- AUTOIt _

~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

'Lf:NA'Uo/cOIlIS::lio/sUICOIlI::lsio------------

COHISSÃO DE SISTE-lATIZAçlíO

=_......:. TI:XTOIJuSTIf'le.lc;i,o -,- ,

EZ1ElIDA SUPRESSIVA AO NlTE?ROJLTO 00 RElATOR

o presente diSPJsitivo está inclUÍdo na letra "d" do inciso V do

artigo 13. Entendenos que o mesrro deve ser tratado dentro de seu prÓprio ca

pitulo.
Suprima-se, da alínea "q", do item IV, do art. 18, a.õ

expressões:
"a Justiça do Th'àbal.ho P'lderá estabelecer normas e".

EMENDA CS04297-2
0.
~ Constituinte NILSON GIBSON

,.LUI ..1II10/co"lIssiD/.u.CO..I~sio---________ DATA~

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 1~ o1tsz J=,...- TEXTO/olUSTIF'ICAÇio -,

JUsrIITCAcAO

Essa cc:rnpetência já está fixada no art. 222, § 39 do
Anteprojeto, Memais,a alínea "q" consta do elenco das cc:rnpe;tências e

dos direitos reservados aos sindicatos e às associações profissioJEis,não

hevendo, assim,razão para a alusão., aí, da cOJ:1.P8tência normativa da Justiçc.

do traball1o.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a letra "e" do inciso V do art. 13. EMENDA CS04300-G
.UTOlt---------------, ~P.M••DTIBoo~f? ~ONSTITUINTE NILSON GIBSON -1 ~ J

JUSTIFICATIVA 'LlNÃ"IOlcoUlssio/sUICOlll"io------------

CO:USSÃO DL SISTI:-!A.L'"'IZAçAO

Entendemos qúe o assunto deve ser tratado dentro de

seu próprio capítUlO, ou seja, no Capítulo VII - da família,do

menor e do idoso.

Para facilitar os trabalhos de s~sternatização, es

tamos apresentado duas emendas: uma supressiva e outra adit~va,

incluindo o disposit1vO no art. 423.

= <fI:XTOI..USTlf'lCAÇio ~

IMElIDA DE REDAÇÃO AO h'1I'E?ROIEl'O 00 PnATOR

Suprima-se, na alínea "e", do item III, do art. 107, a e>;:>ressão
lia escoâha",

EMENDA CS04298-1.- AUT()lt ~ _

[J CONSTITUINTE NILSON GIBSON

,...- -=- Pl.l.NARIO/COliISsio/s;uecOlussÃO-----------e= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.
~DATA--_

'ov 07/87

JúsrrFICAÇÃO

. A supressão ora proposta tem em vista adequar a alínea "e" ã

cabeça do item III do art. 10/, que já alude à escolha dos titulares dos
r- •• .:!orses cargos elencados nas almeas.

= TEKTO/.lUSTIFICAÇio --,

rc-r-r- TEXTD/JUSTlfIC,l,çio ,

Exclu~r, no Título IX, DA ORDEM SOCIAL, Capítulo V, DA COMUNICAÇÃO,

o parágrafo único, do art: 404, em sua totalidade.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04301-4 ••TO.--------------
~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

.."c--~------- PLf:NARIO/GOUISsio/SU1lCOUISsio------------,

CO~IISSÃO DE SIS'ffi'ATIZAÇÃO

rr=""'"'=:J• PMDB

Diz o parágrafo único do art. 404: D1El:IDA DE REDAÇÃO AO Al'ITEPRClJETO !X) RElATOR

os meios de comunicação e serv1ços relacionados com a l1ber

dade de expressão não podem, direta ou ~ndiretamente, ser ob

jeto de monopólio ou ol~gopólio, por parte de empresas pr~v~

das ou ent~dades do Estado, excetuado o disposto no art. 407.

Substitua-se, no caput do art. 123, a expressão "Tribup.ais

Federezia" por Tribunais Superieres ll
•

O parágrafo é redundante e, portanto desnecessário. A proibição

aos monopól~os e oligopólios está cont~da no § 1 2 do artlgo 310 do

anteproJeto, e d~z:

- A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, car

téis e toda e qualquer forma de abuso do poder ~conôm~co, ad

mitidas as exceções previstas nesta Const~tuição.

J1,JmFICAÇÃO

Apenas os Tribunais Superiores e não todos os Tribunais F~

derais, caro quer deixar ver ~ ~. 123, têm competência para a iniciativa

de leis) a teor do preceito próprio, que alude ã -co=rpetência dos Triblli.,ais

Superiores, que é o art. 119, caput.
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PLtNA"IO/CONI'sio/suecOlussio _

coxrsszo DE SISTD1ATIZAÇÃO
PU:NÀIIlIO/CONI"io/5UICOMlssio------------

COMISSlío DE SIS'I'EC1ATIZAÇÃO

IMEl!DA ~ODIFICATIVA AO A!'!TEPROJErO DO RElATORD1El'lDA DE REDAÇÃO AO A!'ITEPROJEI'O DO RElATOR

Dê-se ao Título X - Das Disposições Transitórias, o

deaígnat.ívo "Ato das Dísposãcôss, Constitucionais 1'ransitÓrl.as", adotando-se

nI.lIJleração próprias para os respectivos dispoSitivos.

r-r- TtlCTO/oIuSTlflcaçio,---- -,

r
Desloquem-se os arts. 119 e 120 para a Subseção Ir - Disposi

~"ai§erais, da Seção 'IrI do Processo Legislativo.

JUSTIFICAÇÃO

Os disJ?ositivos retranencionados nada têm a ver com emenda

ã Constituição, devendo, pois~ :6r arredados da Subseção I, que trata das alt~

raçÕes ao te>.'1:o constitucional.

JUSITFICAÇÃO

Há um consenso generalizado de que é. mister enxugar- o texto

constitucional, com a redução dos articulados. Dentre outras formas de fa

zê-lo, CCM) a indicada, da g ei i ":Únação àe p~ceituações "notoriamente de na=

tureza ordinária, se aconseâhanía a da separação, cem designação numérica

es;>ecÍfica, das disposições de cunh~' permanente e de consulta ditrturna e-
o ,

lencando-se, à parte, cem numeração própria as disposiçÕes de nat~'8za,tran

sitória e, pois, de consulta eventual. Aliás, como de todos nós sabido, t~

distinção a fez, com propriedace, a nossa sempre lembrada Constituição de
194,ú. Por que não imitar esse bem exemplo?

Pt.ItH.....tO/cOlUS'io/s.u.co..tssio-- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.

L~a"TIOO--

PMDB J

~oaTa-"l
02j 07 I 87

ccwsslIo DE SISTEl-OO'IZAÇÃO

EMENDA CS04303-1 '"TO'------_--,
[7CONSTITUINTE NILSON GIBSON

...- PL.!NAAIO/COillISSÃo/sUIlCDY/SSÃO -'-__

f!J

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJEl'O DO RELATOR

rr!PUTIDO~• PMDB

Excluir, no Titulo lI, DOS DIREITOS ~ LIBERDADES FUNDAMENTAIS, C~

pítulo 111, DOS DIREITOS COLETIVOS, Art. 18, Inc1so VI - VISIBIL!

DADE E A CORREGEDORIS SOCIAL DOS PODERES, a letra ~ em sua totall

dade •

JUSTIFICATIVA

Diz a letra ~ do anteprojeto:

Inclua-se, cano item do art. 183, o seguinte dispositivo:
- os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de

prestar e ~\..-": lizar a informação.

"Art. 183 •.•••••••.•••••••••.•••••••••••••••••.•.•.••.••

decretar a desapropriação por interesse social,
C<lSO do art. 326."

JUSTIFICAÇÃO

no

De fato, como defesa da cidadania e da coletividade, os meios de

comun1cação não podem e não devem comungar C01sa alguma com o Es

tado. Até pelo contrár10: são instrumentos pelos qua1s o cidadão

busca af1rmar-se enquanto indivíduo, imped1ndo que o Estado, de

forma sempre avassaladora, e anônima, invada o que é .do se~ huma

no, para 1mpor o que a burocraC1a determ1na.

A Emenda tem em vista deixar explicitado, no elenco de

competências do Primeiro Ministro, constantes do art. 183, a a que se ~

fere o item ora proposto e q\le o art. 326, localizado no Capítulo da Po

lítica /;?;rícola, Fundiária e da Refonr.a Agrária, deixa ver.

Os meios de comun1cação devem comungar COm a sociedade, para quem

ex í s t eia e de quem recebem, d i ar-Lamen t e , a aceitação ou recusa. E

les existem em função d~queles que lhe dêem créd1to, e neles en

contrem o espelho pelo qual desejam pefletida a realidade geral ,

no nível de sua capac1dade de entender e discernir.

EMENDA CS04304·9
eu CQNSTITUINTE NILSON GIBSON

É a razão da emenda. ~ala da Connssãu.

CCX1ISSlío DE SISTIMATIZAÇÃO EMENDA CS04307-3 AUTO'-------
tJ'CONSTITUINTE NILSON GIBSON

ilIDIDA SUPRESSIVA AO ANTEPPillEI'O DO P.ElATOR

Eliminem-se do art. 107, IV, in fine, as expressões:

"e decidir sobre os termos finais da convenção"

JUSTIFICAÇÃO

O art. 107, IV ccmpêe , can os três que lhe .precedem e os cinco

que The sucedem, o elenco de canpetências do Senado Federal. Ocorre que, por

tradição e o ;>roprio Anteprojeto o afirma antes, ele...,cando entre as ccmpetências

do Congresso Nacional , exercitadas ã exclusividade, a de "resolver" errtre outros

atos internacionais, sobre "as envencêes",

..LENÀlIllo/cONlssiO/sullcOMI~siO-----------l ~OAT.&-----:-1

PJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO tov OJlé? J
1"::"1 TEXTO/,lUST1F1CAÇio------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 58

Suprima-se o artigo 58 do anteproJeto.'

JUSTIFICATIVA

O artigo conflita com outros dispositivos.
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EMENDA CS04308-1f: tONSTITUINTE NILSON GIBSON

r---------- PLEN....IO/cOlussio/auaeoMlssio,---_- _

pu COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

tGPUTIDO~• P~IDB

JUSTIFICAÇÃO

Torna-se absurdo e ridículo consagrar tal princípio,

quando se estabelecem, no mesmo texto pre-constitucional, vinculos

à receita, como aqueles que dizem respeito à educação e às dotações

ao Poder Judic1ário, entre outras.

EM~NDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELÀTOR

i!J
EMENDA SUBSTITUTIVA

r---------- PLIUlU,IO/CO.. lssiD/SUICDMlssiD--...,----------,

PUCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04312-0 AUTOO--------
("J Com'ti tuinte NILSON GIBSON ,I rr=;~~;J

)

Transponha-se para Disposições Transitórias o conteú

do do item 111 do art. Z15, com a seguinte redação:

"Art. Enquanto não instalada a Justiça Agrária,
em seus diversos graus de jurisdição, os processos
correrão perante os Tribunais e Juízes Federais~
com câmaras e juízes com função intinerante."

'EMENDA CS04309-0 .0To·-------1 Ir'pM'D"B"oo~t: CONSTITUINTL NILSON GIBSON . ~ _J
.. L[NA"10/CO.. I's10/.U.COIllI!lSiO-- ~ :ri=~7'

~1.·-J,CoJ,O~MUI~S!.i;S!!:Ã~O~D~E'--'3Sl!IESl!T.!2E~M!;!A.!.T.!.I!!ZA!!C~Ã!:!CO!L. -----l__~ ~ mf~R7 J

!J

EMENDA MODIFICATIVA ao artigo 227

Redija-se assim,o art. 204 do anteprojeto:

Art. 204 - Ao Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da União e jurisdição em todo o território nacional, comp~

te, em única ou últ~ma instância, a decisão de todas as questões

que digam resspe1to à garant1a e inviolabilidade dos princíp10s a~

segurados por esta Const1tuição.

Onde se lê: liA lei disporá ..

leia-se: liA lei complementar disporá"

JUSTIFICAÇÃO

§le - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de deze~

seis Ministros nomeados pelo Presidente da Republica, depois de a-

provada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadões com mais

de trinta e cinco e menos õe sessenta e cinco anos de idade, de

notável saber Jurídico e reputação ilibada, assim indicados:

Devemos ser fiéis à redação orlginal da Comissão

Temática. É impossível modificar a hierarquia legal, estabelec~

da no texto original.

EMENDA CS04310-3
(lconstituinte Nn..sóN GIBSON

r---------- 'LUÁIlIO/CONIS,io/IUICOMlssio

f:COMISSÁO DE SJSTEMATIZACÃO

I - cfnco, pelo Presidente da Republica;
11 - seis, pela Câmara doss Deputados, pelo voto se

creto da maioria absoluta dos seus membros;

111 - cinco, ind1cados pelo Pres1dente da Repúb11ca,
dentre os integrantes de listas tríplice, organizadas para cada

vaga, pelo Supreerno Tribunal Federal

JUSTIFICl\ÇÃO

Quanto ao "caput" do ar;tigo, e seu novo § 1 2 , efet,!!

amos a conpatibi11zaçao com o ar.t. 36 e seu paragrafo único da
Com1ssão IV ..

EMENDA SUPRESSIVA
/

Suprima-se a letra "d" do inciso V do art. 13

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04313-8
tJ.Cl::mtituintr NILSON 'GIBSON

-:-r---------- PL~Irt.. 'IlO/CD..ISsiD/lulleDIIIS:5io-----------

fU~OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

No nosso entender, o assunto deve ser tratado em seu
próprio capítulo, ou seja, no Capítulo VII - da família, do me

nor e do idoso.

Para facilitar os trabalhos de sistematização, esta

mos apresentando duas emendas: uma supressiva e outra adit~va~in

cluindo o dispositivo em tela no art. 428.

i!J
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 196, 111, ~

Redija-se assim:

c) a criação de Tribunais inferiores

EMENDA CS04311-1 AUTOO--------] IIrpM"D"'B"o~
t:CO~STITUINTJ: ;NILSON GIBSON' . C-1' _J

JUSTIFICAÇÃO

o dispos~t1vo que se buscn alterar prevê a cr18ção
de Tribunais de Alçada, esquecendo os Tr1bunais Re9ianai5 Federais,
que surgeM nesta nova Constltuição. A emenda vem sanar a omissao,
alc?nçanào a todÓ5~ os Tribunais que venhaM a ser crlarlos.

= T~XTO/JUSTI,.ICAÇio---------------_,_.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inc1so I, do art. 297, que d1z;

"Art. 297 - É vedado:

I - vincular receita de natureza tributária a Óx

gão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da ar

redação dos impos\os mencionados no capítulo do Sistema Tributá
rio Nacional.

EMENDA CS04314-6 AUTOO--------
C=CONSTITUINTf NILSON GIBSON

y---------- ItI.lENAIIIlO/CDlotlssiD/sUIlCOYli55io----, _

t?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO
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Art 217 - Em cada Estado existirá, pelo menos, um

Tribunal Reg~onal do Trabalho, dispondo a lei sobre a instalação

destes e a instituição das Juntas de conc~l~açã~ e Julgamento,pQ

dendo, nas comarcas onde não foram const1tuidas, atribuir sua com

petênc1a aos Juízes de direito; além de sua competência, garan

tias e condições de exercício de seus órgãos e membros, assegurÊ

da a par~dade de representação de empregados e empregadores, e

obedec~dos os demais preceitos desta Constituição.

(a presente emenda altera a redação do art. 217, seu parágrafo

único, incisos 1,11 e 111 do referido dispositivo).

JUSTIFICAÇÃO

Cogita-se de exercer, ~ plenitude, as atr~bU1ções

desta Comissão de Sistematização, compatibilizando-se os diversos

textos.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa tão só atender a um objetivo de sist~

matização que é o da localização, em seu posicionamento adequado, das di~

posições supra-apontadas, além de alterar, cano proposto, a designação da

Seção I do Capitulo do Poder Legislativo, que deve conter apenas as dis~

sacoes gerais, isto é, não específicas relativas ao Legislativo. A subE

tituiçâq, cano proposto, do designativo "Congresso Nacional" justifica-se

na razão de que, tudo o que se refere ao Congresso Nacional não está con

tido na Seção I, tanto que a Seção II ainda se refere a ele, e:nbora ads

trita às suas atribuições.

O deslocamento dos dispositivo ind~cados na presente EMenda

tem em vista situar CO'lO di.sposãcôes gereis as mencionadas, que não respei:

tam ã câ.-:)are ou ao Senado nem dizem respeito a atribuições do Congresso N~

cional, e a posicionar na Seção respectava , de cada Casa, todos os disposi:

tivos ç ...e tenham a ver exclusivamente can cada qual.

iEMENDA CS04315-4
CONSTITUINTE DEPUTADO NILSON GIBSON

,..----------- PLENUIO/cow.$'Ão/suBCOtussio-----------

[!J CXlMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO'

EMENDA CS04317-1
t:const~tuinte ,NIL~ON GIBSO;~R
.., Pl.EN ..AIO/CO .. lssio/SUIlCO..lssio--~---------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

r.'T---------------- T[XTOlolUSTIFICAÇio-------------'----,

ll1ENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Dê-se, ao ,item VIII do art. 98, a seguinte redação: No artigo 321, onde se lê:

lIa rmador e s nacionais do Brasil ll

"Art. 98•••••••••.•..••••.••.• , •••••.••••.........•..•••••

VIII - a organização administrativa da União, dos Territó
rios, do Ministério Público e da Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios e a Judiciária da União,
do Distrito Federal e dos Territórios."

leia-se:

I1navios de bande~ra e registro do' Brasil l1 •

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
Torna-se necessário adequar o texto às suas final~dades,

explicitando-se a garant18 ~ecessárla e deseJada.

A redação proposta tem em vista ~tibiliz~a redação do

item VIII, acima, com a previsão constante do art. 49, XII, que prevê

.cano da canpetência da União a manutenção é a ~rg~iz~ç~ do Ministério

Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios.

A redação do Anteprojeto omite, no item'VIII acima, a competência do Co.':!

gresso Nacional para dispor, com a sanção do Presaderrte da Re;:>ública, s~

bre a organização administrativa do Ministério Público e da Defensoraa

Pública do Distrito Federal e dós Terr>itórios, Cabe, pois, supr-iz- a cní.s

são, compatibilizando os textos dos dispositivos retroapontados, consoan

te ora proposto.

Na atualidade, 97% das cargas do comércio ~nternacional,

no mundo, são transportadas por via marítlrna, sem perspectlvas de

reversão de tal quadro, nas décadas.

De 1970 a 1986, o frete marítimo gerado por nosso comér-

cio exterior quintuplicou, havendo atingido no pique, cifras supe-

riores a US$ 4 bilhões.

Deste total, menos de 20% são 'auferidas por embarcações

brasileiras.

Na Europa, a Alemanha OC1dental, que detem o menor per 

centual de transport7 (de mercadorias movimentadas com seus parcei-'

ros comerciais) em navios próprios, fica com 60% do frete gerado; ~

CONSTITUINTE DEPUTADO NILSON GIBSON

PLUAA10/COW.SSiO/SU8CO"ISSiO-----------

j
~D"TA----,

CXlMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO - fov07Jf37 J como t1 0u t s i d e r s lt ou terce1ra bandeira, empregando o registro (ou

transportam

Aí não se inclui o IIcross trade", onde ta1s países entram

gualmente a Suécia 80% e a Espanha 85%.

Excluindo-se os graneis sólidos, os E.U.A.

60% e o Canadá 53% de suas cargas.AUTOII:---------------,EMENDA CS04316-2

~ TExTot,JUSTlFICAÇio-----------------,
bandeira) de conveniência.

ll1ENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR Os números supra referidos dizem respeito aos dias atuais,

Designe-se como "Disposições Gerais" a Seção I, do Capitulo

I do Titulo V, procedendo-se ao seguinte des:).ocamento de disposições:

I - passe o art. 96 a encabeçar a Seção III, da ~a dos ~

putados e o art. 97 a Seção IV, do Senado Federal;

II - transplantem-se os arts. 102, 104 e 105, para a Seção I,

Das Disposições Gerais"

quando, em função da retratação do comércio internacional no mundo,

I ocorre a oferta abunda~te de navios estrangeiros.

Quando as condições normais de mercado se reestabelecerem

os fretes entre os países de hemisfério continuarão ma15 altos do

que os nossos, e os navios hOJe a preços baixos para lá se desloca-

rão em massa.
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Fatalmente isto há impor dificuldades quase que intranspg

níveis Pffia a colocação de nossos manufaturados no exterior e aVl1tr~

mento maior dos preços de sem~-faturdos e matérias primas.

O art. 173 da atual constituição dispõe sobre a navegação

de longo curso, pode ser justlficado pelo fato de, em 1967, ser a

mesma praticada apenas pelo governo, o qual se limitava a transpor-

tar de 6 a 7% de nossas trocas comercials.

III - Atendimento gratuito, por intermédio da pré-escg

la pública ou particular, a partír dos cinco anos de idade.

JUSTIFICATIVA

A Emenda procura assegurar a pré-escola gratuita, fun

damental para a democratlzação de oportunidades.

tecnologias.

Somente a locução t1bandeJ.ra e registroU nos assegura tal

Urge, também, reat1var-se a construção naval do Brasl1,

garantido-se, mais do que o emprego de milhares de engenhe2ros, téc-

nicas e operários, a manutenção e o desenvolvimento de importantes

EMENDA CS04320-1
CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

PLEN,&JllO/COlol13SiO/SUIlCOlllISSiO-----------j ~~A;--'/tJ COMISsAo DE SISTEMATIZAÇÃO " ~u~~87 J

possibilidade, pois compreende os armadores nacionals, assegurando

a indispensável compatlbl1ização.
EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o art. 380 por:

EMENDA CS04318-9
tJ Constitulnte Deputado NILSON GIBSON

r---------- PLUlÀ"IO/cOMI55io/GUIlCOMI:lSÃO------------,

P: Comissão de Slstematizacão

Art. 4 2' - O ensino primário será minlstrado em língua

portuguesa, assegurando-se liberdade à escola para a utilização de

outros idiomas, de forma suplementar.

~
EMENDA SUBSTITUTIVA

Redija-se assim:

Art. 207 - Os Estados organlzarão sua justlça, obse~

vades os príncíp10s estabelecidos nesta Const1tuição.

§12 - A competencias dos Tribunais e Juizes est~

duais será definida em lei, de 1niciat1va dos Tribunals, que não

poderá sofrer emendas estranh~s ao seu objeto, e regulamentada nos

respectivos regimentos internos.

§22 - A lei federal disporá sobre a organizção judi

ciária dos D1Strito Federal e dos Territórios.

§3 2 - A lel poderá criar, medlante proposta do Triby

nal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituida, pelos Con

selhos de Justiça e pelo Tribunal Militar Estadual, com competên

cia para processar e julgar, nos crimes militares, definldos em

lei, os integrantes das policias militares e corpos de bombeiros.

§4 2 - Compete à Justiça Militar Estadual processar e

julgar os policiais militares e bombeiros militares nos ;:rimes mi
litares definidos em lei, cabendo ao Tribunal compete~ decidir

sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. -

§S2 - Poderão ser criados Tribunais Especiais de JU2

tiça'Militar, somente no Estado em que o efetivo da respectiva Po

lícia Militar for superior a vinte mil integrantes.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa à restabelecer o texto aprov~

do pelo plenário da Comissão III.

EMENDA CS04319·7
CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

r=----------- ....UÃlIllO/cO.. I"io/su.cOtU5SAO _

f9 COMIssAo DE SISTEMATIZACÃO
.".,,.---------------_TUTO/.JUSTI'ICAÇio _

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a alínea III ao art. 379 por:

JUSTIFICATIVA

Se aprovado o texto original, não disporíamos da expg

rlência de professores estrangeiros, nem em nível de pás-graduação.

Talvez não se pudessem ensinar línguas estrangeiras por métodos d~

retesa

Falamos um id10ma rico, mas pouco conhecido nos gran

des centros de produção cultural. Ao contrário do que propõe o re

latório, é de interesse nacional que tenhamos acesso a esta produ

ção.

EMENDA CS04321-9
CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

PLENAR10/COMISSiO/SUICOlllS5io--

j
~:~--'1:8tJ COMISsAo DE SISTEMATIZAÇÃO " CJJiLY:fr~87 J

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a alínea I do art. 379 por:

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, por in

termédio da escola pública ou privada, com duração ~ínima de oito

anos.

JUSTIFICATIVA

A lei não deve estabelecer a idade mínima para a esco

la. Hoje, em quase todo o mundo, a escola fund~mental já se inicia
aos 6 anos e proximamente deverá inici~r-se aos 5 anos.

EMENDA CS04322-7
CONSTITUINT~ DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

. 'Lu"alo/COllllSsiO'IU.COIlIS5ÁO-------------,J r/o;~

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO " ~ a#!tl7 J
r;'lr---------------- TIE)l;TO'olUSTIf"ICAÇÃO-- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o parágrafo único do art. 381 por:
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA
AUTOlt---------------,

r---------- PLENARIO/COt.lISSÃo/sUICOt.lISSÃO-----------

tJ

EMENDA CS04326-0

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único - O ensino religioso, de~atrícula fa

cultativa, constituirá d1sc~plina dos horários norrna1S das escolas

de grau primário e médio.

Se aprovado o texto or1gínal, a família carente, que

depende da escola pública, não terá assegurado o dire1to de educação

rel~giosa para os seus filhos.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOS~TIVO EMENDADO: Artigo 47

Substitua-se o §2~ do Art. 47 do anteprojeto por:

EMENDA CS04323-S
CONSTITUINTE DEPUTADC OSWALDO ALMEIDA

• PLENAIUo/cQNISsio/sUBCOMI!lsio--- _

t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

er;~ARlIDO~ §2~ - O cidadão ~nvestido na função de um poder, não

poderá exercer as at1vidades de outro, salvo as exceções previs

tas na Const1tu1Ção e missões temporárias no exter10r.

r.-r---------------- TEJ:;o/JlJ<;1"IF\eA';i.<l-----------------,~-__.

EMENDA SUBSTITUTIVA EMENDA CS04327-8

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.
lil~--------- PLENAAIO/cot.llSSÃo/sUICOWISSÃO

C-

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

Õ-l~-_---_--------_TEXTO/"uSTIf"ICAÇio--------------~-...,

Substitua-se o art. 381 por:

Art. 52 - A escola fixará oS conteúdos mín1mos, respei

ta, se a lei o determinar, a orientação dos conselhos de educação.

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICATIVA "

o conteúdo básico não pode, eV1dentemente, ser f1xado
Suprima-se o Art. 386 e. seu parágrafo único.

em le~.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04324-3
f: CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

,- 'l.tlrIAIM/CONlssio/sUBCOM"'io----------___,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
""' TExTot.lUSTIFICAÇÃO ---,

A PETROS, entidade que presta assistência a milhares

de empregados e func10nários da PETROBRÁS e suas subsid1árias,

além de inúmeras outras, estará condenada ao desaparecimento, c~

so não seJa suprimido o dispositivo indicado.

Trata-se de compatib~lizar os textos, impedindo-se a

consumação de uma absurda medida.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o art. 382 por:

Art. 62 ~ As universidades gozam, nos termos da lei,

de autonom1a d1dática científica, adm1n1strat1va, econômica e fi

nance1ra.
CQ;'-S:;ÃO Pl: SISTEAATIZi\rt\O

õ-l~---------------n:::e.to/JusT.f"\ç,,;i~---------- ___,

EI{ENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA - supri~ir do inciso I, do a~tigo 59 e 61 do anteprojeto do Rel~tor,

a expr-esaao "Vice-Pref'eitô ll
•

Não deve haver restrições a autonomia da un1vers1dade.

JUSTIfICAÇÃO

CONSTITUINTE DEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

Õ-l,---------- PLENA"10/COUISSÃO/SUDCOMISSÃO----------___,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

õ-l,---------------- TEXTOI"USTlf"ICAÇÃO----------------~

o regime de Governo adotado pelo an cepr-o j e co é ° !Jé...t"lrlf.-.):1ta
r-Lsmo , onde não há eleição para Vice-Presiàente da Repub l i.ca , ~Co .. o e.:!
se r-egar-e deve ser adotado pelos Est.ados ilenbros e ~1un1.cipios, nd.o na
verá a cr-z.açáo da figura 'do Vice-Pref'e1.to, que de resto, é íll3.'Cér':'n :e~
lPecíüca das Consti tulções Estadua~s e aas Leis Orgânicas :·:unic::.pais.

COHISSÃO DE SISTE:ÍATIZACÃO

EMENDA CS04329·4
fJ,--'~~~!:L.- ~J
~ --__- ,.1.t:hÂAIO/CONI5SÂO/SLJ8C01US~ÃO-----------J

t9 .
õ-l~--------------- ftxTO/"OSTIFICAÇÃO~---------------___,

item lI!:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 92

Acrescente-se ao Artigo 92 do Anteprojeto o seguinte

111 ~ na hipótese de func~onários c~v~s-de carreira,

ele1tos Deputados Federais, Senadores ou Deputados Estadua1s, se

sua promoção só puder ser feita por merecimento, ela será autom~

tica, se houver e se tiverem sido preenchidas as condições le

gais

EHENDA ADITIVA

- o inciso XII do artigo 49 do anteproJeto do Relàtor úêve te~ a
seguinte redação:

XII - organ1.zar e manter o Poder Judiciário,o ~inistário Públlco,
a Defensor~a públ~ca e a Defensoria do Povo do D~strito Fe
deral e dos Territórios.
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ENENDA SUPRESSIVA

- excluir do § 12 do artlgo 35 do anteprojeto do Rel~to~, ~ ex~~cs

são "após as eleições extraorãinárlas". devendo o disposi;;ivb ter
a seguinte redação:

[!"J

tJ--·&"rIDD~

P ,;:m

Cada legi~latura terá a duração àe quat~oJano3, salvJ dis
solução ela Câmara dos Deputados, hi:Jó-cese en que, CO:.l ã
posse dos Deputados será iniciado Ui.1 novo pe~';:odo qu~,d_'i~

nal •

11 § 1 9 _

EMENDA CS04333·2
tJ ' VILSO;; SOUZA

JUSTIFICAÇÃO

Em diversas comissões foi aprovada a cr2ação do instituto I

da DafensorÁa do Povo, e acatada pelo ilustre Relator.
A emenja vis~ adaptar aqueies dispositivos com o~ dever=s '

da União em relação à organização e manutenção do Defensor do
Povo no Distrito Federal e Territórios;

m,.----------- PLtt.l,uuo/COlllll..sÃo/suacolollssio,------ _

C co.nssxo DE SISTElIATIZAÇAO

EMENDA CS04330-8
~ . ' VILSO.; SOUZA

JUSTIFICAÇÃO

A dissolução da Câ:l1ara dos Deputados ou do ps.z-La.nern,e noe
regi r.les par-Lamerrcar-í s tas é da essência do s í s t ena , corro í.ns t i-u-aent,c
constitucionQl àe supe~ação das cris~s políticas.

As constituições que ado t am este sistema de G-ovel"'no ~ que
consagram a dissolução do p ar-Lamen to , não atribuem às novas e] ai 
ções o caráter de "extraordinariedade ll , até porque, a dissoluçüo I

é um dos componentes das regras do jogo denmcrá~ico, e a fixa;ão I

do rr:anãato tão somente o 1imite màxã.no para o seu exes-ci c i o ,
O caráter extraordinário dessas eleições,eflcontra-se na

cons t í tuição do Uruguai, donde o relator da subco-ní asjio do Poder f

Executivo se inspirou, mas que não se adap t a ao regi:.le po.rl:.Llenta
ris ta, l;endo em vlsta o modelo presidencialista de Governo que co~

sagr-c.,
O Hibridismo introduzido por aquele relatório, sem Iltcn 

der-s0 a distinção fundamental dos Sisl:e:nas de Governos pode levar
a estas observações const~tucionais.

CO.jI35hO DE SISTE"t..TIZACÃOj

.., nXTD/JuSTlFlcaçÃo---- __,

ENENDA SUBSTITUTIVA

O inciso IV do artigo 99 do anteprojeto do Relator deve ter ~

seguinte redação:

Art. 99 - ..

IV - autorizar a decretação ou suspensão do estado ce defes~,

do estaco de sitio e a infervenç~o feGeral.

JUSTIFICAÇÃO

O anteprojeto aprovado pela Comissão de O~ganiz~ção do~ ?od~

res, no seu artigo 52, inciso IV, at r-abuí, ao Congresso ijacicn~l os
poderes par: autorizar a decretação do Estado ~e Sitio e in~e~ve~
ção Feêer~l, e não a aprovação co~o consta do an~eprojeto do Rel~ 
toro

A autorização pressupõe a manifestação prévi~ ~o Congresso '
sobre os atos, enquanto que aprovação pode se dar pos ce r-i orr.•eru.e a
deoretação pela sua ratif2cação ou homologação.

EMENDA CS04331-6
[iJ .'C _ VIL3:':i S('Tf

EMENDA CS04334-1
tJ ,'lTTI,C;O" '-'0;12A

&UTDR----- _

tJ-"'''O.~• r:::J3

COj'FSAO DT<; STSTE:,P,TIZACÃO

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇÃO

El·iENDA ADITIVA
a alinea d), inciso 11 do ar~igo 106 do anteprojeto
deve ter sua redação acr-e s c r dn nos ternos abaixo.

- supri~ir O inciso VII do artlgo 107 do anteprojeto:

Arl;. 105 - •.•••••••••••••••••••••••••••••••.•.•
111 ••••••.•••.•.••••.••••••••..•••••.. ,.

d) - a ind~cação e a exoneração de oficios,
Geral da República.

do Relator

do ?:,"'ocul'cLi:n'"

o dispositivo su?rimido e ~ncompatível com o disposto no
artigo 2 2 inciso V deste anteprojeto.

Por este dispOSltlVO, a violação ao dlreil;o c~~stltucio

nal da ~epresentução poli~ica no exercic10 das funções de gove~~o e
Le g LsLat í.va , IIc-cnfiguram crime de sedição e usurpação de :Jode:-, i~-

suscetíveis de an í s t aa, de pr-escr-i çâc e l'etroativJ.d~de de Le z mais I

benefica", e portanto, não se compadecem C011 o conteúéo do ar... t í go I

101 do anteprojeto que, ao contrário daquele, prevê ~ anis~ia nes~as

-cond í çóe s ,

EMENDA CS04332-4
l:. VILSO;; SOUZA

JUSTIFICAÇÃO

~ão é juridical:1ente dei'ensável que o órg5.o que nO":'2::'a e 111-
daque a Lguem para o exercÍcio de um car-go ou função, 11:l0 se ja a :"'es
ma que o destitua.

No caso do anteprojeto, caberia. it Câmar.::l do:; D,:pu:;:.:?f,JO~ 3.;Jro
var a indic~ção do Procuraéor Geral da Repúbl~caJ e ao Se~~co F:dBrnl
a sua exonerução.

Essa duplicação de compe têric í cs sobre a mes ..la função, ül~:.l I

da imco~patibilidade Juridic~, poderá leva~ à conflil;os entre as du
as casas do Congresso e a insegurança ao ocuprul~e da Funç~J.

Como a comissão de Sistematização eleve co.npat í.b r Lz.e r- d~:3;o~!

ções cont r-ad í.t ór-Las , é de se a t r-í bu í r- à câmara cos De;>ul:c::.Jo~ nz,o so ,
o pode r para indicar, mas t anbein para exone r-ar- o Procurt.J.Jo:.' Ge;:'.:..l I

da Re"úb12ca.

EiolEl{DA SUPRESSIVA

~uprimir a alinea eJ, inciso lI, do artigo 28 do anteproje~o
do Relator.

EMENDA CS04335·9
L!JC VILSO:: SOUZA

~Llw .. "lOrCCl.lISsio/sUDCOMIS!lic - _

COi·;ISSÃO DE SISTEitATIZAÇÃO

r.õ---------------- TUTo/..usflr~A~i!:)----- __,

JUSTIFICAÇÃO

mantém a exigência de "ates
eletivos, o que lamentavelmen
e vedações de candidaturas i~

O dispo~2tivo questionado
tados" para os candidatos a cargos
te poderá se prestar a manlpulações
deseJáveis ao sistema de poder.

A proposição visa afastar esses riscos à
que o dispositivo é imcompatlvel com os principias
ant13projeto.

democracia, Já
que norteiar.l o

Ei4EllDA SU?i"lESSIVA

- supri~ir do artigo 309 do anteprojeto do relator os §§ 1., 3. C

4Q.

JUSTIFICAÇÃO

o § 1 2 consagra uma pro~unda violência a sociedaJ~ br~3ilei

r-a e à econonu a nacional bem como às tendências do I:stacc ::odel'no, ao
propor o des apa.r-e c í.men t.o prograr,lático das empresas ::3ta-:&i .....
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u mesmo ocorre em relação ao § 3 2 I ao vedar t r-a cc, anvo ~c:.vo

recido às empresas estatais.
O n.ode l o econonuco morrtado pel-a di t adur-a só pe~:'n~t z.u e per-

ru ce a r-epr-oduçáo da a"civiàê~cÍe econônuca CQn a par-t i.c í peçáo do ::sta-
do na Economia. Se o Estado dela aa.i r' o s í s ceus, en t r-e atol co l np so ,

O que não e justo é que os interesses eco:1ÔrUC03 prJ.v:"..:03 I

para cons t r tuireJIl-se, vo I tem os recursos públicos para o se cor- ~:~ocl~

tivo e nas àr-eas básicas, exa g i ndo altos r.nvs s t í.men tc s e, após a
consolidação dos seus inl:eresses, acumulação e ab sor-çjio da r-enda p~
blica, queJ.rwu a~astá-lo do p~ocesso econômico.

Com rel~ção ao § 4~, a ag~lJ.dade, racionalidade e oti~izaç~o

das ata.vadades 'das e.apr-e sas e s t aüaas não se c orapadec e CO:1 o exceSS1VO

f'o rma'l Lsrto para as con t r-a t açde s , de outro lado Já t r-at.ado no ca.p~ :ulo
especifico da Adminlstração públlca.

sempre sob o comando de autoridade brasileira";

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa compatibilizar o da spos í t í vo aprovado pe l a
Comissão de Organlzação do Estado, com dispositlVO semelhant:e apro
vado pela Comissão de Organização dos Poderes.

Esta com1ssão, ao f1xar os atos de co~p~tência do Presi
dente dq hepúbl~ca, o autorize a permitir o ingresso de forç~s e~ 
trangelras no pais, sempre sob O comando de &utoridades brasilelras,
conforüae disposição do lnciso XXVI do presente projeto.

A emenda visa exp11citar aquela d1sposição.

EP""TIDO~• P:.:JB
EMENDA CS04339-1
[!J ."TI so.. r soQZ"

~C ÇQ~íISqÃQ DF. RrSTf,~rbTIZArÃO

,.,.,,-- 'LtNAAIO/cOIlIS'Ão/sVICOlU'SÃO-------- _

EMENDA CS04336-7
!!l.C VI! SQ" SOlIzt,

EMENDA ADITIVA

I _ incluir nas disposições transitórias do Bnteprojeco do Ralator
o seguinte Dispositivo:

'L[NAAIO/COIolISsÃo/svaCOl,llssÃO------------, r.:-~J ..,,--_=::1
[ilJI :: (}2 .;01-, f3JJC CQ;.rrSSÃ? DE 61STE'IATIZACÃO .• -t: -
= ~~!i..S! F!: ...çi~c:.-----------

EHENDA ADITIVA

"Art. - As constituições dos Estados adapta<'-se-ão ao s1ste:la
Je Governo instituldo por esta ConstitulÇão.

_ aorescentar ao § I" do artigo 55 do anteproJeto do Relator a e~

pressão: 1t Salvo dissolução da Assembléia Leglsla~lva", danco-se
ao dis?ositivo a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO
O d í spoa í, tivo sugerido cor-r-esponde ao artigo 147 do an :el"''?'

jeto aprovado pela comissão de Organização dos Poderes.
Co:n o estabelecimento do r-eg í ne par-Lauent ar- ds cover-no , -c

que leva o governo de gabinete, subme t ado a maior controle e or~E.,.!.

zação do Poder Legislativo, decorre uma maior permeabilidade e fle
xidade co executivo, que passará necessariamente a estar ::&iS s:~:~

nizado' 0:>10 as demandas da sociedade.
Di:ferentemente do Pr-e s í.denc aaf í.s.no não é U"l Governo person3

lista, monocrático e autorJ.tário, e sim, um Governo de Gabihet2, c,?
legiado.

Em.tal s í s teua, não poâe conviver o pr-aa í denc i aj Lano no a :::.:::.

dos r·~etilb:.."os,sob pena de todos os vícios desse s í s t.e. ra de r:ove::":1.:> i;],

~luira~ ~egativQmente sobre o governo federal.

O mandato dos Deputados Estadua1s será de quatro anos
salvo dissolução da Asselllbléia. LegislatJ.va J aplicad~s as
regras desta Consti tuição sobre Siste,na e t e i t o r-a l , J..õlUt'"l!

dades, prerrogativas processuais, subsidios, perda Ge marr
dato, licença, Lmpedí mentos e incorporação às ?Ol'ças ,'U'

madas.

JUSTIFICAÇÃO

A comissão de Organização dos Poderes a.provou disposi 
ção especifica estabelecendo a obrigatoriedade do regime de Governo
de Gabinete (parlamentarismo) para os Es'tados-i:embl'os. CO'lO nesse ~

regime, e no anteprojeto está prevista a d1ssoluçn.o da Câ',lf,ra dos
Deputados, a mesmcr deve ser e s tiendada às Assembléias Legislativas.,

,- ,.u:~A'llo/CONISsio/suacololls'Ão----------_

oC CO·;ISS3iO:lE SIST"·;AT1ZAt~ÃO

EMENDA CS04337-5
w.C VILSO i '30fl'7,/\

AUTOII---------------

1':'I,-- Tt.XTO/JUST1FICAÇi,O-----------------

PL[NÃItIO/COUISS.i.:o/sv9COMISS.\O------- _

CO:.:i33ÃO DE SI.STZi;ATIZAÇÃO

------ ...-- '. :.::,------------------,
E'·IEHDA ADI'rIVA

_ a alínea b) do inciso 111, do artigo 107 do antepl'oje~o deve
ter a seguin~e reCação:

Pela redação do texto do anteprojeto, atritui-se ao Se
naco a competência para escolha de todos os ~linist~os do Triounal
de Contas da União.

Ocõrre no entanto, que o inciso r: co artigo 144 atrioui
ao Congresso Nacional a ccmpeuénc t a pai-s, e acoLha de 2/3 dos ~·:lnis

tros do mes.no Tribunal de Contas da Un1ão.
Os dispositivos são conf11Gantes.
Visando cOl.1patlblllzá-los e adapatal" ° t ex t.o aos princí

pios do an t epr-o j e uo , deve ser esclarecldo que a cOf,lpatênc1a pl'fva
tiva do Senado Federal li:nta-se cão somente ao 1/3 dos :':.cn1stros·
indicados pelo Pres~dente da República, conforne dJ.~posto no inci
so I do artigo 144 do anceprojeto.

JUSrIFICAÇÃO

. .

................................
1/3 dos IIinistros do Tribunal de Contas da Unlão, ~!l
dicados pelo Presiõen~e da R3?úolica.

Art. '107
IH 
b) -

El-1EllDA SUPRESSIVA
- supriMir o artigo 478 do anteprojeto do Relator

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo em·questão extingue o instituto jurídico d:
'enfitense, tanto em imóveis do dominio privado, quanto do êo~ir.10 ~ú

blico.
O disposi tlvo é manifestamente conf'l i t.arrt e com o di:;pos~:::

no artigo 4'8, VIr, que at r-ibu.í à União às terr.as de l!arinha, e a í nda ,
com o inciso I e II do mesmo artigo.

A ext í.nçâo aa enfitense. 'par-a imóveis públicos ~",po"ta
c r-i.ar U:'1 imenso vasio leglslativD e normativo com relação a. p r-cp r ã edr
de e uso dos seus pubLí cos , e v r s a a atender única e exclusiva::-,Bnte I

a inte~esses da,especulação imobiliária.
Com relação à enfitense sobre imóveis do domínio pr-í.vado ,

por ser matér~a lnfra-constitucl.onal, deve ser tratada pela lebisla
ção oiv1l ordinária.

-- -- -_ ;.'t...u-:,. =:"'~si.:: 1.!,::"'55.iO-------

CO:;ISSÃO DE SISTE:IATIZAÇÃO

1':'1---------------- rCxTo/J~5nnCAçio------_--__---_--,

El>lENDA ADITIVA

_ acrescentar ao inciso IV do artigo 49 do anteprojeto do Relator:



1030 • Comissão de Sistematização

'L(N..~là/eOUIS$Ãol'"._"_'_"'_"_'_' --.Jl :ç'ZI"CTA~
CO;iIS3ÃO Q1L~:I;..~t::;';ATI~~Q.__ . ~ :i~"'-j

.".. ._/~ TIEXTO/JUSTlttCAr;Ão--------------o---.,

El'IENDA 110DIFICATIVA

- o inciso IV do artigo 106 do anteprojeto do Relator deve corres
ponder a alínea e) do inciso 11 do mesmo artigo, COQ a seguinte'
redação:

Art. 106 -

.EMENDA CS04341-3
tJ VILSOl: SOUZA

..UTOR--------------O] r;l-'.~rlo~~_ t P.::;]_J

a concessao e renovação das concessões de rádio e televisão s~rá' I

de ccrnpe t.éncf.a exclusiva do Congresso ::acional.
Com a redação dada, essa competência passa c.. ser ·'el'a

mente homol ogatór-ia, diversa por-canto da deliberação da Cor,iis::;ãc.-
Como a Comissão de Sistematizaç~o, por força do di3pOS

to no Regimento Interno da Assembléia Nacional Con::;üt.u~n:;e não nõ
de alterar o mérito dos dispositivos aprovados pela::; co~issões t~=
raáticas, a redação atual deste Lnc aso deve ser a I t er-ada , man-:en
do-se a redação original, aprovada pela Comissão de Org~n~zaç~o

dos Poceres. '

111 - ••••••••••••••••••••••••••
e) - r-eco-nendaçjio para o Primeiro Hinistro, v í scnco o é.:fas

t~nento de detentor de c~rgo ou fu~çüo ce co~~~~~ç~ no
governo f'ederal J inclusive na ad.aan í.s crz.ç5.o inéire'ta.

EMENDA CS04344-8
0.C VILSJ:I SOUZA

AUTOIt---------------) • R-,.&IItT'OO~

_ C Pl.:DD----,-J

- Art. 99 -

EI·iEiolDA ADITIVA
inclüir-no artigo 99 do anteprojeto o inciso XVII,
redação:

JUSTIFICAÇÃO

Pela redação do dispositivo, -i:oàos os OCUL)::.n~es de car-gos
ou funções de confiança no governo federal estão suje~tos à reco,en
dação de afastaJ.lento, inclusive os J.linistros de Estõ:.do e os dirige~
tes de órgãos de Governo e das empresas estatais.

Segundo o disposto no artigo 105 do anteproJe.o, tal reco
mendaçáo poderá ser tomada por uma minoria de até u n déci~o dos' :e'}
brcs da Cârnar.:'. üos Deputados, a que poderá se t r-ansro rmar- em :fonte7

permanente de instabilidade do governo e de con~lito en~re e~~e e o
par1anen to.

Sem pretender mudar o alcance do dz spos í t'Lvo , :,I<:'S v í aando '
compatibilizá-lo com os principias norteadoces do unl:.epl'ojeto, o
quor-um para deli:,eração desta rt:J.téria deve ser o da maioria absolu
ta da Câmara dos Deputudos, como previsto no inciso 111 do art~co '
lOGo

r=T TIUTO/olUS' F·c...çi~-----~----

COr.1 -a·'~egUinte I

XVII - eleger e destituir o Defensor do Povo nos t.e rcaos
desta Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

OS artigos 151 a 154 do presente anteproje.o disciplin~a

o instituto constitucional da De~ensoria do Povo.-
A presente Emenda visa tornar explicita, na co~~etênciai

exclusiva do Congresso Nacional, o poder para eleg~: e ~est~~~ir

o Defensor do Povo, como o faz com relação às demais atl'ibui'f-Ões
do Congresso Naca onaã',

&UTOIt-----

ElilEiolDA ADITIVA

acrescentar ao inciso lI, do artigo 99 do anteprojeto 'do Relator
a seguinte expressão:

"11 ••.•• , semp.re sob o comando de autorid&àes brasileir~s;

JUSTIFICAÇÃO

r;:r-----"....,,;:----- "LuiIlIlO/C:OUI5SAo/suaC:Olflssio------

SISTE!;ATIZACÃO

EMENDA CS04345·6
tJ· VILSW SOUZA

_ incluir no artigo 99 do ânteprojeto do Relator o seguinte inciso:

ENElIDA ADITIVA

Art. 99-

r.-r,---------------- 1'CXTO'oIIISTIFICAÇio-------- --,

EMENDA CS04342-1
tJ .VILSor: SOUZA

XV2:II- escolher 2/3 dos l!embros do Tribunal de Contas da União.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa complementar Q dispositivo e compatibi
lizá-lo com.o di~posto no art. 162, inciso XXVI do prese~te. an-eo
jeto. \,o • r2

A emenda visa explicitar a competência do Congresso i~~

cional, reco~~ec~da pelo art. 144, 11 do anteprojeto, na escO 
lha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas d" UniZ:o.

EMENDA CS04343·0
[!J . VILSO:; SOUZA

tJ-"&NTIClO~

P:'iDB
f<],-j---------- "L["ÂR10/cOIolISsÃo/sIIICOJlJ!lSÃo- •__~

El-lENDA ADITIVA

- a~scentar ao inciso XV do artigo 49 do anteprojeto do ~e1ator:

r.-r
t

'EXTo / olU5TIFIC&Çi. O -,

" ••••• , com prioridade à empresa -e tecnologia nacional".

E1IEi\DA ilODIFICATIVA

o inciso XIV do ar~igo 99 do anteprojeto do Relator deve ter a
seguinte recação:

Art. 99

XIV - conceder e renovõ:.r a concessão de em~ssoras de rádi~
e televisão.

JUSTIFICAÇÃO

o anteprojeto alterou pro:fund~nenl:.c a disposição O:~E~

náriã a~r~vada pel~ Comissão de Organização dos Poceres, ~ela qu&l,

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa adaptar e dispositivo, com o a~te~roje

to aprovado pela Comissão de Ordem Econômica e com o capitulo ~e

lativo à Ciência e Tecnologia.
No primeiro está disposto que o ingresso do capital I

estrangeiro na economia brasileira· se :fará de forma supletiva e
com~le~entar (art. 308). No segundo, que a autonomia científic~ I

nacional é garantia da soberania.
Para que estas proposições se efetivem na prática eco

nômica é necessário proteger a empresa e a tecnologia nacional d;
concorrência do capital estpangeiro no mercado interno.
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COT1TS~AQ Di SJ STS:~ATT7.:f:CÃQ

EMENDA CS04350-2 .UTOO-------)
[J CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

~ rLUI,UllO/cO'lIssÃo/sUBCOWI"io------- _

t:

EMENDA CS04347-2
f:

EMENDA SUPRESSíVA

_ supri~ir o parágrafo-único do art1go 56 do anteprojeto do Rel~tor.

[i]

E~IENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:ARTIGO 13, INCISO I, LETRA i)

JUSTIFICAÇÃO

Com a implantação do reg1me parlamentar je gove:nc, ~p~~

vado pela Comissão de Organlzação dos Poderes, e 3~a extz~sao ~~Sl

Estados-:1embros, excluin-se do anteprojeto a eLe i.çao de Vl~-=-:)::"~Sl 

dente da República, o mesmo devendo ocorrer com relaç&o & f~~u~~ co
Vice-Governador.

De outro lado, não deve a constituição Federal est~~ele

cer detalhamentos para organização dos Governos estaduals, sob p2~a

de feri:- a autonomia Consti tuc í ona l , dos Estados ~'lembros e

Ao dispor expressa~ente sobre a eleição de Vice-Gcv~~~a

dor, o anteprojeto não só cr1a a 1mconpatibi11dade entre 05 jl\"-';l'SOS
Governos, como tolhe os Estados !Iembros do poder de e s t abe Lece r- cu
não referida eleição.

A letra i), inciso I, do Artigo 13 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:
Artigo 13 ...••••.••••.•.••••.•.••••••.•.••.••••....•.•
1- .

i) As mais graves ofensas ã vida, ã existência digna e
ã integridade físiêa e mental são o terrorismo e a tortura, crimes

de lesa humanidade a qualquer título, insuscetiveis de fiança, pre~

crição e anistia respondendo por eles os mandantes, os executores, os
que podendo eYitâ-los se omitirem, e os que tomando conhecimento de

le não o comunicaram na forma da lei. a partir da data da promulga-'
ção desta constituição.

~USTIFICAÇÃO

Historicamente, terrorismo e tortura se- apresentam como

alternativas violentas de pressão para a manutenção ou derrubada do

poder, pouco importando'se o mesmo é legal ou legítimo.
Terrorista hoje, torturador amanhã. Torturador hoje ter

rorista do amanhã.
Terroristas: assassinos crueis, ladrões de bancos, incen

diários, agressores covardes de vítimas indefesas, autor:s de expl~

sões, !nfim todo um elenco de ações desumanas, só justificadas ~elo

fanatismo e pela ideologia.
Por outro lado, terroristas e torturadores são apenas pes

soas que exercem papéis alternativos, cuja/principal natureza é poli

tica.

VILSCl;l SOUZA

EJoIEIIDA SUPRESSIVA

- suprirnlr o paragráfo único do artigo 57 do anteprojeto óo Relator.

EMENDA CS04348-1
PJl.-· ~) tS~~~:~
~---------PLI:HAl'IlD/CO"'15SiO/SU8CONI5Sio-- ~ ~OATA~

PJ....•__C_O_;.l_I_SS_Ã_O_DE_,_S_J:_S_T~_"._;P_.T_I_Z_AÇ_Ç_Ã_o ~~ 'Cvz;oW?1-J
~~-~------------- TEXTO/JUSTlrlcAçio --,

poli

Dav!.

nais.

a Constituição Federal não é
para a criação de tipos p!:.

Stolypim, segundo os comunistas, poderoso chefe da

cia do Tfar Nicolau 11, comparativamente a performance de Leon
dovich Bronstein, o famoso Trostky, era um simples amador.

As vezes por azar o terrorista tem sua futura carreira
de torturador frustada, porque a revolução foi mal sucedida e o es
tado totalitário não foi implantado. Podendo ocorrer do mesmo ser
vitimado por procedimentos inquisitoriais, contra os quais também'
nos opomos com todá a veemência.

Do ponto de vista jurídico
o instrumento jurídico mais apropriado

o terrorista é um torturador nato, .porque tortura a me~

~e de inocentes, ~idadãos'comuns, que vivem aterroriz~dos com a f~!

ta de segurança para si e sua família. -
E trivial encontrarmos na história terroristas famosos ,

que após ou antes mesmo da·.vitõria da revolução, tornaram-se exími
os torturadores, corno é o caso de TROSTf.v, que de perito em atenta
dos terroristas, acabou liderando a famosa TCHECA, isto é a polícia

vermelha do Partido Bolchevista,' precursora da atual KGB.
A TCHECA após a Revolução de outubro de 1917 e durante

o levante camponês contra os comunistas em 1922 torturou e executou

milhares de cidadãos russos, inclusive mulheres e cnanças, padres e
freiras, cuja cifra total atingiu a mais de um milhão de infelizes
cujo único crime eraode ser cristão.

_----------------TE~TO/JIJSTlFlC"Ç;.O----------------___,

'A seção I, do titulo IX do anteprojeto, passa a ser o
CAP!TULú 111, renumerando os capítulos e seções subsequentes.

JUSTIFICAÇÃO

_---------- PLIENARlO/cOJ.lISSÃO/SUBCOIol'SSÃO- _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

O Sistema de Governo adotado pelo anteprojeto e o parlamen
tarista, não prev~ndo a'elelç~o de Vice-Presidente aa Repúb11ca. 

Como esse S1stema de Governo deve ser seguido pelos Est~dos

Membros e Munlcípios, torna-se imcor~ativel com Õ texto co antepr~

Jeto, a previsão de eleição para Vice-Prefeito.
Finalmente, a matér1a deve ser tratada pelas Const1tu1~

ções dos Estados ;·Iembros e pelas Leis Orgân1cas dos liun1ciploS.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: TITULO IX, SEÇÃO

EMENDA CS04349-9 mo.---------,
f? CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

Tal corno está assinalado no Art. 349 do Anteprojeto de
Constituição, a saúde é um direito de todos, independente de subo~

dinação do titular desse direito sub j e t í vo a qualquer sistema de pr!:.
vidência social.

Por conseguinte, a subordinação da Saúde, em Seção do
Capítulo 11 da Seguridade Social. é imprópria e deve ser corrigida,
posto que, tal como foi legislado se configurou urna subordinação.i~

devida ao sistema de Seguridade Social. contemplado no Capítulo 11,
que tem corno destinatários, exclusivamente, os trabalhadores urb~

nos e rurais, filiados ao sistema de previdência social estatal.

Preferencialmente a técni~ jurídic~ utiliza os códigos
,penais ou as leis penais especiais p;rra tal des1derato.

A expressão tOTtura é ambígua, sendo do ponto vista da
lógica filosófica um conceito plurívoco analógico, isto é, pode Ser
interpretado em vários sentidos.

O"que seria a tortura? urna lesão corporal? urna pressão

psicológica?
Enfim, subsiste um problema concreto-corno tipifica ator

tura no Direito Penal.
Tornar qualquer crime imprescritível é contrariar a evo

lução científica do Direito Penal. E ignorar Beccaria e Fenerbach.
Promulgar no Brasil lei constitucional impedindo a pres

crição de crimes cuja tipicidade ê imprecisa, francamente é violen-'
tar nossa consciência jurídica.
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Voltar a prática da tipicidade anormal, tão comum, na l~

gislação penal do Brasil, será c"ir no ridículo perante a comunidade
universitária.

Em virtude de preconceitos idéológicos, religiosos ou
políticos ofender as conquistas do direito penal moderno, como inf~

lizmente~em ocorrendo em algumas nações; não é avanço e sim retro
cesso.

O art. 14, Caput, inciso I e alineas do Antepr~

jeto da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte red~

ção:

AJ:-t. 14 .•.•.....•..•........••....••...........
I - garantea do direito ao trabalho mediante

proteção da lei contra dispensa arbitrária.

~ TEXTO/~uSTIFlCAÇÃO --,

C~ISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Além do mais, é bem claro que do ponto de vista científi
co a mais grave ofensa a vida é a morte.

A prevalecer o atual texto, o homicídio seria uma condu
ta menos gravosa que a tortura.

'Por hipótese, se um policial aplicasse um tapa ou empu~

rão em alguém, em tese poderia ser denunciado como torturador, e, ao
contrário pr~so ao disparar um tiro contra terceiro, apenas poderia
responder pelo crime de homicídio, per~tamente prescritíveI.

Realmente º_~~21)~to de impropriedades e inade9uações s~

mado a uma visão romântica da vida e da realidade nos exigem a obrig~

ção de apresentar esta emenda do anteprojeto.

Constituinte RICARDO FIÚZA

JUSTIFICATIVA

A polêmica sobre a estabilidade de ewprego deve
ser superada através de fórmula intermediária que permita a jus

ta composição entre a pretensão dos traba1hadores de estabilida_
de e a exigência do empregador de absoluta disponibilidade da
mão-de-obra. ,

A forma intermediária é a prevista pela Conven_
ção n9 ~58, da Organização Internacional do Tra~alho que sem
impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina ca
paz de ordenar a ruptura do contrato de trabalho como um procedi
mento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se
com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas '

.coletivas determinadas por causas econômicas, a ordém preferenci
aJ. de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos
com maiores e~cargos familiares etc, mediç~ que a lei ordinária
deve especificar e que não devem ser resolvidas em nível da Con~

tituição.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO VIII, LETRA A

A letra "a" do inciso VlrI do Art 13 do anteprojeto, pa~

sa ter a seguinte redação:

Art. 13

VIII

a) g assegurada a todos o acesso às referências e info!

mações que a cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins a
que se destinam, sejam essas registruduc por entidades particulares
ou públicas, inclusive as policiais e m~litares, sendo exigível a
correção e atualização de dados, através de processo judicial ou a~

ministrativo sigiloso. O acesso às informações produzidas pelos Mi

nistérios Militares será regido por legislação ordinária específica

JUS T I F I C A ç Ã O

As Forças Armadas possuem um sistema de avaliação do mé
rito de seu pessoal militar, jã consagrado ao longo de vârios anos
de·aplicação, com o propósito de tornar cada vez mais aprimorado o
processo de seleção para o acesso aos postos e graduaçõcc superio

res, bem como para o descL@enho das mais variadas comissões em to
das as fases da carreira. Evidentemente que o sistenê, em várias 0

po;tunidades, impõe que seja preservado o sigilo das informações s~
bre ú pessoal,- por forma a que o mesmo se,torne o mais criterioso

possível, além de ser ressalvado de quaisquer influências estranhas
que possam prejudicar os seus elevados padrões de uniformidade e
justiça.

Por outro lado, aos Ministérios Militares não cabe a mis
são de armazenamento de informações sobre o pessoal civil, de um mo
do geral.

Sendo assim e com o propósito de martter o processo de a
va1iação das Forças Armadas, afastado desta prescrição cOFstitucio
nal, torna-se necessário acrescen~ar ao presente dispositivo, uma
ressalva que possibilite o tratamento da matéria por meio de legis
lação complementar especifica.

EMENDA CS04352-9 ..,0.-------
[9 CONSTItUINTE RICARDO FIUZA

~__---_-__- PLUÁR1Cl/CO".lSSÃO/SUBCOM.SSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_---------------- TEXTO/"uST1F1CAÇÃO----------~------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, caput,INCISO.I

Dar a fórmula que proporciona essa SOlução. como
a proposta, deixando-se para o legislador ordinârio a decisão so

bre a amplitude da proteção.

Constituinte RICARDO· FIUZA

.".,- .. LE:NARIO/cONISsÃO/$UaCOMlssÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~_--__--__-_-_--_TI!:XTOI"VSTI,.lCAÇ.iO----------------_.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 322

o Art. 322 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:

Art. 322 Os serviços de transporte terrestre ,de pessoas,

de bens e de carga aérea, dentro do território nacional, inclusive

as atividades de agenciamento, somente serão explorados pelo Poder

~úblico, por brasileiros, ou por empresas em que o capital com di

reito de voto seja majoritariamente nacional, segundo se dispuser

em lei, respeitado as disposições de acordos bilaterais formados p~

ra União, observado o principio da reciprocidade.

JUS T I F I C A ç A O

A preocupação e-m se acrescentar a expressão "respeitados as

di~posições de acordos bilaterais firmados pela União, observado o

princIpio da reciprocidade", ; a de que o Brasil ji tem firmado di

versos acordos, que se não forem considerados como vãlidos, teremos

implicações posteriores resultantes das restrições impostas ã parti

cípação de empresas estrangeiras no agenciamento de carga aérea.

Assim ê que, acordos aereos internacionais, sempre bilate

rais, podem vir a ser prejudicados, ou tornados inviáveis, pois que

o consagrado princ1pio da reciprocidade, em tais acord~s, não pode

ra ser obedecido. Aliãs, este princ~p1o foi adotado pelo Relator da

Comissão de Sistematização no Art. 321, quaato ao transporte maríti-

mo.
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conSTITUInTE RICARDO rIUZA

EMENDA CS04356-1
tJ

AUTOR---------------
pr;PANTIDOO

PFL-PE

~LEN"'R1C/co"'ls,i.o/sU8CO"IS,ÃO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO w
~ COMISSÃO DI SISTEMATIZ~ÇXO

'-'---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 336, INCISO III

o inciso lI! do Art. 336,do anteprojeto, passa ter a

seguinte redação:

Art. 336 ............................................

Dispositivo Emendado: Art. 350, II.

Dê-se ao 1tem II do Art. 350 do AnteprOjeto da Con!

tituição, a segulnte redação:

111 - a organização, o funcionamento e as atribuições

do Banco Central e do Brasil, sendo que os mandatos dos diretores

não serão coincidentes, devendo a renovação dar-se ã razão mínima

de metade a ca~a dois anos.

JUS T I F I C A ç Ã O

Uma vez que se pretende assegurar autonomia ~o Banco

Centraledo Brasil e imprescindível que o mandato de seus adminis

tradores sejam fixos, não coincidentes e escalonados, isto ê, que

a diretoria se renove gradualmente, e não de uma única vez, de m~

do a que a administração da política monetária não sofra solução

de continuidade.

Ar,t. 350 - .•.•••.••••••••••.••••••••••••••••••••••

I -

"lI - acesso is aç~es e serviços de promoção, proteçio e

recuperaçao da saúde, de acordo COM as necess1dades

de cada um, assegurado o direlto indlvidual de op

gao por sistemas de saúde pr~vados, caso en que fl

cará SUJeita a apenas 1/3 das contr1buições para o

sistema púb11co de sa~de.'l

EMENDA CS04355·3
li J Er:p'F"LT"0-----=tr: Constituinte RICARDO FIUZA . ~ J

-,----------- "LUÂ"IO/CONI55ÃO/sUDCOIlIs.5ÃCl'___________ rITJ0AlJ..~

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 1~7~11

o Art. 350 revela um espírito estatizante. Os serv~

ços estatais de saúde sao comprovadamente lncficientes. Deve ser

preservada a opção lndivldual de recorrer a sistemas prlva~~s---~dé
.s>

proteção a saúde, caso em que se reduz~ria a un terço sua contri-

buição para a Manutenção da rede nacional de ~aúde.

~--_---__- __-_--_TItXTOI"UllTIf'ICAÇAO'------__--------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 346.

"Art. 346 - Para garantIr o equi ';brio orçament~rlo dos

orgaos governamentais de seguridade social:

Substitua-se o art. 346 do Anteprojeto de

pelo seguinte:

Consi::ii::uição, EMENDA CS04357-0
J

r:r;P'F'"L"oo-----,
tJ_'--..:C::o::n.::s::;t::..:.1t:::U::..:.'n::.t::.e=-_R::..;..IC~A:.:R:.D:.O::..:..f...:I.:U:.:Z::.A:_ ..J. ~ J

PLENARIO/CONISSÃO/SUIlCONlllSÃO__=- J r.n-.IDAT'\=--v::L

1e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~~ , f? ~~

I - Nenhuma prestaç~o de benef;clo ou de serviço compreendido

na seguridade sociat poder~ ser cr,ada, majorada ou esten

dida sem a correspondente fonte de custeio total.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 346.

tamb;m a entidades t;cnicas especializadas, de acordo com

lei Complementar espec;fica.

li - Os beneficios equipar~ve1s a seguros privados e os servi

ços assistenciais, m~dicos, dent~rios ou hospitalares p~

"Art. 346 - Para garantIr o equl I;brio orçament~rio

derão ser delegados a seguradoras ou, no ~Itlmo, caso,

Substitua-se o art. 346 do AnteprOJeto de

pelo seguinte:

orgaos governamentais de seguridade social:

Constjtuiç~o.

dos

opçao do empregador, ratíflcaç:io plebisclt~ria dos empregados e apr=-~

vaçao do ~r9ão governamental delegador, e o empregador reduzlr~ sua

Parágrafo ~hlco - No caso do InCISO I I, precisara haver I - Nenhuma prestaç~o de benef;cio ou de serviço compreendido

na seguridade social poder~ ser criada, majorada ou estei

dida s~m a correspondente fonte de cust~io total~

contribuição social em proporção inferior ao custo dos

ou serviços delegados".

beneficios I I - Os benef;clos equipar~vels a seguros privados e 05 servi

ços assistenciaiS, m~dicos, dent~r,os ou hospitalares p~

criadas, sem uma prevlsao da sua dimensão Junto aos cofres da previ

d;ncía social. E dar sustentaç~o aos benefiCIOs postos ~ dISPOSIÇ~o

dos contrIbuintes ~ o objetivo da nossa proposta.

popul istas, sao
haver

caso,derão ser delegados a seguradoras ou, no ~Ittmo

Par~9rafa ~nico - No caso do InCiso I I, precisara

tamb~m ~ entidades t~~nlcas espeCial izadas, de acordo com

leI Complementar espec;fica.

contribuição social em proporç~o inferior ao custo dos

qu serviços delcgados#.

op çe o do empregador, rat i f I caç~o p Ieb ise I t~r j a dos empregados e aprE.

vaçao do ~r9~0 governamental delegvdor, e o empregador reduz,r~ sua

segu.r ..!..A emenda vIsa minimizar os constantes d~ficlts da

JUS T I f I C A T I V A

dade social, onde medidas de cunho social, por~m
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JUS T I F I C A T I V A JUSTIFICATIVA

criadas, sem uma prevlsao da sua dlmens~o Junto aos cofres da previ

d~ncia social. E dar sustentação aos benef;clos postos a disposição

dos contribuintes ~ o obJetivo da nossa proposta.

popullstas, saa

A emenda visa minimizar os constantes d~flClts da

dade social, onde medidas de cunho social, por;m

segur..!..
Na medida em que nem todas as entida

des empregadoras sao empresas e entre as empresas, nem to

das são lucrativas, a medida i râ, constitucionalmente, dis

crimlnar os trabalhadores, trazendo evidente injustiça soei

a l .

Além d l s s o , a matéri a p o de râ ser obje

to de lei ordin~ria OU de negociaçio entre trabalhadores e

empr-e s as.

EMENDA CS04358-8e: CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

,..,, PLENAR10/eo',ussÃo/tuBcONISSÃO------------,

, COJ~ISSf,O DI: SISTEt:JlTIZAÇl-.O
r='I T'EXTO/JUSTIF1CAÇi.o ~

EMENDA CS04361-8e: CONSTITUINTE RICARDO FIUZA·'

r.1,..--------- PLIENARIO/CONISSÃo/sUBCOIolISSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
r-r-r TEXTO/olUSTlfICA1iÃO-----------------,

EMENDA RUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO l~, INCISO VII

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1~9, INCISO X

t supriwido o inc. VII do art. l~ do j\~teprojeto

da Comissão de Sistematização.

O inciso X do Artigo 1~9 do Anteprojeto da Co
missão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1~9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA
Inc. X - Salário de trabalho noturno superior

O referido texto dispõe que além da remuneração
variável será garantido um fixo mensal o ~ue contraria o siste

ma de remuneração por prod~ão, peça ou tarefa çue é sempre ca~

culada de acordo com as unidades produzidas Delo e~prego sem a
obrigatoriedade do acrêsci~o de um fixo e desde que o total da
remuneração variável ex~eda o valor do salário-mínimo.

A adoção de um fixo viria trazer um acrésciMo '
de remuneração em todos os setores que ~dotaM esse tipo de sa

lário -sem a obrigatoriedade de um fixo mais o variável.

ao diurno".

JUSTIFICATIVA

Essas percentuais são fixadas por lei ordin~

ria, convenções, acordos coletivos e sentenças normativas como
é próprio, em uma variedade de indices que desaconselha a incl~

são do indice em nível constitucional.

AUTQR---------------

J
~PFLP~RTIOO~

Constituknte RICARDO FIUZA . ~ J
EMENDA CS04362-6
t:

r='I---------------- TEXTO/olUSTlflCAÇÃO- _

r='I---------------- TExTOt."USTIFICAÇÃO-----------'-------,

EMEND~ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~lliNDADO: ARTIGO 356

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~lliNDADO: ARTIGO 1~9, INCISO IX Suprima-se o art.356 do Anteprojeto da Comissão

de Sistematização.

Fica suprimido o inc. IX do art. 1~9 do
projeto da Comissão de Sistematização.

Ante

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A gratificação natalina ou décimo terceiro sa

lário é assegurado por lei ordinária (Lei n9 ~.090, de 1962) sen
do desnecessária e inócua a sua inclusão em nível constitucio

nal.

A saúde ocupacional a que se refere o dispositi
vo abrange a medicina e segurança do trabalho, matéria afeta ao

Ministério do Trabalho e sua fiscalização, sendo inconveniente a
sua transferência para área diversa do trabalhista diante de co
nexão existente entre essa questão e as atribuições do Minist~

rio do Trabalho, em especial a inspeção trabalhista.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1~9, INCISO VIII

re-r TEXTO/..uSTIFICAÇÃO----------------~

EMENDA CS04363-4
tJ CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

t? COMISSÃO DE SIST~;·;~:~~~/su'''.''''o~ -_----_- PLENAR10/cONISSÃO/SUBCONISSÃO------------,

COMISsAo DE SlSTEMATlZAÇAo

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO X1'11

~_-__-- -_---_TEXTO/olUSTIF1CAÇÃO----------------~

EMENDA CS04360-0
t: Constituinte RICARDO FIÚZA

Suprima-se o fnciso XI Ii do ~~t!g? 14
do Anteprojeto da Comissio de Sistematizaçio I' \,

t suprimido o inc. VIII do art. 149 do Antep~

jeto da Comissão de Sistematização.
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JUSTIFICATIVA ffiMENDA CS04366-9 .UT''"-------] r;-r-."P"F"Lo=ê= CONSTITUINTE RICARDO FIUZA . C- J

Os pIsos salariais devem resultar das
ções coletivas entre empregados e empregadores cabendo ã
camente a previsão do salário-mínimo geral.

negoci~

lei un!

Pl.ENAFlto/COUl5sÁO/SUBCOII'5Sio· ~D~---::7ll

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ) C2-t r-J e7}
r.l

TE
X.TO/ JU5Tt FtCA<;ÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 149,INCISO XV

EMENDA CS04364-2
tJ ConstItuInte RICARDO FIUZA

o inciso XV do Artigo 149 do anteprojeto da C2
missão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:

,..------ Pr.[NAR1D/COI.IISSÃo/SUIICOIU~,io ----.

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------- -,

Inc. XV - duração do trabalho não superior a
48 (quarenta e oito) horas semanais, não excedendo de 8 (oito)
horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação".

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 355 § 42 •
JUSTIFICATIVA

çao.

Suprima-se o § 4 2 do art. 355 do Anteprojeto de ConstItuI

Iher o tratamento que lhe -garanta mais sobrcvida. Não deve h~ver re

serva de mercado para hospitais e clinicas inco~petente5.

'Iberdade de escolha do doente. A este ~ que sabe selecíonur a ~ntl

da de prestadora de serviços de sa~de, Independentemente da naciona

A semana de !l8 (quarenta e oito) horas é a r!;.
gra nos países da América Latina como se vê através do levant~

mento el,,:~orado pela Organização Internacional do Trabalho e p)!
blicado com o título de "La Jornada Extraordinária en América L~

tina" (1986) indicando que essa é a Jornada normal geral na ~

gentina (Lei 11.544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, artigo
161), Costa Rica (Constituição, art. 58 e Código, art. 136), Ha!
ti, r~xico (Constituição, art.123,§§ I e IV e Lei Federal da Tr~

balho~ arts. 8 e 69), Nicaragua, Panamá (Constituição, art. 65 e
Código, art. 31>, Paraguai, Peru (Constituição, art. 114), Ur)!
guai (Lei 5.350, arts. 1 e 3 e D. de 29.10.57) e Venezuela (Con~

tituição, art.-86), sendo raros os países latinoamericanos com
jornadas menores.

Não sendo o Brasil altamente industrializado
não se. justifica, especialmente no atual c~ontexto econômicos a

redução da duração diária por lei, nada impeàindo, no entanto. a
negociação direta entre os inter~ocutores sociais.

a

csco

prof,2.

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo e xen~fobo, d,scrlminat~rlo e ofensIvo

I Idade dos s~ciosl e exclusivamente em funç~o da seriedade

510nal e avanço tecnol~glco da empresa prestadora de serviços

coso O nacional ismo não deve inibir a J .berdade do cidadão de

EMENDA CS04367-7e: Constituinte RICARDO FIUZA
~PAnIDO~

PFL-PE
__________ Pl.!NAl'IIO/COUI55ÃO/SUIlCOMISSÃO- --,

t: COMISSÃO DF SISTEMATIZAÇÃO

r:-r----------------TUTO/JU5TIFlCAÇio----------- -,

EMENDA SUPRESSIVA
r::T Tt"XTO/JUSílFICAÇÃO -,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 379, § 12.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 365, e seu parágrafo unico.
Suprima-se o § 1 2 do art. 379 do Anteprojeto de Constitui

çao.

Suprimam-se o art. 365 e seu par~9rafo unlco do AnteproJ~

to da Const i turj ção, remunerando-se os dema I ~. JUS T I F I C A T I V A

A única forma de melhorar o sistema prevldencl~rio compl~

or9anlZ~

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo em tela, tal como est~ redigido, enseja

formação de monopól lO. E a prevld~ncla social já o detém, na

do seguro de acidentes do trabalho.

mentar e delegar, progressivamente, suas atividades para

a

area

o acesso a escolarizaç~o 50 deve ser gratuito no tocante

a escola primarIa. A figura do mandado de injunç~o contra o Estado,

sem verlficaç~o de ~ue o aluno tem qual idades para absorver o ensi

no, seria um entupimento dos canais jud,c,~rioSI sem provel~o para

a comunidade: A Constituiç~o Ja prev~ percentagens das receItas fe

derais, estaduaIS e municipais, devendo quaisquer outras medidas de

verificaç~o do bom cumprimento desses dispositivos ser deixados ~ le

gislação ordin~ria.

ç~es privadas, at~ o máximo que se tornar cxeqü;vel, revertendo a

atual tendêl)clo

cionais vigent~s.

estatlzante, que contraria os principias constlt~
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EMENDA.CS04368-5
PU Constituinte RICARDO FIU;~ro.

p:r;PAftTJDO~

PFL-PE Constituinte RICARDO FIOZA

1":1,---------- Pl.f;HA'IID/COMlssio/SUllCQNI5Sio,-----------

e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.1,---------------- T.tX=rO/olUSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA MODIFICA~IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 383, § 12 • Dispositivo Emendado: Artigo 14, inciso XXVI.

D~-se ao § 12 do art. 383 do Anteprojeto de ConstituIção

a seguinte redação:

Suprima-se o inciso XXVI do art. 14 do An

teprojeto da Comissão de Sistematização.

Art. 383 -
JUSTIFICATIVA

o inciso mencionado trata da criação de cr~

§ lQ - Comp~-pr~terenclalmente ~ União organizar e ofe

recer o ensino superior, sem preJu~%o da atividade pr1vada destina

da a preservar a opç~o dcmo("r~t i ca entre a e aco I a p~b I i ca e a pr I ve da,
ches e pré-escolas nas empresas privadas e

coso'

órgãos públi-

§ 22 

§ 32 

§ 42 -

JUS T I F I C A T 1 V A

A inclusão de tal dispositivo na Constiui

ção obrigaria a todas as empresas, independentemente do por

te da mesma ou do número de empregados que tivessem, sendo,

portanto, inexeqüível do ponto de vista econômico, princ1

palmente para as pequenas e micro-empresas, que se veriam

impossibilitadas de cumprir o preceito constitucional.

É principio democr~tlco assegurar a livre OpÇüO entre o

ensino p~bl Ica e o privado em todos os niveis. A estatizaç~o do en

sino e o caminho mais direto de lmplantaç~o de ideologias totalltá

Ademais, a matéria Já está suficientemente

regulada em lei ordinária, não se justificando sua inclusão

na Carta Magna.

rias.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACão
1':"1---------------- TEXTO/.lUSl'IF1CAÇÃO-----------------,

EMENDA C504369-3
t:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO Bl1ENDADO: ARTIGO 159

O artigo 159, caput, do Anteprojeto da Comis

são de Sistematizacão passa a ter a seguinte redacão:
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

J!.l

f!J-r---------- Pl.EN;'ItIOICOI,l/ssÃolsUBCOIII,ssia

EMENDA MODIFICATIWA

"Art. 159 - Lei especial protegerá os

lhadores domésticos".
traba

Dispositivo Emendado: Artigo 14, inciso JUSTIFICA1'IVA
ltVIII.

Dê-se ao inciso XVIII do art. 14 do Antepr~

jeto da Comissão de Sistematização, a segu2nte redação.

f inadequada enumerar na Constituição
reitos do trabalhad~r doméstico sendo próprio para esse

legislacão ordinár~d.

os

fim

"Art. 14 -

..............................................................
Inciso XVIII - férias anuais remuneradaS"" ..

JUSTIFICATIVA

..".. • PLf.:H,l.Fl1oICQN\SSÃo/sUBt:ONISSÃO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

O dispositivo referido prevê o pagamento de

férias em dobro ao empregado.

Deve o texto constitucional apenas assegu

rar o princípio básico, cabendo à lei ord1nária estabelecer

~ceRàições em que serão concedidas aos trabalhadores.

..,,- Tt7XTO{.lUSTlf'IC"ÇÃO- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IV, ALíNEA F

A a11nea "f" do inciso IV do Art. 18 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redaçao:

Art. 18

IV -

f) ao dirigente sindical e garantida a proteção necessária

ao exercício de sua atividade.
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JUS T I F I C A ç Ã o Art. 384 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoi

Ao assegurar aos dirigentes sindicais, no exercício de sua

atividade, acesso aos locais de trabalho na base territorial de atu~

ção, o texto, sem sucesso, tenta corrigir uma das distorções do sind"

calisma único por categoria.

to por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vin

te e cinco por cento, no m!nimo, da receita resultante de impostos ,

inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e desenvol-

vimento do ensino público e privado.

o problema deve ser solucionado com a adoção da liberdade

sindical que permite a organização da representação dos trabalhadores

em nível interno da empresa.

JUS T I F I C A ç Ã O

Os recursos orçamentários da União provem de' impostos cobra-

EMENDA CS04373-1
w J GJF"LOT"o~ê- Constituinte RICARDO FIUZA . C- P _ ____J

dos do público e este tem o direito de optar pela distribuição des

ses recursos entre as escolas publicas e as privadas. No momento v~

rifiea-se grave distorção; - as universidades públicas recebem 94,6%

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

dos recursos orçamentãrios e treinam apenas 25% dos universitârios ,

enquanto as faculdades e universidades privadas absorvem uma fatia

mínima - 0,47. do to~al e treinam 75% dos diplomados. Trata-se de io-

EMENDA MODIFICPTIVA
DISPOSITIVO'E~ffiNDADO: ARTIGO 18, CAPUT, INCISO V

o art. 18, caput, inciso V, alinea b do Antepr~

jeto da Comissão de Sistematização ~a~sa a ter a seguinte red~

ção:

sustentável e anti-democrático direcionamento dos recursos do contr!

buinte para escolas estatais freqUentemente de baixa qualidade. Oco~

reto seria a concessão. de bolsas de educação aos estudantes pobres,
beneficiando as escolas publicas e privadas na proporção de sua con-

tribuição ao estoque de pessoal treinado.

E SISTEMA

Constituinte RICARDO FIUZA

único:

Inclua-se no Art. 20 do anteprojeto, o seguinte parágrafo

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 20

Art. 20 ••••.••.•••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••

Paragrafo único - são privativos de brasileiro nato os car

gos de Presidente e Vice-Presidente da República, de Ministro de Es

tado, Ministro do Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais Super!

ores., Procurador Geral da Rep~blica, Senador, Deputado Federal, ~ove

nadar e Vice Governador de Estado, Terricorio e Distrito Federal, os

de Embaixador e os da carreira de Diplomatas, de Oficial da Marinha ,

do Exêrcito e da Aeronáutica.

"" TIEXTO!JUSTl.. IC....çio .:..,

~__------__ Pl.!.RAf\\Q/çQw\nio/sul1eQ.. tssiQ--_:_-------__,

EMENDA CS04375-8
f=J

"Art. 18 .•.•.•.....•.....•..•....•.............
Inc. V ...•..•.•......•.•..., ..••••••...........

b - Greve no~ termos da lei.

JUSTIFICATIVA

A Emenda tem a finalidade de garantir o exercí_
cio da greve como direito regulamentado pela legislação ordiná

ria, forma adequada de conciliação entre as correntes que defe~

dem a greve mero fato social não sujeito a qualquer tipo de I!
mitação, e as pósições, predominantes nos sistemas jurídicos da
greve como direito cuja prática deve coordenar-se com os int~

resses maiores da sociedade refletidos na legislação ordinária

amplamente debatida pelo Congresso Nacional.

O direito de greve, por mais amplo, não deve so

brepor-se ao interesse maior da sociedade ao qual deve adequar
se para não perder o seU significado de arma dos trabalhadores
utilizável na defesa das justas reivindjc~ões mas nunca como
meio de pressionar toda a sociedade na solução de uma disputa
qqe interessa apenas aos empregados e empregadores.

Assim é que ao dispor Que compete aos traba _
lhadores definir a oportunidade e o âmbito de interesses a d~

fender por meio de greve, inspirado no direito de Portugai. o
texto não reflete nem mesmo a solução global da questão nesse
País, cuja legislação ordinária prevê até mesmo direito de r~

quisição cívil dos trabalhadores pelo Estado nos casos de gr~

ve em atividades essenciais.

EMENDA MOFIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 21

O Art 21 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:

Art. 21 A lei não poderá estabelecer distinção entre brasi

leiro natos e naturalizados~ salvo os dispostos nos Art 20, parágra

fo ~nico e Art 28, inciso 111, allnea 'Ib".

Mesmo os países que não regulamentaram a zr-e
ve por lei como a República F~~eral da Alemanha e a Itália
não lograram evitar a construção. pelos Tribunais. de jurisp~

dência disciplinadora do seu exercício, na defesa dos intere!

ses da sociedade.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28, INCISO III, ALÍNEA B

A altnea 'Ibl' do inciso III do Art 28 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:

Art. 28 ...................................................
III- .....................................................

Constituinte RICARDO FIUZA

b) são privativos de brasileiros natos as candidaturas para

os cargos de Presidente e Vice Presidente da República, Governador

e Vice Governador de Estado, Território e Distrito Federal, da Câmara

dos Deputados e do Senado Federal.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=,.- TUTO/olUSTI'ICAÇÁO------------------,
JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 384

o Art. 384 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:

O anteprojeto não considera privativo de brasileiros natos

alguns cargos como o de Vice Presidente e o de Ministro do SupremoTri

bunal Federal que, entre outros aspectos, podem vir a substituir oPr~

sidente da República.
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~ - --------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 400 e seus par~grafos lº 2º,

3º e 4º.

~----------PLENAfllO/COlollSSÃO/SUllCOUISSiO-----------j ~/DA7-~/LtJ.....:::C.:::OM:::.:.;1S::..:S::.Ã:.:O~D::.E....:S:::I:..:S:.:T-=:E::.:M:..:.AT.:.:...:I Z::..:A:..;,Ç;.::Ãc::O .:» ~ ~?fl

ConstltulÇ~OSuprimam-se, no art. 400 do Anteprojeto de

os par~grafos 1º, 22 , 3º e 4º.

EMENDA CS04378·2 M ..----------,J G:rpF"LOTODO~r: ConstItuInte RICARDO FIUZA "~ _J

A restrição limitada ã candidatura(Art 28,III,b) nao é sufi

ciente, pois não contempla os substitutos eventuais do cargo que se d

seja ser ocupado exclusivamente por brasileiros natos.

Elimina-se com a presente emenda a perigosa lacuna que se es

tabeleceu no anteprojeto que, inclusive, não encontra respaldo nem mes

mo no estudo do direito constitucional compara!o.

Assim, torna-se necessária as restrições do parágrafo único,

proposto para o Art 20.

Incluiu-se como privativo de brasileiros natos os cargos das

carreiras diplomãticas e de oficiais das Forças Armadas por motivos ~

bvios, ligados ã inquestionabiliclade da lealdade e fidelidade, atribu

tos indispensâveis aos ocupantes de tais cargos.

~ - __--_- TEXTO/.luSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA SUPRESSIVA

d,sposItivo emendado: Art. 390, VIII.

JUS T I F I C A T I V A

A redação dos dlspos~tivos em tela exagera d funçdo vaJun

tarlsta do Estado no desenvolvimento da pesquisa clent~flca e tecno

1~9ica. Ao Estado cabe Incentivar os pesquisadores que podem se SI

tuar em diferentes ~reas: no~.pr~prios departamentos do Estado, nas

Universidades, nos laborat~rlos, nos centros privados de pesquisa e

nos n~cleos de pesquisa IndustrIal e agrícola. A funç~o do Estado

deve ser lncentivadora e indutora com um m;nlmo poss;vel de Inter

venção direta.

cr;PA~T1DO~

PFl-PE

Suprima-se o ,tem VI I I do art. 390 do Anteprojeto de Cons

~ PLtNAI'Ilo/CoNlssio/SUllCOMlssio---- ---,

P: COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS0437G-G
[J ConstituInte RICARDO FIUZA

JUS T I F I C A T I V A CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

~-_-__- ----_TUT9/.lUSTlf'lCAÇio----------------_,

Art. 49

XIX - ..••...•.•••••........•......•..•••.•......•..•••

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISO XIX, AL!NEA "R"

SISTEMATIZAÇÃODECOMISSÃO

A alrnea "r" do inciso XIX do artigo 49 do anteproj!to,

passa ter a seguinte redação:

r) organização, atribuições, efetivos, material bélico,

instrução especifica e garantias das Polícias Militares e Corpos de

Bombeiros, bem como as normas de sua convocação, inclusive mobiliz~

o incJso se presta a Jntepretaç~es confusas. AI~m de sua

funç~o "predominantemente cultural" os meios de comunicaç~o social

tem importantiss,ma funç~o na economia de mercado, como transmlSSO

res de Informaç~es, Instrumentos de análise economlca e de apelo ao

consumidor. A express~o "uso democr;tlco" ~ tamb;m sUJeito a inter

pretaç~es equ;vocas."Para mUitos, "uso democr~tlco" ; um codlnome

para justificar maior controle estatal, sen~o mesmo e5tatlzaç~0 dos

meios de comun'caç~o, quando o que democracia real eXige e a livre

manifestação dos agentes privados, n~o s~ cultural mas economlca.

çao.

~----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----- __,

EMENDA CS04377-4
e: ConstituInte RICARDO FIUZA
~---------- PLtNAftIO/COAAISSÃO/sUBCOllllssio- ---,e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~PAftTlOO~

PFL-PE
JUS T I F I C A ç Ã O

A União deve permanecer com competência para legislars~

bre os aspectos fundamentais da estrutura e organização das Políci

as Militares e Corpos de Bombeiros, com vistas a dotá-los das condi

çoes m~n~mas de emprego como forças auxiliare~, reservas do Exerci

to.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 22 do art. 391 do Anteprojeto de ConstituI

çao.

JUS T I F I C A T I V A

As condições mInimas e suficientes para o adequado em 

prego na Defesa Interna e Defesa Territorial em caso de guerra, só

será assegurada por meio de uma legislação normativa que busque a

padronização em todas as Unidades da Federação, o que não impede os

Estados de legislarem supletivamente.

o texto constitucional deve explicitar, de forma clara,

os aspectos a serem abrangidos pela lei federal no tocante às polr

cias Militares, que hoje possuem cerca de 350 mil homens, efetivo

bem superior ao das Forças Armadas.

A padronização de instrução específica, do tipo e cali

bre do armame~to de emprego exc1usivamente militar, assim como, e

principalmente 1 das normas de sua convocação, inclusive mobilização,

precisam ser reguladas pela União para ~e sua supremacia no campo
interno, res?eitado.o princípio federativo, seja assegurada na ple

nitude~

engenh~possa resultar perigo para a Vida humana, como medicina e

A regulamentaç~o das profiss~es, exceto a daquelas de que

ri 9 , ~ uma I Imítaç~o dos direitos Individuais. Trata-se do ressur9~

mente da fnstftulÇ~o medievalista dos "9U~ Ids" e da crlaç;o dlsfar

çada de "reservas de mercado" Jnibldoras da concorr~ncla.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 391, § 2º.
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EMENDA,CS04380-4 1 r:=p'F'"LT"O~tJ ConstituInte RICARDO FIUZA . ~ J

PI.ENAluo/eo""S5Ão/S~!lCOM'lIdO-----------l r;f7-ory.-fD..

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO t0rA n
=< TEXTO/~U5TIFICAÇÃO----------------_.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 401 e seu paragrafo unlCO,

o § lQ é inútil como dispos1ção constituc1onal p01S se limi

ta a refer~r a matér1a â lei ordinária. O parágrafo 22 estabelece

o princíp10 da !!~ul~ão, que é má técnica orçamentária, pois h~

prioridades conflitant~s e as pr10ridades são mutáveis no tempo.

= TEXTO/olUSTIFICAÇio --,

Suprimam-se o art. 401 e seu paragrafo unlCO do Antep~oj~

to de Con5t,~uiçãol renumerando-se os dernalS.

JUS T I F I C A T I V A

o artigo em causa cont;m tr;s equlvocOS. Prim~lramente, o

mercado interno n~o ; uma buse de Intercâmbio Internacional. Se

da nação cons i derar seu mercado I nterno como parte de seu patr i m;;n I o,

EMENDA CS04382-1
19- const~tu~nt: RICARDO FIUZA

r:-c---------- ,.LEN ..RIO/COI.lI'SÃO/SU!lCOIolI'~ÃO------ ___,l? COMISSÃ"O DA SISTEMATIZAÇÃO

cr;;"UTlDO~
PFL-PE

tQrnar-se-iam Invi~vels unl~ps aduaneiras, ou sistemas de Integr~ Dispositivo Emendado; Art. 41Z.

ção regional como a Comunidade Econ~mlca Europ;ia, CUJOS saCias

abrem s~ mercado Interno para adqUirirem participação num mercado

maior O mercado comunlt~rlo de mais de 250 ml Ih~es de habitan

Dê-se ao Art. 412 do AnteprOjeto da Const~tuição a

seguinte redação:

o segundo equIvoco e que o mercado possa ser ordenado de

de mercado, há um di nam i sma e I nteração constante de mI Ih~es de age!:!.
. - / -

tes cconomicos, em compettçaa constante, cabendo ao Governo nao or-

denar e sim meramente criar condições ambientais favor~ve,s aos In

vestimentas p~bl icos e privados.

tes, com alta renda per caplta.

modo a viabi I ízar o desenvolvimento s~cio-econ~m,cô. Numa economia

IIArt. 412 - Os serviços de rad10difusio e de outro~

meios eletrôn1cos const1tuir-se-ão, sob regime de concessão na

forma que a lei determ1nar, por entidades pr~vadas, exceto no to 

cante às atividades puramente culturais, que podem ser executadas

pelo setor p~blico.l'

A "ordenaç~o" dos mercados cons~\~uem uma utopia de que

os proprios paises social istas se estão afastando, porque a era de

consumo de massa e da alta tecnologia exige flex,b, I .dade de respo~

ta dos produtores e liberdade para a crIatIvidade Individual,

Finalmente, os cb j e c ivos de "autonoml? tecnol~9Ica" e "cul

Dada a enormidade de suas tarefas e sua cron~ca fa!

ta de recursos não deve o governo compet~r nos serv~ços de radiod~

fusão e outros me10s eletrôn1cos, exceto para prop~sitos estrita 

mente culturais.

tural" sao nao apenas ,natin~fveis ~as conducentes a um atraso 152,

laclonista. A caracterist,ca da sociedade moderna da alta -t ec no l q

gia e precisamente o reconhecimento de interdepQn~:~~la ~ não a es

t;rl I busca da autonomia.

Constituinte RICARDO FIlizA

EMENDA CS04381-2
f:J const"~tuinte RICARDO FIUZA

,- "Lt:NARIO/cOIolI~~io/.uacOMI.!lSio-_-_- --,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r::-r_---------------TtXTO!olui'TII'ICAÇio------------------,

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Art. 403 e seus parágrafos.

Suprimam-se o art. 403 e seus parágrafos lQ e 2Q do AnLep~~

j~to da Constituição.

r:-c I'LUARIO!COIolIS'io!suacOMlllsÃO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/olUSTII'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416, ALíNEA B

A alInea I'bll do Art. 416 do anteprojeto, passa ter a 5egui~

te redação:

Art, 416

b) a ínstalação, ou ampliação de centrais hidroelêtricas de

grande porte, termonucleares, termoelétr~cas, de usina de processa

~ento de materiais férteis e fisseis, de indústrias de alto poten

eial poluidor, e de depósitos de dejetos nucleares.

JUS T I F I C A ç Ã O

A multiplicidade de projetos de impacto ambiental torna im-

~~_!-!_!-!-Q_~_!_!_~_~ praticável sua análise pelo Congresso. Trata-se de exagerada inter

ferência em assuntos que devem ser tratados pelo Executivo, atTavês

de regulamentação específica.
Trata-se de matéria a ser regulada em lei ordinária, em aten

d~mento a setores e problemas especif~cos. Esses incent1voS consta

rão do~orçamento, cabendo ao Congresso Nac10nal, ao vot~-lo, dete!

minar o~grau de ênfase a ser dado aos diferentes tipos de invest~

gaçao científ2ca e tecnológica.
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JUS T I F I C A ç Ã O

1":"I =- TII!:XTol.JunlP'lcAt:ÃO _

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Art: 307, § 19.

Suprima-se o § 1 9 do Art. 307 do Anteprojeto da Constitui-

çao.

Uniformiza-se o uso de expressnes já consagradas no

anteprojeto, como "Faixa de Fronteira", (cfr. art. 48, § 39) e "z e

c.ursos mi~erais" (cfr .. art. 48, inciso VIII e § 29; art. 312, "c,!.

pue " e 29; art. 314, llcaputll).

Como a pesquisa e a lavra sao fases diversas, tendo a

primeira necessariamente que preceder ã segunda, imperioso se to~

na fiquem ambas sujeitas is mesmas 1imitaç;es, ou seja, "somente

poderão ser efetuadas por empresas nacionais", sob pena de, even

tualmente, ter-se de negar a concessão de lavra a quem tivera a

autorização de pesquisa e já desembolsara, nesse sentido, eleva 

das importâncias.

JUS T I F -I C A T I_y-!

1":"I TUTO/oltlSTIflCAÇio-------------------..,

AUTOJl---------------J., m-=-~A,JlTIOO~

Constituinte RICARDO FIUZA _ ~F~. J

SUprima-se O artigo 437, no TI~ X - DisposiçÕes Transitórias.

,.,.,~ ..LU'.(JlIO/CO...ISslo/;u.CO..ISSÃO~----------..,

coesszo DE SIS'l'ElolATIZAçAo

EMENDA CS04387:1
(:J

A proteção que se deseja dar às empresas nacionais que a

lei considerar estratégicas para a defesa nacio~al ou para o dese~

volvimento tecnológico, quer seja transitória ou ternpor~ria, como

entendeu o ilustre Relator da Comissão de Sistematização, pode e~

sejar a uma situação de dificil erradicação. O ideal é não correr

esse tipo de risco. Dai o nosso cuidado em propor a supressão do

referido dispositivo.

P'LUÂIl.IO/COUISsÃO/SUIlCOMlssio----- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

m---------------- TUTO/olUSTI .. IC..ÇÃO-- ....,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310, § 29.

Inclua-se, no Artigo 310, o seguinte § 2?, renqmeran

do-se o atual § 29 do anteprojeto, para § 39: •

Art. 310

5 29 As pequenas e micro empresas não serão atingi 

das por normas federais. estaduais ou municipais que versem mate

ria de natureza tributária, comercial ou administrativa, exceto

quando nelas expressamente mencionadas, para assegurar-lhes trat~

mento adequado.

JUS T I F I C A ç Ã O

A PJXlPOsta é tecnic:anente :llrperfeita, porque se refere aos atos prati

cados ~o ccmando revolucionário de 31 de narço de 1964, de C!J!'i:Í"Sima· exi~
tência, e especifica atos executivos e legislativos expedidos ao longo do ~

glJre de exceção, até o narento do restabelecimento do Estado de Dir~to.

Além da :llrperfeição da nonna, é 1lan de ver que os possíveis danos ca~

sados pelos atos do Govel:nO Federal, melhor dito, do Poder' EKeCUtivo, cem base

nos Atos Institucionais, a esta altura, já teriam sido atingidos pela presc;r!.

ção extintiva de que tratam as disposiçÕes do Decreto nl\' 20.910, de 6 de jaDe!.

ro de 1932.

De outra parte, .os atos de natureza legislativa sempre estiveram ~

jeitos ã apreciação judicial; inc1us!ve quanto ã sua cxmstitucionalidade, que

era e continua sendo argÜida pela parte prejudicaaa, de acordo cem as nomes

legais ainda emvigor.

Dem3.is disto, no m:xnento em que se rosca a pacificação dos espIritos,

nesta fase de transição política, parece que a proposta virá a ensejar a real.!

nentação de ódios 011 ineatpreensões que se deseja ver arrefecidos, ou IlEsmo ~

:-queé!&,s, em nãne do soergujnento da pátria que luta para alcançar posição que
"llle pennita anbrear-!'" com as derrais nacêes econanicarnente desenvolvidas.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.:1c----------- p1.~Hi"IO/co.. ISsiol.UIlCO..ISSio---- _

1":"I TEXTO/,JUSTI,.ICAÇÃO-----------------,

RICARDO FIOZAConstituinte

EMENDA CS04388-0
l?

Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela c~

missãp Temática da Ordem Econômica, o Relator omitiu o dispositi

vo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pre

tende dar às pequenas e micro empresas no que diz respeito ao tra

tamento tributário, comercial ou administrativo. Principalment~,
em perrados de crise, como o que estamos atualmente atravessando,

onde o poder público entra como agente regulador da atividade ec~

nâmica.

EMENDA MODIFICA'rrVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 384, § 39

o § 39 do lIrt 384 do anteprojeto, passa ter a seguinte
redação:

Art. 384 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r.1c-----------------TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 313.

§ 39 ! vedada a cobrança de taxas ou contribuições edu

cacionais em escolas pUblicas destinadas ao ensino obrigatório.

O artigo 313 do anteprojeto, passa ter a seguinte re- JUS T I F I C A ç Ã O

dação:

Art. 313 Na Faixa de Fronteira, o aproveitamento dos

pontenciais de energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de recu~ .

sos minerais somente poderão ser efetuados por empresas nacionais.

A proibição de cob~ança de taxas ou contribuições educa

cionais em· escolas públicas deve ater-se somente-às destinadas ao

ensino obrigatório que e Aéver do Estado.



Comissão de Sistematização • 1041

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

EMENDA CS04389-8
(!J

t11ha dos recursos arrecadados com taxas e tributos 1ncidentes sobre

a produção, distribuição e uso desta energia.

=----------------TElCTO/JUSTIFICAÇÃO---- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTICO 51, § 49

o :§ 490do Artigo 51 dI? anteprojeto, passa ter a seguin-

Na compatibilização do texto aprovado pela Comissão Temát1ca

da Ordem Econômica, o d1spos1tivo em tela f 01 omitido pelo Relator.

te reda~ão:

Art. 51

§ 49 A representação judicial dos Estados e do Distri
to Federal competem privativamente aos seus procuradores, organiza

dos em carreira, com ingresso mediante concurso pUblico de provas e
títulos. •

Trata-se de mat~ria da mais alta rel~ância para os Estados

e Mun1cipios cujos recursos hid~icpS são us&dos p~ gpr?~?o de energla

elétrica. Negar-lhes a participação n~ produto da arrecadação é eteE

nizar a politica de centralização da receita há anos praticada pelo

Governo. O fortalecimento das Unidades Federadas ~ o que se preten~ ,

.com a inserção do texto que propomos.

JUSTIFICAÇ1\O

Emenda Aditiva

= TUTOlolU'T1fICAÇÃO -,

Dispositivo Emendado: Art. 314, § 12.

da

ambi

da

§ ~9 - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas o
briga a destinação de percentual na forma da lei para a execução

política indigenista nacional e de programas de proteção do meio

ente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento

obrigação aqui estabelecida.

§ 29 - Aos indios são permitidas a cata, a faiscação e a garimp~

o parágrafo 19 do artigo 312 do Anteprojeto assim estabelece:

"Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resulta
dos da lavra, na forma da lei".

Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o
Estado (Art 13, 111, a) do Anteprojeto), mas, o índio embora não seja

proprietário, contudo'possui o direito de posse permanente e o usufru

to dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos
resultados das exploraçôes das riquezas minerais dest1nadas à execução
d~ polít~ca i~d~genista nacional e a programas de proteção do·meio am
b1ente. e mater1a a ser regulamentada em lei ordinária. -

JUS T I F I C A T I V A

Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra e exp'loraçao
de 'minérios e riquezas naturais em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser

desenvol.vídas por empresas estatais públicas, q~do se tratar de minerais estrat~

gicos necessários à segurança e ao desenvolvimento nacional. Hn casos excepcionais
esse direito poderá ser estendido às empresas privadas nacionais e somente por al~

to interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e eco
nômico indígena.

gem em suas terras
"

Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o apro
veitamento dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas
poderão ser desenvo~vidas com prioridade da União, no caso de exigir

o interesse nacional.

~ EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO~rt.434e seus parágrafos

r:-r TEXTO/.tUSTIFIG"çio ,

r:-r---------- I'I.IE:NAAIO/COlussio/sUllCOMI!lsio-----------,

• COMISSAO DE SISTEMATlZACl\O

EMENDA CS04391-0
e: CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

A disposição objeto desta emenda cuida de matéria - que,
pela sua natureza, 'é estranha ao texto constitucional. A competê~

cia para disciplinar atribuições de funcionários pertence à unidade

federada à qual eles estão vinculados, através de legislação ordin~

ria ou, no máximo, nas respectivas constituições estaduais. Nunca,

porém, na Constituição Federal.
Acrescente-se ainda, que, além dos procuradores, outros

servidores pGblicos titulares de cargos específicos corno o de con 
sultor jurídico, igualmente exercem a atividade de consultoria ju 

rídica nos Estados e no Dist~ito Federal. Com a aprovação do tex

to que ora se pretende emendar, os cargos desses servidores concur
sados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua extinção e a

colocação em disponibilidade dos respectivos 7itulares, já que a a

~i~~d~de de consultoria jurídica passaria ajier de competência ex -

clusiva dos procuradores.
Em conseqaência, haveria necessidade de ampliar o qua

dro de procuradores, para manter em funcionamento os serviços de
consultoria, gerando novas despesas pUblicas.

Em suma, sem grandes benefIcios para os procuradores ,

a medida resultaria ~ severos prejuízos para os Estados e para o
Distrito Federal e, sobretudo, para os titulares de outros cargos,

, que vêm ex~cendo, há anos, funções na área jurídica.
Vale o registro de que diversas entidades manifesta

r~-se contrariamente à manutenção do mencionado dispositivo da

forma como está redigido, citando-se, entre outros, o Instituto de

Advogados de Pernambuco, a Federação dos Servidores Públicos do E~

tado de Pernambuco e a Federação de Associações de Fiscais de Tri
butos Estaduais.

Em razão disso, e para efeito de melhor ad~quação do

texto do anteprojeto proponho a presente emenda.

) U';~"°-:-J
~~~~~.:..:...:..::=~==------------~

PLUARID/COluuão'tulcÕlU'slO-----------J ~/o"t<f--rJi.:l1

tJ"-·_C:::,0:::,H:,:.1;:.S:::,5:::,Ã:.:,0:::.....;D:::E:::.....:5::.;1::..:5::.;T:..:E:::M.:.:A.:.;T:..:I:..:Z::.:Ao;Ç<.:.Ã:.:0'-- ---'. ~ r ~~ ~ J

EMENDA CS04390-1
(l Constituin te RICJ\RDO FlUZA

lnclua-se~ no art. 314, o seguinte § 1 2 , renu~erando-se o se

parágrafo único para o § 2 2 ; com a seguinte redação:-

"Art. 314 - .

§ 12 - Os Estados e Hunicip~os, cujos territórios foram

afetados pela utilização de recursos hídricos para fim da geração de

_energia elétrica, terão participação privilegiada no sistema de par-

o parãgrafo 19, suprimido,conflita-se com o artigo 314 do Ant~

projeto que por sua vez normatiza o assunto, para todo território na
cional, explicitando o Poder a~equado, conforme aba1xo transcrito:

"Art. 314 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como
o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de a~

torização ou concessão do PRder Público, no interesse nacional, e não
poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.".
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SISTEMATIZAÇÃOCOMISSÃO DE

RICARDO FIUZA

EMENDA CS04394-4
l!J ) m=='''TIOO~

C Constituinte RICARDO FIUZA _ LJFL -"

PLENÁAIO/CO .. ISdO/IUICO.. lS!liO----------__

J
rm-=/D"'~/,e: COMISSÃO DE SISTEMAT~ZAÇÃO _ ~ r-lD~J

r:-I---------------- TUTO/.tUSTlf'ICAl;io> -, r:-.---------------- TEXTO/olUSTI'IC"çio---------- --,

a

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 436

Suprima-se do anteprojeto o artigo 436.

JUST'IFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432 E SEUS PARÃGRAFOS

o Ar~. 432 e seus parágrafos do anteprojeto, passa ter

seguinte redação:

Art. 432 As terras indígenas sao destinadas ã sua posse pe~

manente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do

solo, dos cursos fluviais e das demais utilidades nelas existentes.

Somente a União - atravês do Congresso Nacional - p~

de legislar sobre direitos indígenas. A norma deve ser incluída
(como está hoje, no artigo 89, XVII, "dO) na competência legisla
tiva da união.

Por outro lado, o advérbio "exclusivamente" alinha

contra a melhor técnica legislativa, pois significaria excluir do

processo legislativo o Poder Executivo, negando-lhe o poder de ini
ciativa e de sanção.

19 são terras indígenas aquelas onde os índios se acham

permanentemente localizados e de posse imemorial, e destinadas ã SUa

habitação efetiva, as suas atividades ?rodutivas e as necessárias a

sua preservaçao cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

29 As terras referidas~no parágrafo anterior são bens in~

lienâveis e imprescritíveis da União, cabendo a esta demarcá-las.

39 Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas te~

ras, salvo nos casos de epidem~~, catástrofe da natureza e outros s~

milares e de interesse da soberania nacional~ fi~ando garantido o

seu retorno quando o risco estiver eliminado.

EMENDA CS04393-6 .UTO. _

tU ConstItuInte RICARDO FIUZA
rY"AA:TIDO~

PFl-PE JUS T I F I C A ç Ã O

,---------- PLEHAflID/COUI5sio/auBcOMllilSio- _t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r="I---------------- TExTot.tUSTlflCAÇio----- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DI SPOS IT IVO EMENDADO: Art. 433, e seus parágrafos 1Q e 2Q •

A substituitio de "terras ocupadas" por "terras indIgenasl'

melhor caracterizará a noção de espaço físico, facilitando 8 atua

ção do Governo na proteção às comunidades indígenas, no que diz re~

peito ã delimitação de suas terras e evitando conflitos com a soci~
dade envolvente.

rav~lmente sup~rlor ao total das terras agrl~ultadas do pais (cerca

de 520.000 Km
2).

As reservas Ind;genas no Brasi I abrangem extensao

SuprImam-se o art. 433 e seus parágrafos 1Q e 2Q do Ant~

proJeto de Constituição.

A ~rea "per capíta" reservada ao indío brasi leiro e de

1.200 vezes maior do que a que corresponde ao cidadão brasileiro co

mum, o que ~ francamente uma InJus~lça e uma Inu~i I idade.

o preju;zo para o ambiente indigena nao provem da minera

çao ~ndustrial do sub-solo e sim da ocupação desordenada pelos 9~

~fmpeiros, que nao garantem receita ~s tribus indfgenas e usam o

me~c~rio poluente.

Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode
ser compelido a promov~r ações que obriguem o deslocamento de qual -

quer grupo populacional que se encontra numa área sensivel. A respo~

sabilidaqe da destinação da área física desocupada mantêm-se vincu1~

da ã soberania nacional, por este motivo propõe-se alteração no § 39.

No tocante a supressao do usufruto exclusivo do subsolo ~e

rifica-se a compatibilidade com o ~nc~so X do artigo 48 lias terras

ocupadas pelos índios, que delas terão a posse permanente- e usufruto

exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades n~

las existentes" e com a al{nea I'a" do inciso lI! do artigo 13 II to

dos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado l' .
A explicação do usufruto exclusivo das riquezas dos cursos

fluviais dará maior clareza ao texto constitucional, evitando inteL

pretações dúbias.

A manutenção da idéia expressa no § 29 na redação original

do anteprojeto, com toda certeza, limitaria o desenvolvimento naci~

nal, sendo que, na Região Amazônica esta limitação traria sérias

conseqUências.

Quanto ao citado no § 19 observa-se que o texto original to.!.

na indefinido o conceito de terra indígena, justamente num ponto o~

de a legislação vigente, embora mais clara e precisa, não tem cons~

guido evitar o surgimento de inúmeros problemas administrativos e

questionamentos judiciais no processo de delimitação da terra indí

gena.

Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indí

genas, em fu't'Uro prâximo, serão as tnaiores prejudicadas, pois, esta

rão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do desen 

volvimento. Extensivos 7ontatos mantidos com diferentes lideranças i~

dígenas têm revelado o desejo de desenvolvimento Rara suas comunida

des.

e

nos

uma

numero

e consld~

JUS T I F I C A T I V A

o somat~rlo das areas ind;genas - 763.574 Km 2

exagerada para os estImados 100.000 indlos assIstIdos pela FUNAI

25.000 arr~dlos. Para prop~sltos de comparação, basta notar que

Estados UnIdos as reservas Indígenas total izam 40.460 Km2 para

populaç~o Ind;gena de 797.301 pessoa~ ou seja se~e vezes o

d~ Si Iv;colas brasi lelros.

O ;ndio serIa melhor serVIdo se, por acordo entre ;ndios

e mineradores indus~riais, supervisionado pela FUNAI, fosse permltl

da a mlneraç~o industrial do sub-solo, com os necess~rios cUidados

ambientais, e 9aran~ida ~s ~ribus o dízimo do prop~ie~~rIO e parte

da receita do antIgo Imposto ~nlco sobre Min~rios ou outra modalida

de fiscal Institu~da pela ConstltulÇ~O.
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EMENDA CS04395-2
~ ]~'P:L-~-c= Constituinte RICARDO FIUZA . ~, : J

EMENDA CS04397-9
[J Constituinte RICARDO FIUZA

rr;'AftTIOO~

PFl-PE

L!J '1.~NA"10/collluÃo/solco"' ••io-----------l~'I""'Y'~Ir- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . c-l-, r- ~17 J
r:"l TEXTO/.JUSTltlcAÇÃO --, r:-r--,--------------- TEXTO/olUSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 431 E SEU § 39 EMENDA SUBSTITUTIVA

o Art~ 431 e seu parãgrafo 39 do-antepTojeto, passa ter

seguinte redação:

a DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 307.

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

que diz respeito ao reconhecimento das terras, considera-s~ que de

vam ser privilegiados na plenitude apenas os índios que se acham peE

manentemente localizados em terras indígenas.

Art. 431 Saõ reconhecidos aos índios seus direitos originâ~

rios sobre as terras indígenas, sua organização social, seus usos,

costumes,'liFguas, crenças e tradições.

§ 39 A política indígenista ficará a cargo de órgão próprio

da Administração Federal que executará as diretrizes e normas defi

nidas pela União. Para elaboração destas diretrizes e normas a Uni

ão podera se assessorar por um Conselho definido em lei.

consti

caput do art. 307 do Anteprojeto de Constituiçãoao

"Art. 307 - Considera-se empresa pacional aquela

a seguinte redaç~o~

A redação proposta pela ComIssão de Sistematização segue

um caminho inteiramente contr~rio aos seus prop~sitos naclonaliza~

teso Isso porque estarão reduzindo o poder do Estado brasi leiro e

abr,n~o espaço para que estados estrangeiros exerçam o seu pod~r

economico e fiscal sobre as subsid,~r'as e empresas domiciliadas no

exterior, que se encontram em terrlt~p1o brasileiro.

Quanto maIS amplo o conceito de empresa nacional Para i~

cluir ~mpresas controladas por aCionistas e~trangejros, maior sere

o domi~io juridico e o poder fiscal do governo brasí leiro sobre e~

sãs empresas. Por isso, não s~ os Es~ados Unidos, países da Comunl

A unica definição cab;vel e adequada de empresa naCional,

e a que est~ inc!u7da na lei das SOCiedades An~nlmas, hoje consa9r~

da Internacionalmente.

JUS T I F I C A T I V A

tuida de acordo com as leis do Brasi I e que aquI mantenha sua sede

de direção."

No

JUS T I Y I C A ç Ã O

A União deve oferecer tratamento distinto aos índios.

A formulação da política indigenista nacional e de competên

eis da União. As diretrizes e normas decorrentes só poderão ser ex

plicitadas pelo órgão ministerial responsável pela política setorial

que, por sua vez, podera se assessorar por um Conselho definido em

lei.

dade Econ~mica Europ;ia insistem em descrever como "nacionais",

quaisquer empresas situadas em sua área de jurisdiç~o polTtica, a

fim -de maXimizar sua jurisdiç~o.

r:"l----------------TEXTo/..usTlnco\';i.o---------- --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 419

A definição da Comissão de Sistematização habilitaria,

por exemplo, os governos da Alemanha, França ou It~lia, a cobrar

das subSidiárias de suas empresas no Brasi I o Imposto de Renda, e

que hOJe s~o isentas, pois teriam perdido o caráter de empresa na

c i one l ~

suprima-se do anteprojeto o artigo 419.

= TEXTO/olUSTIFICAÇiio------------------,

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de encargo atribuído às Forças Armadas em total

desacordo com a sua destinação constitucional, como Instituição g~

rantidora da defesa da Pátria e dos poderes constitucionais, da
lei e da ordem.

EMENDA CS04398-7
tJ Const~tu~nte RICARDO FIUZA

,-,-,. PL.EHARIO/eoMI"io/SUBCOUIIlSio------------,t9 CÓMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

trjPAftTl00;;J
PFL-PE

Evidentemente que o desvio de meios das Forças Ar~adas~

ra o cu~prirnento de tarefas alheias às suas atribuições específ~ 

cas,' ainda que em caráter suplementar e com vistas aos. elevadosp~
pósitos de defesa do meio ambiente e da ecologia, ensejaria man~ 

Iestos inconvenientes ao adestramento e emprego das Instituições~

litares, para o mais eficiente desempenho de sua missão constitp 

cional.

Disposit~vo Emendado; Art. 406.

Suprima-se do Art. 406 do AnteprOJeto da Constitui

çao, a seguinte expressio; ... llh~ ma15 de dez anos 1l

Cumpre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de
necessidade urgente, o emprego das Forças Armadas, independentemeE

te de expressa imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.
Não deve haver pr2vl1églos ou restrlções aos na tu 

ra12zados em função meramente do seu tempo de naturalização. Urna

vez concluldo o processo de naturalJzação, devem beneflclar-se de

todas as vantagens não especificamente vedadas na Cons~ituição.
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EMENDA CS04399·5
~oconstituinte RICARDO FIUZA

EMENDA CS04401·1 J ~.P'F'L'''''-----'e: Constituinte RICARDO FIOZA " C- F J

tJ CDMISSI\O SISTEMATI;~~;~,,·'''iDl'"'''.'''i'------------,l tt!'rlfj
r;;------~--- TEXTO/..USTl..IC"çio----------------_,

r;; TE,k'TOIJU5T1nc.çio ~

EUENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 222

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ÉMENDADO: ART. 49 - INCISO XIX
Inclua-se a alínea:

JUSTIFICATIVA

g) lides entre sindicatos e seus associados'

f) questoês de representatividade.de sindicatos'

h) controvérsia deco~ente de eleiçoês sindicais.

JUSTIFICATIVA

Prevençao e Proteção contra incêndio e pânico"fi

D Brasil é um dos raros Países no mundo onde não existe le
gislação ~respeito. A principal deficiêncía do sistema atual de se
gurança contra incêndio, encontra-se na inexistência de legislação f~

deral que norteie uma política nacional para o setor, bem como estru
ture os mecanismos necessários para conduzí-Ia, definindo os níveis
de responsabilidades em todas as esferas.

Corrigir esta anormalidade é uma imposiçãO que se faz nece~

sária, mormente Quando a população brasileira vem se aglomerando nas
cidades e estas assumindo aspectos de verdadeiras megal6polis, sujei
tas a todo tipo de risco.

De acordo com os especialistas internacionais de segurança
contra incêndio, os Corpos de Bombeiros, quando bem trinados e equip~

dos, contribuem com apenas 35% para a segurança global. Os restantes,
65%, ficam a cargo da legislação adequada, do sistema de tribuição
de água e de outros aspectos não menos importantes.

A falta de Legislação no Brasil. tem permitido a construção
de verdadeiras armadilhas, prontas a destruir vidas e patrimônios.

Julgamos, portanto, ser da maior importância dotas nosso
país de instrumental necessário, a nível/legal, para que catastrofes
como as que temos presenciado, possam ser evitadas através de um bem
elaborado c6digo nacional de prevenção e proteção contra incêndio e
pânico, devidamente regulamentado por leis federais, estaduais e muni
cipais.

el'l

b) acidentes de trabalho:

c) questoês de trabalhadores avulsos contra
presas tomadoras de serviços:

O art. 222, caput, do Anteprojeto da Comissão de
Sistematiza~ão, passa a ter a soei;llinlte redação:

"Art. 222 compete ã Justiça do Trabalho:

a) conçjliar e julga~ os dissIdios individuais e
coletivos entre empregados e empregadores:

e) questoês entre sindicatos e e~presas para re
colhimento de quotas sindicais:

d) causas decorrentes de relaçoês trabalhistas
dos ser~idores COm os Municípios, Estados e União, inclusive au
tarquias municipais, estaduais e federais:

As novas funçoês que são dades ao Sindicato num
sistema de autonomia e liberdade exigem a ampliação da competê~

eia da Justiça do Trabalho para que possa. como órgão juricial
adequado para a seleção das questoes trabalhistas, apreciar não
só os diss5:dios entre empregados e empregadores, mas os demais
que são enumerados nesta Em~nda.

EMENDA CS04400·2
~=:'==~--==-=-=-"'::"~----...utOIt------------__--,

f:J Const itu inte RICARDO FlUZA
c---------- PLEN,I.IIIlO/CONI5sio/suacoMlsllio --,e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r::-r T[XTO/olUSTIFlCAÇÃO --,

EMENDA CS04402-9
J :r=:pF"L"'''-----'[fl1.3--.:C:..::o:.:.n:.:::s:..::t:.:i..::t..::u~i.:.:n..::t.:::e_.:..:R.:..I_C.:..:A.:..:R.:...D_0.....:...F.:..1U_Z.:...A.:..... -J. ~ ~J

'LEN.,UOICOIJ/UÁOISUllCOIJllIS:iO-----------

j
rar--/o~---fi1::1/t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~ ~~~~J

= TEXTO/JUSTIFICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: A~t. 400.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 111, I.
Substitua-se, no art. 400 do Anteprojeto de Constitulç~o

a expressa0 "0 Es~ado promover~" peja express;o "O Estado incentJva

Suprimam-se do Item I do Art. 111 do Anteprojeto de -Con~

1:itu i ç~o, as segu i ntes e xpees ao e e r ••• "Chefe de J'i i ssão Di p Iorn~t i ca

r~ ... «,

U S T I F I C A T I V A

A inclus~o dos postos de chef,a de M,ss~o Diplomática Per

manente, e dos cargos de Presidente de Empresa P~bl Ica ou de Econo

mia Mista federais, trarIa inadmissivel permissiv.dade para aqueles

ocupar cargos na adminis

privi légios pessoais n~o

JUS T I F I C A T I V A

Permanente, Presidente de Emp~esa P~bl ica ou Empresa de

Mista, federais."

e

interdedeve ser Incentlvadora e indutora com um m;nimo poss;vel

venção direta.

versldades, nos laborat~rlos, nos centros privados de pesquisa

A redação do diSpOSitiVO em tela c~ugera a funç~o volunta

rista do Estado no desenvolvimento da pesquisa CIentífIca e tecnoJó

9 I ca. Ao Estado cabe i ncent I v a r- os pesqu i sadores que podem se 5 I tuar

em diferentes ~reas: nos proprlos departamentos do Estado, nas Uni

nos n~cleos de pesquisa industrial e agr;coJa. A funç~o do Estado

par I ame!!

Economia
*

e moral Idade

eleitos para mandato parlamentar, pudessem

t~a~o p~bl ica di~eta ou indireta, criando

condizentes com a probidade admInistrativa

tar.
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I"LEHAAIO/COtr.!lssio/CUBCOMISsio _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04405-3
f: ConstituInte RICARDO FIUZA

~ PLENARIO/cONI"Ão/SUIICO..ISsio----------~f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

QPAIITlDO~
PFL-PE

~---------------- TEXTO/.lUSTlf'ICAÇiO--- ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIG9 48, § 39

o § 39 do Art. 48 do anteprojeto, passa ter a seguinte

redação:

Art. 48

§ 39 A faixa interna de cento e cinqllenta quilômetros

de largura, paralela ã linha divisória terrest~e do território na

cional, e considerada indispensável ã defesa das fronteiras e será

designada como 4Faixa de Fronteira. A lei especificará as ativida

des que, nessa faixa, ficam sujeitas i limitaç;es.

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação proposta mantêm a largura atual da Faixa de

Fronteira, que vem da Constituição de 1937 (art. 165).

Evitam-se, por essa forma, tormentosas questões que po

deriam surgir quanto ã faixa de pelo menos cinqllenta quilômetros de

largura, resultante da diferença entre a largura ora existente e

aquela que, a teor do anteprojeto, seria estabelecida em lei com 

plementar. ,Sabido que as terras devolutas existentes na Faixa de

Fronteira se incluem entre os bens da União, como ficaria o domí 

nio daquelas situadas nessa, digamos, 1'faixa residual"? Passari-

am, automãticamente, ao domrnio dos Estados onde se localizam E

quando jã discriminadas, matriculadas e registradas em nome da

União? E quando já alienadas pela Unijo a terceiros

Alem disso, a m~nutenção da largura da Faixa de Fron

teira permite que maior número de Municípios tenha auxilio finan

ceiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a me~

ma faixa, controle quanto ã alienação e concessão de terras públ!

caa, aos serviços de radiodifusão e às atividades de mineração

conforme se dispuser em lei.

~----------------TEXTO/.lUSTlFICAÇÃO------------ __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386, I e I I e par~grafo unico.

D~-se ao art. 386, Itens I e I I e ao seu par~grafo un iço,

do Anteprojeto de ConstltuIÇ~o, a seguInte redaç~o:

~Art. 386 - As verbas públ icas ser~o destinadas as esco

las, seg~ndo a sua efetiva contribuição par~ a formaç~o de pessoal,

sem discriminaç~o entre as escolas oficiais, privadas,

cas e comunlt~rlas.

§ 12 - Pura ef~lto da alocaç~o dos· recursos, a lei prev~

ra aval iaç~o trimestral de efetiva contribuição dessas instltulç~es

para a capacitação dos alunos e disporá sobre:

I - a concessão de bolsas de estudo aos estudantes que revela

rem Suflcl~ncla acad~mlca e insuf,c,~nc,a de renda fami

I lar, afim de lhes assegurar opção democr~tica entre o en

sino p~bl ICO e privado;

I I - crit~rlos de verificação da produtividade escolar, em ter

mos de matr;cuJa, freqü;ncia de alunos e qual idade do en

sino.

29 - O ensino e livre a iniciativa privada,

que o admlnlstrar~'sem qualquer inger~ncia do poder públ ico, exceto

para verificação do n~mero de matr;culas, fregü~n~ia e qual idade do

ensino naquelas escolas que recebam estudantes beneflcl~rios de boi

sas de estudo financiadas pelo poder públ ico.

JUS T I F I C A T I V A

O exerclcio da democracia se baseia em grande parte no

exerc I c I o de I Ivre opçao entre diferentes t.rpo s de esco I a e t;cn Icas

de treinamento, em regime competitiVO. Cabe ao mercado de trabalho,

as escolas que ofereçam treinamento mais efIciente e úti I à socieda

de. Ao Estado não cabe priorizar escolas Simplesmente porque s~o p~

bl icas, e sim oferecer aos estudantes pobres a oportunidade de esco

lha de que J~ enfrentam os estudantes ricos.

EMENDA CS04404-5
'tJ Const itu i nte RICARDO FlUZA

,.---------- PLEHÂlll0/co.. 15sÃ,O/suacO.. lsaÃO-----------r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_---------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO------ ~~ __,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 390, V.

Suprima-se o item V do art. 390 do Anteprojeto de Consti

ao proceder ao recrutamento de empregados, selecionar e priorizar

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

~ TEXTO/.luSTIFICAÇÃO'-------------------,
JUS T I F I C A T I V A

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Os conceitos "Integridade" e "autonomia das culturas bra

constitui

s j I e Iras" sao Impl"t'c IBOS. Na era corrente de transfert I I i zaçào

ral e intenso Int~rc~mblo cultural, nlngu;m saber; o que

ou n~o ofensa ~ Uautonomla" ou ~ "Integrldade u das culturas

lelras.

cultu

brasl

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO VIII, ALíNEA "B"

Suprima-se do anteprojeto a alInea Ilbl' do inciso VIII do

artigo 18.

JUS T I F I C A ç Ã O

Embora reconheçamos que a proteção e preservaçao do meiô

ambiente e um direito' indiviudal e coletivo fundamental, a alínea



1046 • Comissão de Sistematização

as mesmas atividades,

I'b't do inciso VIII do

dano ã vida e ao meio

triais. o Art. 416,

Art. 18 refere-se especificamente ao risco de

ambiente, em conseq~ência de atividades indus

ao estabelecer requisito constitucional para

cria uma superposição de ideias.

com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a

impedir essa contratação para atender às necessidades permane~

tes do tomador de serviços.

ciso

Em razão disso, propomos a supressão da alínea

VIII do artigo 18.

Ub" do in
A proibição da atividade econômica em

reduziria a oferta de emprego em det~imento dos p~óprios

lhadores e não é solução para os casos de abusos.

questão

trab~

Constituinte RICARDO FIOZA

r;;- TExTotJUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 16

Fica sup~imido o art. 16 do Antep~jeto da Co
missão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A p~teção do salário devidO ao t~abalhado~ é
disciplinado pela legislação ~abalhista (CLT. art. ~57 e se
guintes) e a ~etenção indevida de salário, desde que configu~e

ap~op~iação indébita. já é objeto de norma ge~al pa~a a infra
cão per.al da ~eferida apropriação.

=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------- -,

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado, Artigo 14, inciso
XVII

Suprima-se o inciso XVII do art. 14 do Ante

proJeto da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

o inciso mencionado trata da pro~b2ção de

serviços extraordinários, ressalvando os casos de emergência

ou de força maior, com remuneração em dobro. A referida maté
ria já está suficientemente regulada em Le a, ordinária-, não

se Justificando sua inclusão na Carta Magna.

EMENDA CS04408-8
l: CONSTITUINTE RICARDO FIUZA ) L';;~~

tJ COMISSÃO DE SISTE~;;~~çÃgoisv"o""'.iO-----------'J t:TJJ--;B
r;; TElITOIJuSTlFICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EP~NDADO: ARTIGO 14, INCISO XXVIII

EMENDA CS04411-8
PJ Constituinte RICARDO FIUZA
,..,-,,.. PI.EN...,UO!COI,lISSÃo/SUBCOWlssio -----,

pu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

rr;PAftTIDO~

PFL-PE

Fica sup~imido o Inc.XXVIII, art. 14, caput, do
Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A estabilidade no emprego, conferida ao traba_
lhador acidentado no trabalho ou po~tador de doença profíss!

onal é matéria a se~ disciplinada em nível de lei ordinária
inadequada para a Constituição.

r;;---------------- Tf::XTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 149, INCISO XXIV

= TEXTO/JUSTlfICAÇÃO---------- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 379, item I I.

D~-se ao ,tem I I do art. 379 do Anteprojeto da ConstitUI

çao, a seguinte redaç~o:

Art. 379 - ......•..•.•........•.....•.••.......•••......

I -

J I - Extens~o do enSIno obr;9at~rlo progressIvamente ao enSIno

m~dlo, asseguradas bolsas de estudo aos estudantes qu~ sa

tisfizerem aos r~qulsitos de capa~idade acad;m,ca c In

suficiência d~ renda faml I lar.

JUS T I F I C A T I V A

o Governo forneceria bolsas de estudo, caso demonstrarem capaCIdade

acadêmica e incapaCidade fInanceira. Os estudantes e famíl las devem

ser I ivres para optar entre escolas p~bl Icas e privadas. É anti-de

mocrát,co dar-se tratam~nto Igual aos desiJiuais. Hoje apenas aos es

tuddntps ricos; dada essa opç~o.

Fica suprimido o inc. XXIV do art. 149, caput,
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A contratação de se~viços de terceiros não pr=

judic~ o trabalhador na medida em que a lei ordinária garantí-lo

o ensino 50 deve ser gratuito para os pobres, aos quais
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EMENDA CS04412~6 .,"' _
r: ConstItuInte RICARDO FIUZA
r:-T 'LENÀRlo/eONlssÃO/sU8CO.ussio --,

r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

rr;'.RT1DD~

PFL-PE

EMENDA CS04414·2 ..,," _
r: CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

r:-T----,------- PLUÂ"IO/cOU1SSÃo/su.cOUISsÃO----,---------,

COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

tr=}I'A"TID0;J

PFL-PE

r::-r TEXTO/JOSTlFICAÇio -,
=_~~ TEXTOIJUST1FICAÇÃO-----'-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 378, item IV.
D1Spositivo Emendado; Art. 349.

D~-se ao Item IV do art. 378 do Anteprojeto da Constitu~

çao a seguInte redaç~o:

Art. 378 - .

Suprima-se o Art. 349 do AnteprOJeto da Constitui

çao.

I 

11 

III - 9 artigo é irrealista. A saúde, ou sua falta, sao

r:-T---------- PLENARIO/cOMISSÃO/SUBCOMISSÃO-------------,

aC1dentes da Providência D1vina, e não d1reito do ind1viduo

dever do Estado.
IV - Gratuidade do ensino prlm~rlol facultando-se o acesso ao

ensino secund~rlol profissionalizante e superior, atraves

de bolsas de educaç~o outorgadas pelo Governo aos alunos

que satisfaçam requIsitos a~ad~micos e demonstrem lnsufi

ciencia da renda faml I lar, assegurada a I lvre opç~o entre

escolas p~bl Icas e privadas, na forma da lei.
Constituinte RICARDO FIOZA

ou

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUS T I F I C A T I V A

N~o h~ razao para que o Estado d~ gratuidade aos f I lhos

r::-r TEXTOIJUSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO I, LETRA B

dQ füm;' ias ricas, e~ccto no tocante ao ensino prlmarlO e fundamc~

ta I. Nos dema I s graus de ens i no I os estudantes pobres devem ter aces

A alínea b do inciso I do Art 14 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:

50 e liberdade de opção entre escolas, sujeitos ~ demonstração

suficiência acadêmica e Insuficiência da renda fami I lar.

de
Art. 14 ••••••••••••••••••••••• ;. ~ •••••••••••••••••••••

I

b garantia de aviso prévio, progressivo em função do
tempo de serviço, conforme dispuser a lei.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA SUPRESSIVA

= TEXTOIJUST1F1CAÇÃO -,

d~os a sIstemas cstütizados de sa~de, cUJa not~rla In0f I~l;ncla tem

1evado Inumeros palses a privatizarem seus serviços m~d,cos. Não s~

A verdadeira estabilidade no emprego vem sendo sucessiv~

mente conseguida, pelo trabalhador pelo seu desempenho, e não pela

lei. Tanto isso é certo que o percentual de empregados estáveis é

baixis~imo, mesmo antes do advento do FGTS, o que comprova que a g~

rantia de relação de empregados estáveis não está condicionada ã e~

tabilidade no emprego, mas ã efetiva participação do trabalhador no
processo produtivo nacional, o que se dá pela sua produtividade e
não pela garantia de emprego. O instituto da estabilidade sempre

foi ,fonte de gran?es atritos, negociações veladas e despedidas pre
coces e obstativas, que só geram inquieta~ffio social,como causam i~

segurança ao trabalhador e seus depende~tes. Reavivar esse institu~

to é reavivar essa fonte de conseqttências antisociais, sem falarmos
no entrave ã produção e ao desenvolvimento da política econômica.

Mais racional e muito mais favorável ao trabalhador é a
ampliação dos direitos que lhe são assegurados mediante o aviso
prévio. De fato, pondo à sua disposição maiores recursos financei
ros e mais tempo para obter nova colocação, assegura-se, ao mesmo

tempo, tran~Üilidade social e efetivo cumprimento ã lei, ponto úl
timo este que não ocorre com o princípio da estabilidade.

Examinada a lei brasileira em confronte com o direito PQ

sitivo de outrós países ocidentais, de formação capitalista, vemos

que a Suiça, país onde as relações empregado x empregador se mantêm
em nível de permanente concórdia, nos casos de dispensa sem justa

causa o trabalhador tem direito ao aviso prévio de l(um) mês quando

o contrato de trabalho vigorar menos do que um ano; de 2(dois) me-

O pretendido reforçamento do instituto da estabilidade
proposto no Anteprojeto da Comissão de Ordem Social, na verdade,não
é mpdida benéfica ao trabalhador.

SIS

dos clda

expressoes:

JUS T I F I C A T I V A

É anti-democrático a incorporaçao compuls~rla

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 351.

Suprlma~se do caput do art. 351 as seguintes

••• u e constituem um Sistema ~nlcou•••

a asslstencla m~dica, como a prevld;ncla social tem de admitir

temas pluralistas, segundo a opç~o dos ind,v;duos.

;---------- PLENARIO/cOI.lISSÃo/sUBCOUtSSÃo-----------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04413·4
tJ Constltuln~e RICARDO FIUZA
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ses, quando o contrato de trabalho vigorou de l(um) a 9(nove) anos,

e de 3(trés) meses em todo~'os casos em que o contrato de trabalho

tiver vigorado por mais de 9 (nove) anos.

A ampliação do aviso prévio em contraponto ã estabilida

de é amplamente favorável ao trabalhador além de, numa linha de ju,!!.

tiça e eq6idade, contribuir para a harmonia das relações entre a

classe patronal e a classe trabalhadora, que é o pilar onde se as

senta a ordem social.

"LtNA"lo/cCNISsio/suacONlssio-----------

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇXO

r=-r---------------- TEXTO/JIJSTIF1C.AÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos emendados:

a) Artigo 342

b) Parágrafo Único do Artigo 343

c) Artigo 494
JlLEN""IO/cONlssi.o/IOIlCOMl:llIÃO-----------

~ TrxTD!,JuSTIFICJlÇÃO-----------------,

PLtNÂ"lCl/cONlssio/IiUIlCOlilISsÃO--- _

r;-r----------------TEXTOIJUSTlFlCAÇio---------- --,

co.

O Art. 342, o Parágrafo Único do Art. 343 e

O Art. 494 do Anteprojeto passam a ter a seguinte redação:

"Art. 342 - A folha de salários é base exclusiva da Segurida

de Soc~al e sobre ela não poderá incidir qualquer tributo ou

contribuição exceto a 0estinaàa a instituições de formação

profissional e de ass~stincia social sem fins lucrativos. II

De outro lado, o parágrafo único do artigo

343 e o artigo 494, pretendem encaminhar a outras finalidades

os recursos, das entidades, presentes e futuros, para outros

fins.

Aqui também o choque é gritante, pois além

da contradição, detectada no meSmo texto expropriando recursos

de entidades privadas, engendrado, inclusive, através de norma

transitór1a, que pretende sobrepor-se a norma permanente, con

soante os art1gos Já citados.

A redação sugerida procura conciliar os dis

positivos com o mandamento contido no artigo 18, inciso IV, l~

tra "p" que assegura participação tripartite nas entidades de

formação profissional e de ass1stência social, sem fins lucr~

tivos e com o ditame do artigo 270, a.nc í.so 11 letra "CU, que

assegura imunidade tributária, relativamente aos impostos fe

derais estaduais e municipais, às entidades de educação e de

assistência social.

A futura Lei Magna pretende consolidar norma

garantidora e permanente já consagrada no texto da atual Cons

tituição, qual seja, o reconhecimento de entidades de ofrma

ção prof~ssional e de assistência social, representadas pelos

denominados serviços autônomos do comércio e da indústria, e

que são O SESC, o SENAC, O SESI e o SENAI.

A exclusiv~dade da folha de salár10s como

base para contribuições destinada_~ à seguridade social, é co

~o está contido no art~go 342 do anteprojeto acarretará a eli

minação da Fonte de receita daquelas entidades consistente de

contribuição dos empregadores, que há mais de 40 anos é calcu

lada sobre a folha de pagamento das empresas. Note-se que esta

contribu1ção é exclusiva do empregador, sem ônus algum para o

trabalhador.

IIArt. 494 - Todas as contribuições sociais existentes até a

data da promulgação desta Constituição, com exceção daquelas

d~stinadas.a inst~tuições de ~ormaçã~ro:issional e de assis

tenc18 soc~al sem f1ns lucrat1vos, ~ sarao a ~nteQrar o Fu~~~

Estamos propondo nova redação para os dispo

sitivos emendados por conflitarem com outros do anteprojeto.

.De fato, os artigos 342, o parágrafo único

do artigo 343 e o artigo 494 chocam-se com o enunciado do art!

go 18, inciso I~, letra "pu e com o artigo 270, inciso lI, le

tra IICIt.

"Art. 343 - ....•••.......•.•..•••.•.••••...•••...•......•.•••

Parágrafo Único - Toda contr~buição social ~nstituída pela

União destina-se exclusiva e obrigatoriamente ao Fundo a que

se refere este art1go, excetuada a destinada a instituições

de formação profissional e de assistência social sem fins lu

crativos".

............................................Art. 316

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 341

Art 341 A seguridade social será custeada compulso 

riamente por toda a sociedade, mediante contribuições sociais de

empregadores, empregados e autônomos, bem como recursos da recei

ta tributâria da União, de acordo com lei Complementar específica.

J li S T I F I C A ç Ã O

As áreas sob efe,tiva exploraç.ão nao representam entr~

tanto mais que 5% da ãrea ~sedimentar do país e de sua plataforma

continental. A área de "reserva prioritária" atingiria 15%.

Não há porque denegar aos Estados, plantados em áreas

sedimentares, o direito de pedirem delegação da União, para expl~

rarem aquelas áreas não-incluídas nos progra~s em curso, ou que

não fí urem nos 1nvesLimentos T10ritãrios da Petrobrás.

O a~tigo 341 do anteprojeto, passa ter a seguinte-re

dação, ~uprimindo-se, em conseqllência, os seus.parágrafos e inci

sos:

A Petrobrás, que em nome da União detêm o monopólio da

exploração petrolífera tem, em vista da escassêz de recursos para

suas variadas operações, de priorizar certas áreas que considera

mais promissoras para exploração direta ou sob contratos de ris -

J li S T I F I C A ç Ã O

~ a contribuição que oferecemos aos Relator na sua ta

reia de condensar o texto constitucional.

§ 29 A União delegará o exercício do monopólio aos

Estados que solicitarem explorar suas áreas sedimentares que oao

estejam direta ou indiretamente sob efetiva exp~oração da União ,

ou que não sejam objeto de projetos prioritarios de investimentos

do monopólio estatal, cabendo aos Estados direitos e deveres equi

valentes aos previstos no monopólio federal.

Inclua-se no artigo 316 do anteprojeto~ o seguinte p~

rágra;o segundo:

COMISSÃO DE:~SfEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 316, § 29

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A Emendà visa dar uma forma norteadora dos componen 

tes da receita da seguridade socia!, deixando as minudências des

critivas das rubricas para serem feitas mediante lei Complementar.
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=----------------TUTO/olllSTI'lcAt;io---- _,

E~lENDA Nr;>

Dê-se ao § 29 dOlart, 170 a seguinte redação:

"A moção reprob~tória e a de censura devem ser apre

ciadas quarenta e oito h9ras após sua apresentação, não poden

do a discussão ultrapassar três dias".

rr=I'AI'lTIDO~

p~mBJorge BageeEgyàio Ferreira Lima

Co~issão de Sistematização
0---------- 'LlNAII;IO/COMI,do/aUICOIIIII,ior
EMENDA CS04420-7
tJ

são entidades privadas, criadas, mantidas e
administradas pelo empresariado brasileiro, com a finalidade

única de servir o trabalhador brasileiro, dando-lhe formação
e especial1zação profissiopal e proporcionando~lhe à sua famí
lia, bem estar social, alunentação, tratamento médico e odon

tológico, lazer, esportes, sern~re procurando o aprimoramento

do seu padrão de vida e o aperfeiçoamento moral e cívico.são
entidades que além disso, complementam a ação do Estado, e atuam
em áreas não atendidas pelo poder público. são atividades volt~

das prioritariamente ao trabalhador de baixa renda.
À disposição deste trabalhador são coloca

dos: alimentação nutritiva, programas de saúde, e formação
profissional do menor e do adulto, lazer.

O trabalhador conta com escolas, restauran-
tes, gabinetes médicos e adontológicos, hospita1s, colônias
de férias.

As consequências desta ameaça velada de ex
tinção entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI, pode ser medida
pelo papel que essas entidades vêm desempenhando há quase meio
século.

Mas, além do trabalhador do comércio e da
indústria, as entidades, têm, ainda, compromisso com a comu

nidade em geral, à quàl presta assistênc1a social e educa

cionai.

JUSTIFICAçi:O

O caso não é de alternativa e sim de cumulação.

L''''I'lTIOO~
PHDBEgydio Ferreira Lima e Jorge Bage

= TUTO/.tuSTI"ICAÇi~.-_--------------___,

EllENDA N9

=r---------- 't.lNÁIIIIO/cONI'aiol.UICOM.asio------------,

COMissão de Sistematização

;;:;:...::=~:::...:....~=-=---=--=:..::-='---AUTOPt------_-----__....,

o salário-educação, também é instituição

consagrada no atual texto constitucional e no anteprojeto ,(ar

tigo 388).

Assim, SESC, SENAC, SESI e SENAI, e o sa
lário-educação devem ser preservados.

Esta emenda procura, desta forma, compati
bil~zar o texto do anteproJeto e, con~equentemente, garantir a
continuidade das instituições.

Como se não bastasse, também a contribuição

do salário-educação deixa de ter como base a folha de salários,

se mantida? exclusividade preconizada pelo artigo 342 do an

teprojeto.

Coloque-se um hifen entre os vocábulos "Primeiro

Ministro", titulo da Seção 11 do Capitulo II!.

JUSTIFICAÇÃO

PLEfl,l,..O/CONlSSio/sUBCOtlllSsio-----------

COMISSÃO oDE SISTEMATIZAÇÃO

=__~-_------_---_TEXTO/"UST1"lCAÇÃO----------------_,
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EVmNDADO: ARTIGO 13, INCISO XIV

Os vocábulos Primeiro Ministro formam a ,palavra

Pri~eiro-Ministro - um substantivo composto. Ligam-se por

hífen.

comissão de Sistematiza ão

4UTOIt---------------,

Deputados Egídio Ferreira Lima e Jorge Bage

re-r TUTO/olUSTlfICAÇio --,

= I't.I:NAflIO/coUI'slo/sUICOIUasio------------,

EMENDA CS04422-3

Art 13 ••.•..•••••.•..•••..••••••.••••••••• ~ •• "."" .... ".

O inciso XIV do Art 13 do anteprojeto, passa ter a se

guinte redação:

XIV - A SUCESSÃO HEREDITÂRIA, ASSEGURADA E PROTEGIDA

PELO ESTADO.

JUSTIFICACÃO
Dê-se ao § 29 do art. 179 a seguinte redação:

Assim como a propr~dade privada, a sucessão hereditá~ia

deve ser assegurada e protegida pelo Estado.

A presente proposta visa a deixar de forma claramente ex
pressa,no texto constitucional, a proteção do Estado ao consagrado

direito de sucessão hereditária, respeitadc>-ern todos os países real

mente democráticos.

liA exoneração do Primeiro-Ministro, por iniei!:

tiva do Presidente da República, implicará a

exoneração dos demais integrantes do Conselho

de Ministros."

JUSTIFICAÇÃO

Aprimorarnent? da redação.
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EMENDA CS04423·1
Const1tuintes Egíd10 Ferreira Lima e Jorge Hage

PUNAIlIO/COIllISSAO/cullcOlm;dO------------Cj [IT;;;-.d) 10";---:0::;,1tJ Comissão de Sistemahzação . C-/ , --r t"-tj

r::~~li~t~~~:~~·:RR:;T;~-L-I-M-A-e-J-O-R-G-E-H-A-GE----lr=;:~;~
• PLtNul0/COIoIlSSAO/SUBCOill155iO-----------j ~IlATA~

~L'-.Lll~MI.LIS.,;s;,Jlj'i\QL.Ln!l:E'-"S..LI.,ST.LE"'~'"IA'"TLTuZ<t.A"C"'Ã"'Q'-- ~ tó0 ':Jj!::0
r.t TEXTOIJUSTIFlcA;'i.O --.

r.t---------------- TEXTO/JuSTlrlc.~Ão----------------_,

Dê-se ao título do Capítulo 11 do Título V a seguinte r~

dação:

HIENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 99, inciso XIV

DA PRESIDÊNCIA
O inciso XIV, do art. 99 do anteprojeto, passa a ter a se

guinte redação:

Ar t , 99

JUSTIFICATIVA XIV _ conceder e renovar a concessão de emissoras de rá

dia e televisão.

convém, por adequação ao sistema adotado, que a Constitu!

çao se refira à Pres1dência e nao ao Executivo, tal como constava

do Anteprojeto da Com1ssão Temát1ca. JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS04424-0
Constituintes Egídio Ferreira L1ma e Jorge Hage

L:J _ PI.ENAIlIO/CON~sio/SUlltO .. 155;;O

l_ Comissao de Sistemat1zaçao

A Emenda visa restaurar o texto do 1nciso XIV, do art. 59,
da redação final do anteprojeto da Comissão da Organização dos Pod~

res e Sistema de Governo, alterada, substancialmente, no anteprojeto

de Constituição, em desacordo com o § 19 do art. 19 do Regimento I~

terno da Assembléia Nacional Constituinte.

r.t----------------- TEX1'OIJUSTlflCA;ÃO--- --.

Dê-se ao parágrafo un1CO do art. 173 a segu1nte redação: EMENDA CS04427-4
Constitu1ntes EGfDIO FERREI A LI e JORGE HAGE

"Se a moção de censura nao for aprovada, nao sera perm!

t1da, antes dé se1S meses, a apresentação de outra que

contenha mais da metade das mesmas assinaturas".

PLEHARIO/COI.hSSiO/ ..U9COWISSlO-------_~-_-_-_-_-_--'......J EJ-;:;-.,.,/o·;~/1i'-7t: COMISSÃO DE SISTEMATI2AÇÃO . C-"", z; ~a{-J
"" TEXTO/JUSTlrJ::t.:;ÃO _,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 166, § 19, inciso VII

Aprimoramento de redação. O inc1so VII, do art. 166, do anteprojeto, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Ar t , 166 ..
§ 19 - ..

AUTOfl--------------_,EMENDA CS0442S·8
Consti tuintes EGfDIO FERREIRA LI\IA e JORGE HAGE

VII - o Presidente do Supremo Tribunal Federal

JUSTIFICAÇÃO
r.t TEXTO/JUSTlfH:A;i.O -,

EMEKDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 117, § 29

O § 29, do art. 117 do anteprojeto, passa a ter a seguinte

redação:

A Emenda se propõe restaurar o texto do inciso VII, do

19, do art. 57, do relatório final do anteprojeto da Comissão da Or
ganização dos Poderes e Sistema de Governo, alterado, substancial

mente, pelo anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 19 do
art. 19 do Regimento Interno da Assembléia N~cional Constitu1nte.

Art. 117

Jorqe Ha e

Comissão de S1stematizacão

DeDutado E d10 Ferre1ra Lima e

1iJ---------- I"1.0liIUa/cot.lJs,io/CUICO .. ISSÃor---

EMENDA.CS04428-2
§ 29 - A proposta será discutida e votada em sessão con

junta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando
-se aprovada, quando obtiver, em ambas as votações,dois ter

ços dos votos dos membros de cada uma das Casas.

r.t----------------TEXTO/JUSTIf'IC,l,çio---- ,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA N9

A Emenda se propõe restaurar o texto do § 39 do art. 2l,da
re?ação f1nal do anteprojeto da Comissão da Orp.anização dos Poderes
e S1stema de Governo, alterada no anteprojeto de Constituição, em d~

desacordo com o § 19 do art. 19 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

o § 29 do art. 222 passa a ter a seguinte redacão:

Art. 222 - •••••

§ 29 - Recusando-se o empregador ã negocia~ão ou ã arb!
tragem, é facultado ao sindicato de trabalhadores aiuizar nroce~

50 de dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabele-
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cer normas e condi~ões, resryeitadas as dis~osigões convencionais
e legais mínimas de protegão ao trabalho.

EMENDA CS04431-2
l!Jr= Deputados Egydio Ferre1ra Lima e Jorge Hage

~"A"TIDO~

PMDB

PLEN""IO/cOlol.ssÃo/aulcOllllasio---''--------
~r= Comissão de S1stematização

JUS":P'ICAC'ÃO

ADr~Moramento da redacão. O art. 231 passa a ter a seguinte redação:

Art. 231 O Superior Tribunal Militar com

Comissão de Slste~atizacão

EMENDA CS04429-1
De utados E vdio Ferreira Lima e Jorqe Haqe

,---------- I"1.UÂ"10/COlollSllÃOt8U.CO.,IIlÃO-----------

tJ
,.,., TEXTO/..USTIFICAÇio----------------~

EMENDA N9

por-se-á de onze M1nistros v1talícios, nomeados pelo Presi

dente da República depois de aprovada a indicação pelo Sen~

do Federal, em.audiência pública, sendo dois dentre ofici

ais-generais da ativa da Marinha, três dentre oficiais-gen~

rais da ativa do Exército, dois dentre oficiais-generais da

ativa da Aeronáutica, e quatro dentre c1vis.

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação, com a eliminação

de vírgulas desnecessárias.

o art. 222 passa a ter a seguinte redagão:

Art. 222 - Compete ã Justiça do Trabalho conciliar e lul

gar os dissídios individuais e coletivos entre emoreqados e em~r~

gadores, as ações de acidentes do trabalho e as questões entre
trabalhadores avulsos e as em~resas tomadoras de seus servigos e
as causas decorrentes das relações trabalhistas dos sérvidores

com os Municípios, oS'Estados, e a União, inclusive as autarguias

municipais, estaduais e federais.
EMENDA CS04432-t.

Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage ~''''"TIDO~
• PMDB

JUSTIFICATIVA wr---------- "LENAIIlD/CONI,sio/aUleOllllsdo

C- CDMISS~D DE SISTEMATIZAÇ~D

Aryrimoramentos da redagão, co~ o acréscimo das palavras

tias ações deu.

o § lQ do art. 203 passa a ter a seguinte redação:

"Lei complementar regulará as atividades e disciplina-

dio Ferreira Lima

,---------- PLU.A'llo/cOIilISdo/sUICOIllIUio-----------

f:J Comissão de Sistematização

ré a responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores e

seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e definirá a fiscali

zação de seus atos pelo Poder Judiciário."

r="l,---------------- TtXTO/"USTIFIC...çio,----------------~

JUS T F I C A- T I V A

o art. 238 passa a ter a seguinte redação:
Aprimoramento da redação.

Art. 238 Os membros do Ministério Públi-

r- ·"LENA"IO/cOlm:do!.uICO.,rallÃO ---.

tJ COMISslIo DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS04433-9
Constituintes EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HAGE

co, aos quais se assegura independência funcional, terão as me~

mas vedações e gozarão das mesm~s garantias, venC1mentos e van-

tagens dos magistrados, bem corno paridade de regimes de provi

mento 1nic1al ~ carre1ra, com a participação do Poder Judiciá-

rio e da Ordem dos Advogados do Brasil, e de promoção, remoção,

d1spoh1b1lidade e aposentadoria, com o dos órgãos jud1ciários

correspondentes.
D § 1Q do art. 239 passa a ter a seguinte .r~

dação:

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

"Art. 239. - •••
§ l!~ - Ao Defensor Público são assegurados os di

reitos, garantias, prerrogati~as, vencimentos e vedações conferido~

por esta Constituição aos membros do Ministério Público."

JUSTIFICAÇ~O

Aprimoramento da redação.



1052 • Comissão deSistemàtização

EMENDA' CS04434-7
mC --,:;gydio Ferreira Lima e,. Jorge Bage

.r.,-----~----------T[XTO/.lUSTIFICAÇio-----------------

;:;;,--"=~=,,,---,,==-"-=o..::.-==--_ AUTOfl--------------,
Egydio rerreira Lima e Jorge Rage

,.,-, PLtNAJlIO/COMI5Sio/suleolll.ssio------------,

Comissão de Sistematiza ão
,.,-, TEXTO!olUSTltlCAÇio ---,

EHENDA N9

EP,ENDA N9

Dê-se ao inciso III do art. 153 a seguinte redação:

"III - criticar e censurar atos da Administração p§.

processos administrativos e recomendar correções e melhorias

dos serviços públicos".

Dê-se ao § 29 do art. 164 a seguinte redação:

"§ 29 - Enquanto não sobrevier sentença condenatória

nos crimes comuns o Presidente da República não estará sujeito

a prisão".

blica, zelar pela sua celeridade e pela racionalização dos

JUSTIFICAÇJio

Arrimoramento de reda,ão.
JU!õTIFICAÇJiO

EMENDA CS04435-5
Deputados Egídio Ferreira L1ma e Jorge Bage

,- Pt.U.lllll0/COr.hSSÃOtSUIlCOMISSÃO------------,

~c= Comissão de Sistematização
= TEXTo/,JuSTlrlcA;io----------------,

EMENDA NO

Dê-se a seguinte redação à letra ~ do inciso I do art.
205:

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS0443S~0

[J EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HAGE
.,- ~I.EH.'uo/eo.. ,ssio/.u.colunÃo _

tJ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
r:1 TtxTO/olUSTIFICAÇio ---,

"m) a representação do Procurador Geral da República, nos
casos de re1evânc1a, para interpretação de lei ou ato normativof~

deral."
Dê-se ao art. 166 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Esta emenda suprime o' verbo "julgar" da a1inea e acrescen
ta o artigo "a" no inicio da frase'. O caso é de "processar e JU!
gar", como inscrito no inciso I, e não apenas julgar. Substitui,
de outra parte a expressão "definidos em lei comp.Lemerrtar-;", por
fiem caso de relevância".

O Supremo Tribunal Federal, elevado à categor1a de Corte
Constituc10na1, teve sua competência, referente à questão fede
ral e a un1f1cação da jur1sprudência, transferida para o Superior
Tr1buna1 de Justiça. Na matéria, ficou-lhes, apenas, os casos de

~ .
relevancia.

"Art. 166 - O Conselho da Rep6b1ica é o
superior de consulta do Presidente da

ca, reunindo-se sob sua presidência."

JUSTIFICAÇJlO

Aprimoramento da redação. Uma vírgula
va, uma vírgula faltante.

órgão

Rep6bll

excessi

r:-r----------------TEXTO/.lUSTlflCAÇÃO------------------,

f'Lr.:N.(JlIO/Coaussto/.UICOIllISllÃO------------.

J

~/OÕA?

Comissão de Sistematização . ~ 7-~ ~Tj

,- 'LtNÃfUO/COWISsio/.uleolllllllo-----------

pu COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS04439-S
tJ EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HAGE

Jorge Ragee

&UTOII:--------- _

Egydio Ferreira Lima

EMENDA CS04436-3
f!J

EMENDA N9

r-r TtltTo/olUSTlfltAÇ"AO ---,

Dê-se ao inciso XXVI do art. 162 a seguinte redação:

"XXVI - permitir, com autorização do Congresso Naci~

nal, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo território

nacional, ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporari~

mente, sempre sob o comando de autoridade brasileira".

Dê-se ao § lº do art. 167 a seguinte redação:

"O Presidente da Rep6blica poderá convocar Ml
nistro de Estado para que participe da reunião
do Conselho, quando constar da pauta questão re
lacionada com o respectivo Ministério."

JUSTIFICAÇÃO JUSTlFICAÇl\O

Aprimoramento da redação: faltava uma vírgula.
Aprimoramento da redação.
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EMENDA CS04440-1tI AUTOIII

EGíDIO FERREIRA LIMA E JDRGE HAGE

EMENDA CS04443-G
Constituintes EGíDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

W f'Lf:HU10/cONISIIÃo/.UltOlilIUÃO

r- CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAo

------Dê-se ao-§ 29 do art. 167 a seguinte redação:

"O PrJ-meiro-Ministro não participará das reuni
ões do Conselho da República quando houver deli
Derações a seu respeito.

JUSTIFICAÇl\o

Ministro de Estado não participará do Conselho
da República senão no caso do § 19.

EMENDA CS04441-0
Deputados Egídl0 Ferreira Lima e Jorge !rage

r:-r---------------- TtXTO!olUSfIFIC";io-------------------,

EMENDA Nº

Dê-se ao inciso XXVII do art. 162 a segulnte redação:

XXVII - presidir as reuniões do Conselho de Ministros,

quando as houver convocado ou a elas estiver presente.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

r:T TEXTOIJu~TlfICA;i,O_---------------~

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: art. 28, inciso 11, letra "c"

A letra "c" do inciso lI, do art. Z8, do anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:

Art. 28 ..
11 ..
c) são inelegíveis para os mesmos cargos: O Presiden

te da República, os Governadores e Vice-Governad~

res de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e
quem os houver sucedido, durante o mandato.

JUSTIFI CAÇÃO

A Emenda tem por obJetivo adequar o dispositivo eme~

dado, mediante a supressão do termo "Vice-Presidente", ao Siste
ma de Governo parlamentarlsta estatuído pela Comlssão da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo, constante da Seção I, do
Capítulo 111, (arts. 59 a 70), da redaçã~ final, do seu antepro
jeto, mantido "ipsis lltteris"pelo anteprojeto de Constituição,
em sua Seção I, do Capítulo 111 (arts. 168 a 179), do título V.

JUSTIFICATIVA

Com a emenda, supre-se

a redação.

omissão de fundo e aprimora-se

EMENDA CS04444-4
l: Constituintes EGfDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE ) L;~;~~

tJ COMISSÃO DE SIST;~:;~~~·;;.'~/su"o."'io ~ tJPJ~~

r:-r--------------- TEXTO/..usT'FleA;Ao---------------~

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: art. 28, inciso 11, letra "d"

EMENDA CS04442-8
AUTOR

Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Rage

li] f'LENA.llo/CON1S:s:ÃO/SUICOlll.sdo

r- Comissão de Sistematlzação

..,---------------- TEXTO/.tuSTIFICA;ÃO-------------------,

EMENDA Nº

Dê-se ao § 2º do art. 169 a seguinte redação:

"Por inlclativa de um quinto e pelo voto da maioria dos

seus membros, poderá a câmara dos Deputados aprovar moção repr~

batória, até dez dias após a apresentação do Programa de Gover-

no".

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

A letra "d", do inciso lI, do art. 28, do anteproj eto,
passam a ~er a seguinte redação:

Art. 28 .
11 ••.•••.••••.•••.•.••
d) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da

República, os Governadores e Vice-Governadores de
Estado e os Prefeitos e os Vice-Prefeitos devem re
nunciar 6 (seis) meses antes do pleito;

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo adequar o dispositivo emen
dado, mediante a supressão do termo "Vice-Presidente", ao Sis
tema de Governo parlamentarista estatuído pela Comlssão da Or
ganização dos Poderes e Sistema de Governo, constante da Seção
T, do Capítulo IlI, (arts. 59 a 70), da redação f a.nal , do seu
anteprojeto, mantido "ipsis l~tteri" pelo anteprojeto de Cons
tituição, em sua Seção I, do Capítulo III (arts. 168 a 179),do
título V.
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r.r
lEXTO

/ ,1UST lF lC...;io --.

r=PAllTIDO~

PMDB
-:T---------PLE~Âluo/cONlSSio/cU8CO"lssio---- ...,

~NDA CS04447-9_.
OTO

• -,

Constituintes EGfDIO FERR IR

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

r=PAIITIDO~

PMDBConstituintes EGfDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

EMENDA CS04445-2

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 200, § 29, inciso

O inciso I, do § 29, do art. 200 do anteprojeto, passa a

viger com a seguinte redação:

Art. 200

29

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 162, inciso 111

O inciso 111 do art. 162, do anteprojeto, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 162
- No âmbito federal, nele incluída a Justiça do Dis

trito Federal e territórios, ao Presidente do Supremo Tri
bunaI Federal, com a aprovação do Tribunal.

JUSTIFICAÇÃO

111 - nomear, após aprovaçâo pelo Senado Federal, os Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União,
dos Tribunais Superiores, os Chefes de Missão diplomática de cará
ter permanente, os Governadore~ de Territórios, os Membros do Conse
lho Monetário Nacional, o Presidente do Banco do Brasil e do Banc~

Central do BrasIl.
A Emenda visa restaurar o texto do inciso I, do § 29, do

art. 97, do relatórIO final do anteprojeto da Comissão da Organiz~

ção dos Poderes e Sistema de Governo, alterada pelo anteprojeto de
Constituição, em desacordo com o § 19 do art. 19 do Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte.

]; de se levar em conta, ainda, que a redação dada ao supr~

mencIonado inciso 1, pelo anteprojeto de Constituição, poderia le
var à dúvida, quanto ao real entendimento daquele dispositivo.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda visa restaurar o inciso 111, do art. 54, da reda
ção final do anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e
Sistema de Governo, alterada no anteprojeto da Constituição, em de
sacordo com o § 19 do art. 19 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.

AUTOII-------------_

ConstituIntes EGfDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

EMENDA CS04448-7
r

r.r---------------TEXTO/JUSTltlcA;ÃC------------ -,

AjMENDA CS04446-1 ..,o.---------.J f'Jp"M'DT"Bo~L Constituintes EGfDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE . c.......; _J

EME~DA SUBSTITUTIVA
DISpositivo emendado: Art. 107, inciso 111, letra "e"

r.r---------------TEXTOIJUSTltlCA;io------------------,

Dê-se ao § 29 do art. 114 a seguinte redação:

Art. 107

A letra "e", do inciso III, do art. 107, do anteprojeto,
passa a ter a seguinte redação:

lU

e) do Presidente do Banco Central do Brasil

Banco ,do Brasil.

JUSTIFI CAÇÃO

e do

"As Comissões Parlamentares de Inquérito, que gozam
de poderes de investigação próprios das autoridades judi
ciais, além das que se constituírem na totma do inciso VIII

do parágrafo anterior, serão criadas pela Câmara dos Dep~

tados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
para a apuração de fato determinado e por prazo terto, m~

diant~ requerimento de um terço dos seus membros, sendo suas
conclusões encaminhadas ao Ministério Público para o fim
de promover a responsabilidade civil ou criminal dos infr~

tores, se for o caso".

A Emenda tem por cb j e t avo restaurar o texto da letra "e",
do inciso 111, do art. 10, da redação final do ãnteprojeto da Co
mIssão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no
anteproJeto de Constituição, em das acordo com o § 19 do art. 19 do

Regimento Interno da Assembléia Nacional ConstItuinte.

JUSTIFICACÃO

Aprimoramento da redação.



EMENDA CS04449·5
Constitulntes EG!DIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

,- PLEH.."IO/COUlssio/llUIlCO"'ltI!lio-----------t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Comissão de Sistematização
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r='T---------------- TEXTO!.JlJST1FlCAÇÃO----------------__,

Suprlmir o § 19 do art. 113.

JUSTIFICAÇÃO

o adiamento das sessões do Congresso Nacional não se justi
flca. A razão invocada é fútil. O Congresso precisa dar exemplo de

seriedade no trato'das coisas públicas.

EMENDA N9

Dê-se ao § 39 do art. 151 a seguinte redação:

"são atribuídas ao Defensor do Povo a inviola
bilidade, os impedimentos e as prerrogativas processuais dos
membros do Congresso Nacional e os vencimentos dos juízes do

Supremo Tribunal Federal, proibido o exercício de qualquer o~

tro cargo ou função pública".

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.

aUTOIl:---------------,EMENDA CS04450·9
Deputados E vdio Ferreira Lima e Jor e Ha e

~'.IIlTID0;J

pMD

comissão de Sistematizacão

,------ PI.I:NÂIlIO/COMllsio/luacOlllulo------ _
~c= Comissão de Sistematizacão
=,------- TUTO/,lOSTlflCAÇ;.O'-----------------,

EMENDA N9

A letra "c" do l) 29 do art. 216 oassa a ter a sequinte

redação:
Art. 216 

§ 29 -
c) ~ara as de classistas, por coléqio eleitoral inte

grado pelas diretorias das confederacões naéionais de traba

lhadores ou das patronais, conforme o caso.

JUSTI"ICATI'lA

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS04451-7
Deputados E ydio Ferreira Lima e Jor

,- 'l.E"'A"IO/coWlsslo/auaeo...lllÂo------------,

l:
~-------_-------_TEXTO/JUSTlFIC ...çio----_-----------__,

EMENDA N9

o art. 218 passa a ter a seguinte redação:
Art. 218 - Os Tribunais Reglonais do Trabalho serão co~

postos de Juízes, nomeados pelo Presidente da ~enública, sendo
dois terços de Juízes togados vitalícios e um terco de Juízes

classistas temporários. Dentre os Juízes togados observar-se-á

a proporcionalidade estabelecida na letra "a" do § 19 do art.

216.

JUSTIFICACÃO

Aprimoramento da redação. Vírqulas excrescentes.

CS04453-3
e JORGE HAGE

w,---------- Pl.t.NAllto/r;o.. lssio/IUICOMI.aÃO___________ DATAe COMISSÃO DE SI9TEMATIZAÇÃO ) ~o9!!f]

EMENDA N9

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do art. 158.

JUSTIFICAÇÃO

O § 19 nao se justifica em face do sistema ado
tado. O 29 é desnecessário - uma obviedade.

EMENDA CS04454-1,
Deputados Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

,---------- PLEN..."lo/coaml'io/sU.COIilISSio---------_---,t9 Comlssão de slstematização

Dê-se ao art. 157 a seguinte redação:

"A eleição para Presidente da República far-se-

á por sufrág10 un1versal, direto e secreto, no-

venta dias antes do término do mandato preslde~

cial".

JUSTIFICAGÃO

Melhor o verbo "far-se-á" do que "dar-se-á".
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COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
~ 'L.ENA,'uotcOwlssÃotaulco"rllsio-----------

e JORGE HAGEEGYDIO FERREIRA LIMA
EMENDA C504458·4
l:Deputados EgIdio Ferreira Lima e Jorge Hage

~--------- "Lr.NÁ"IO/CONI5siD/.u.eo~!lS.io--------__--,mc= Comissão_de-Sistematização

EMENDA <:504455·0 ' AOTO'~------.,,

EMENDA N9

Dê-se ao 9 19 do art. 157 a seguinte redacão:
Dê-se ao art. 172 a seguinte redação:

tados os em branco e os nulos".

obtiver a maioria absoluta dos votos, não comp~

"§ 19 Será proclamado eleito o candidato que "No caso de moção reprobatôria ou de censura,
deverá o Presidente da República, dentro de dez dias, proce

der conforme o disposto no enunciado do art. 169 desta Cons
tituição",

-JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação. O advérbio "somente"

é desnecessário.

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.

EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE
EMENDA C504456·8 AUTOIt---------------, C'UTIDOQ- PMDB

Idio Ferreira Lima e Jor

Comissão de Sistematização
,- ..L~N ..lllO/cO .. ISIÃol.U.CO..I.siD----------__,

tJ

:=;'-"=~=~~==~==--==--- .UTOII:----------~----,
,- 'LENÃltlO/CowlssÃo/aulcOMllsAO-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA N9
~~ tExTO'oIUSTlfICACÃO-----------------.

Dê-se ao art. 149 a seguinte redação: Suprima-se o § 29 do art. 178.

Art. 149 - A fiscalização pelo Congresso Nacio
nal dos atos do Executivo, inclusive os da Administração Indir~

ta, será regulada no regimento comum e nos regimentos internos
de cada Casa, os quais poderão dispor sobre:

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

Norma repetida, pois contida já no § 19 do art.

Aprimoramento da redação. O advérbio "ainda" é 96.
desnecessário.

e Jorge Hage

~c= Comissão de Sistematização

AUTOft

, Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

~--------- 'l..lHAIUo/cONISsiol.UICOlllISsio-----------t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA N2
O § 49 do art. 200 passa- a ter a redação seguinte:

O art. 217 passa a ter a seguinte redaçã~:

"A União e os Estados reservarão ao Judiciário, res -Art. 217 - Haverá, em cada Estado, pelo menos, um T~ibu
nal Regional do Trabalho, que sera instalado na forma da lei. -

§ 12 - A le~ disporá sobre a const~tuição. investidura,
jurisdição, competêncla, garantias e condições de exercício dos
órgãos e membros das Juntas de Conciliação e Julgamento, asse
gurada a paridade de representação de empregados e empregadores.

- § 22 - A lei, nas comarcas onde não houver cr~ado Juntas
de Conciliação e Julgamento, poderá atribuir sua competência aos
juizes de direito.

pectivamente, no mínimo,três por cento e cinco por cento da

ção do Tesouro, excluídos os precat6rios."

JUS T I F I C A T I V A

arrecada-
l
!

JUSTIFICATIVA Aprimoramento da redação.

o texto emendado não estruturou com boa técnlca os disp~
sitivos. A emenda o faz na forma conveniente.
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..,.,. 1:EX"t"O/,JUSTlFIC".l;io --,

EMENDA N2

D inciso 111 do art. 205 passa a ter a seguinte

redação:

"111 - Julgar, mediante recurso extraordinário,

as causas decididas em única ou última instância por outros Tribu 

nais, quando a decisão recorrida;~

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento de redação. Falta uma vírgula após

o adjetivo "extraordinário".

EMENDA CS04464-9
[J EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE I L~~T;~~
(iJ~--------- PL.f:NÁIlIO/CONISdO/IUIc:OMllslC----------j ~.''""1 IOA~~C COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . C-O<-. '7~J

... -'-__ TE:a:TO/,1USTlFICAÇÃO-----------------,

EMENDA N2

O § 22 do art.207 passa a ter a seguinte neda-

ÇãOI

"Declarada a inconstitucionalidade por omissão

de medida para tornar efetiva norma constitucional, será assinado

prazo ao órgão do poder competente para a adoção das providências

necessárias, sob pena de. responsabilidade e suprimento pelo Supremo

Tribunal Federal."

JUSTIFICATIVA

EMENOA N2

o § 32 do art. 207 passa a ter a seguinte reda-

ção:

"omissão".

Emenda para tirar a vírgula após a

Pl-tNAIUoICOlUlSSio/IUICOlllllaiO----------..,

EMENDA N!!

palavra

§ 32 - Decorrido o prazo referido no parágrafo

an~erior sem que seja sanada a omissão, poderá o Supremo Tribunal

Federal editar r~solução, a qual, com força de lei, vi gerá suplet!

vamente.

seguinte redação:

D inciso 111 do § 12 do art. 204 passa a ter a

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação, trocando-se o parti

cípio "aludido" por "referido".

"cinco, indicados pelo Presidente da República,

dentre os integrantes de listas tríplices, organizadas, para cada

vaga, pelo Supremo Tribunal Federal".

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04463·í
~ EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

~primoramento da redação. Faltava uma vírgula.

PU:NÀJlIO/cONlllio/IUICOMI••ÃO----------_

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

...---------------TUTO!olUSTIFlCA.çio----------- --,

EMENDA Nll

Suprima+se o art. 206.

JUSTIFICATIVA

Esta norma acha-se contida no art. 192, VIII.

...--------------- Tf.XTOtolu5TI'ICAÇio----- -=-- ---,

'EMENDA N!!

o § 12 do art. 204 passa a ter a redação se-

guinte;
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"Os Ministros serão nomeados pelo Presidente I - .•••

da República, após audiência pública e aprovação pelo Senado Fede-

ral, por voto de dois terços de seus membros, sendo:

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS04467-3
~ AUTOII
~EPIm\OOS o::NSTI'IUlNl'ES El3WIO FERREIFA LlM1\. E JOroE llAGE

tJ COMISSÃO DE SISTE;~~~~;:ç:;~ol'"'''''''io----------~

..,- TEXTO/"uSTlflC'çio-----------------~

o § 19 do art. 456 passa a ter a seguinte redação:

Art. 456 - '"

§ 19 - Até que se instalem os Tribunais Regionais Fed~

rais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência a eles
atribuída em todo o Território Nacional, competindo-lhe, ainda, pr~

mover-lhes a instalação e elaborar as listas trIplices dos candida
tos ã composição inicial.

JUSTIFICATIVA

b) questões fundiárias decorrentes de desapropriação por
interesse social ou para reforma agrária.

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS04470·3 .UT"--------
[J DEPUI'ADCS crnSTl'l'I'IUINl'ES El3WIO FERREIFA LlMl'i E JOroE llAGE

~--------- P'LENÁItIO/CO.ul,Sdo/au.cOlJ1SdO-----------j ~O"T"--::I

. (=lCOMISSflO DE SISTEMATIZACÃO (uzfi7 P J

r:-r------------.----- TEXTO/.lUST1Flcaçio----------------,

o § 29 do art. 216 passa a ter a seguinte redação:

Art. 216 - •••

§ 29 - Para a nomeaç~o, o Tribunal encaminhará ao Presi
dente da República listas tríplices resultantes de eleições a serem
realizadas.

JUSTIFICATIVAS

Aprimoramento da redação.

Melhoria da redação, principalmente eliminando-se o inde
sejável pronome "mesmo".

EMENDA CS04471-1 mo.-------
ffiEE.!JrAOOS caJSTI'IUlNl'ES WDIO FERREIFA LlMl'i E JOroE H1\GE

,..,, I"LENÁIliIO/cONISdoIIU.COMI'do-----------,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZACÃO

~' ..Jl:TIDO---,

PMDB J

COMISSÃO DE SISTb~~TIZACÃO

EMENDA CS04468-1P"b AUTOI!

er EPtJrI\DCS o::NSTITI'IUINl'ES El3WIO FERREIFA LlM1\. E JOroE llAGE

,- JoU:NAIl.o/co..I.!ISÃo/suleolllls$io-----------

f?
"".- nnO!JUSílf"fCAÇÃO------------------,

o § 19 do art. 454 passa a ter a seguinte redação:

Art. 454 - ...

§ 19 - Para os efeitos do disposto nesta Constituição, os
atuais Ministros do Tribunal Federal de Recursos serão considerados
pertencentes ã classe de que provieram quando de sua nom~ação.

JUSTIFICATIVA

Falta uma crase. Daí a emenda.
/-------------------------- ---

r:-~---------------Tt"XTO!olUSTJFIC4Çio,-----------------,

o § 19 do art. 209 passa a ter a seguinte redação:

§ 19 - O julgamento do recurso extraordinário, interposto

juntamente com recurso especial, aguardará o julgamento do Superior
Tribunal de Justiça, sempre que a decisão puder prejudicar a do Su

premo Tribunal Federal. U

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação, com acréscimo de uma vírgula.

EMENDA CS04472-0 AOTOO.-------
tJ DEPUI'AOOS caJST1TUJNI'ES EGYIDIO FERREIRA LIW> E JORGE~

r:-..---------- Pl.I:NAlIlIO/co""Sa,;;o/ClJ.eOMls•.io------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~-- - __-_--_--T[lCTO/"USTlFIC..Çi.o-----------'-------,

O art. 211 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS04469-0 AOTO.-------
[J DEPUmOOS o::NST:rrurnrES El3WIO FERREIFA LlM1\. E JORGE J1ICE

,..,-, 'Lt.NÁliIlO/toWISllÃo/sUICOlllt1io--------.L----,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Art. 211 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de,

no mínimo, quinze juízes, recrutados na respectiva região e nomea
dos pelo Presidente êa República dentre brasileiros maiores de tr~~

ta anos, sendo:"

,..,-, -'- TEJ;TO/JUSTlFICAÇÃO------------------,

A letra ub" do inciso I do art. 215 passa a ter a seguin
te redação:

Art. 215 - •••

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação.
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EMENDA CS04473-8
f: EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HAGE

,.- PLUA"IO/cOM1SSlo/IU.COM...io----------
f=l CllljlISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS04476-2 eur•• - _

[JDEPlJI'AIXl3 crnsrITlllNI'ES EGIDIO FERREIRA LlMA E JORGE llAGE

,.---------- 'LUÂ"IO/cOllllssio/au.coalluio------ ~tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

o incixo X do art. 213 passa a ter a seguinte redação:

Dê-se ao art. 84 a seguinte redação: Art. 213 - .. ,

"Art. 84 - O servidor póblico desempenha função
social relevante, devendo, no exercício dos
seus misteres, observar conduta de probldàde e
de respeito e zelo dos direitos individuais e
coletivos."

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de es
trangeiro, a execução de carta rogatória após o "exequatur", de se,!!
tença estrangeira após a homologação; as causas referentes a nacio
nalidade, inclusive a respectiva opção, e a naturalização;"

JUSTIFICATIVA

JU5TIFICAr;1ID Aprimoramento da redação.

Correção da regência do substantivo "zelo".

Constituintes EG!DIO FflRREIRA LIMA e JORGE HAGE
,.- ..L~HA"IO/co"'U5Sio/&UICD ..I'siD----------tJ COMISSÃO DI: S'ISTEMATIZACão

.uToJt- ~ -..,1 ~...M.D"BDC~
EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE . ~ _J

EMENDA CS04477-1
l:JAUTOR--------------,EMENDA CS04474·6

~ TtxTO!olUSTlfICA:;io----------------,

EMENDA N9

EMENDA N9 Troque-se o Título I pelo Título 11

Suprima-se o § 39 do art. 169. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A hipótese seria de moção de censura, já prevista no art.
170. Excrecente, pois, a "disposição.

o plano do Anteprojeto de Constituição,
anunciado pelo Relator na mensagem de envio ao presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, estabelece que logo
após o preâmbulo o texto se abre com o rol de direitos in
dividuais.

COMISSÃO DE SISThMATIZAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

&U101l-- -..,] :r-~...M"'D'~_~
EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE . ~, .---1

,.--------- .. LEN.IofIIIOfcO .. ISlio/.U.COIU••io-----~ _.
tJ

EMENDA CS04478·9
f?rr=''''RTIOO~

pMDB

r---------- PLUAIIlO/cOMls5Ãc/.UICOIlISSÃO----------

tJ

EMENDA CS04475-4 .u,••-------
l:J DEPl11'JIDQ5 CXliIsrI'lUlNl'E EGYDIO FERREIRA LIMI< E JORGE HlIGE

o inciso I do art. 2l~ passa a ter a seguinte redação: EMENDA N'I

Art. 213 - •••
Suprimam-se os §§ 19, 49 e 59 do art. 51.

I - as causas em que a União, entidade autãrquica ou em
presa pública federal forem interessadas na condição de autoras,:rés,
assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente do
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e ã Justiça do Trabalho."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

O § 19 é uma obviedade do sistema constitu
cional. Os demais constituem invasões da autonomia dos Esta
dos-Membros.

Aprimoramento da redação.
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EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

r.'T--~------ "LlNAJllO/CO"I,.;'o/IUICOMl.,io-~~-------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04479·'7
tJ

&UfOIt--------------
"IX - definição dos objetivos nacionais relati
vamente à ação do Poder Público, em todas as
matérias."

r;; TEXTO!olUSTIFICAÇic -,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA N9 Aprimoramento da redação

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.'T--------"- PLlNAiIIIO/CO.,lSIÃo/.u.cO.lllio -,

= TlXTO/"USTlfICAÇ;.O -,

JORGE HAGE
AUTOIl--------------EMENDA CS04483·5

eu EGíDIO FERREIRA LIMA E
"111 - proibições e incompatibilidades no

exercício da vereança, aplicando-se,
no que couber ••• lI

dação:
Dê-se ao inciso 111 do art. 59 a seguinte re-

JUSTIFICATIVA Dê-se ao inciso XI do art. 98 a seguinte r~

dação:

Mudança do verbo "apliç:~'...J>ara "aplicando-se".

JUSTIFICAÇÃO

"XI - criação, transformação e extinção de car
gos, empregos e funções públicas e fixação da
respectiva remuneração, ressalvado o disposto
nos arts. 106, item V, e 107, item IX."AUTOIl---------------,

EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

EMENDA CS04480·l
[J J er;:~;~
m---------- PLl.... 1l1Q/CO.. 1S.iO/.U.CO.."'.io----------j rrr-::;-•.., IDAi??! ,r:, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~oc, r~J

"".---------------tuTo/olUSTlfICAÇ;.O-----------------,

EMENDA N9
A remissão final está errada no texto: o item

do art. 107 é o IX.

Substitua-se, no art. 79, a expressão "no proces
so público" por "em processo público".

JUSTIFICATIVA
e Jorge Rage

Conissão de Sistematização

Como está, o texto está errado.
=---------------TEllTO/.W'TlfICAÇi.O---------- ,

EHENDA N9

EMENDA CS0448l·9
t: EGíDIO FERREIRA LIW\ E .:mGE IWL J C;~;;:J

tJr-:·T""C-O-M-I-S-S-II-0-D-E-S-I-S-T-E:~~~·;~~;~·"OU..'."oi'----------) [lZJ'~B

Dê-se ao inciso XI do art. 99 a seguinte redação:

"XI regulamentar as leis, em caso de oMissão do

Executivo" .
r;-r---------------TE.XTO/JUSTIFICAçio----------------,

Corrija-se, no art. 83, a palavra "subordinado~

para "subordinados".
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇIlo
('

Aprimoranento da ~edação.

Correção de erro evidente;

Co~issão de Sisternàt~zação

Lgydio Ferre~ra Lina e Jorge Rage

r:T---------------Ttll:TO/~uSTlftCAÇio-------- ,

JORGE HAGE
AUTOJl-----------__--,j C;~;~:J

~=.:..:::.....;::~:=..:=!!:=_ _Jl t!J'~A
,---------- PLIUfUIO/cO.,ll1io/IUICOU.lli.c--------__f9 COMISsllo DE SISTEMATIZAÇllo

EMENDA CS04482·7
(J EGíDIO FERREIRA LIMA E

Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:

Eg['NDA N9

red~

ção:r
'r.-------------- " ..",""",,,,,,

Dê-se ao inciso IX do art. 98 a seguinte
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"Somente o Congresso Kacional, mediante lei aprova

da por dois terços dos membros de cada Casa, pode conceder a
\.

nistia a autores de atentados à Constituição.

EMENDA CS04489·4
• Deputados Constituintes

....---------------- TIXTO/,rlJSTlfreAçÃo-----------------,

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA "Perderá o mandato o Deputado ou o Senador:"

Troca da preposição "por u por "mediante". Todo atE!!. JUS T I F I C A ç A O
tado à Constitu~ção é er. si uma violÊncia.

1-- _ Aprfmoramento da redação.

~PUTIDO=]

MOR .

~ Tf:lCTO!oIU'T.P'ltAÇio----------------_,

~~~~~~~~~~~~~~YDIOFERREIRA LIMA e
JORGE HAGE

"L.I:NÂJlIO/COMISdo/IUICOIlIIS.iO----------- ~O"T"~

e: COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO ) ~1=~-

rr=;,"UTlll0=:J
MDR

LIMA e

COMIssAo DE SISTEMATIZA Ao

Deputados Constituintes

~ PLt ... "IO/coUI"i,O/.UlcOluaaio"'------------,

~ TEXTO/olUSTI'ICA~io----------------__,

, Dê-se ao § 29 do art. 111 a seguinte redação:
Dê-se ao inciso II do § 7º do art. -113 a seguinte r eda-

"Não havendo suplenti e tratando-se de vaga, far-se-á

eleição para preenchê-la, se faltarem mais de quinze meses para o

término do mandato."

ção:

"lI - pelo Presidente da Rep6blica, pelos Presidentes
da Câmara dos Oeputados e do Senado Federal ou por requerimento da
maioria ... ".

JUS T I F I C A 7 A O

Aprímoramento da redação.
JUS T I F I C A ç A O

Aprimoramento da redação. Uma vírgula demais.

EMENDA 'CS04487-8
Deputados Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

PJ
flLCMUUO/COI,!lUÃO/CU,_COw;.IUiO.

_ Comissão de Sistematização

o § 3" do art. 222 passa a ter a seguinte reda
~---_----_------_·n.J:Tol"u'TlFltAÇio----------------__.

çao: Dê-se ao inciso VII do § 1º do art. 114 a seguinte reda

§ 3" - A lei espec~flcará as hlpóteses em que os

diss1dlOS coletlvos, esgotadas as possibilldades de conc~liação,

serão submetldos à aprec~ação da Justlça do Trabalho, ficando de

logo estabelec~do que as decisões desta poderão flxar novas nor

mas e ~ndlções de trabalho e que delas só caberá recurso de em

bargos para o mesmo órgão prolator da sentença.

ção:

"VII - fiscalizar os atos do Executivo e solicitar ao
Tribunal de Constas da União que proceda, no âmbito de suas atribui
çõe s , às investigações sobre a atividade ou matéria que indicar, ado
tando as providências necessárias ao cumprimento da lei."

JUSTIFlCATIVA
JUS T I F I C A ç AO

Falta uma crase.
Aprimoramento da redação.

~--_----_------__ T[XTO/JU$TI"ICAÇio--_-------------_,

EMENDA CS04488·6
tJ Deputados Constituintes 5H~e~OHK~~REIRA LIMA e

,---------- ,1.lN""IO/,cow.,,,;O/.UICO.....io _t: COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

t.UTOR-----------------,
• Deputados Constituintes §g~g~OH~~~REIRA LIMA e

,.- PLIN,UllO/co"'lSSÃO'IUICOlillllSÃO-------------,

(9' CDMISsAo DE SISTEMATIZACAD

~' .."noo~

LEMDB _J

r--.----------------,.I.l('tQ{,lU"'tIfIC...~j,Q-------- _,

Dê-se ao inciso IV do § 49 do art. 113 a seguinte r eca-
ção:

Dê-se à alinea "e" do § 49 do art. 117 a seguinte r~da-

ção:

"IV - receber o relatório da Comissão Representativa, d.!:.
liberando sobre ele."

"e) direitos e garantias individuais.

JUS T I F I C A ç A O JUS T I F I C A ç A O

O pronome "mesmo" é horrivel. Aprimoramento da redação.
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EMENDA CS04493-2 EMENDA CS04496-7
AUTOII

rr;~~~~f: Egydio Ferreira Lima e Jorge Bage I LPUTIDO~

f!J EGíDIO fERREIRA LIMA E JORGE HAGEPllDB

tJ
,U:,,""IO/COIUsdo/.utcoaUllio

1@.z;17fj f=J
Pl.tNA"IO/CO"IS.io/.u'CO"ISlio

~D"'P1Corissão de Sistel'1atiza,ão COMISslIO DE SISTEMATIZAÇIlO '0:;/
~ TEIlTO/olUSTlnc.Açio----------------,

EHENDA N9 Dê-se ao inciso XX do art. 98 a seguinte Ieda
ção:

Dê-se ao parágrafo único do art. 116 á segu~nte re-

dação:

"Lei Complementar disporã sobre a técnica de elabo-

"XX - estabelecer, na forma de lei
tar. lI

comple:ne,!l

ração, redação e alteração das leis".

JUSTIfICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
Aprimoramento da redação.

Apr~moramento da redação.

EMENDA CS04497-5
t: Egydio Ferreira Lima e Jorge Bage L"AftTlOO~• P}lDB

r<'1r---------------- TlXTO/olUSTlftCAÇÃO----------------,

r.:l,----------- ..LIU.AIlIO/Ço.IISlio'su.cQ"'r.si'~·i_---------___,
Corissão de Sistematiza ão

m---------------- TEXTO'JUSTIFICAÇÃO'- --,

El1ENDA N9 EHENDA N9

Dê-se ao inciso IX do art. 99 a seguinte redação:

"IX - Fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por

Dê-se ao art. 121 a seguinte redação:

"o .G O v e r no não poderá editar decreto COM valor de

qualquer das Casas, os atos do Executivo, inclusive os da ad lei".

ministração indireta".

JUSTIFICATIVA JUSTIFICACÃO

A locução "através de" é errada. Aprimoramento da redação e do conteúdo.

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~O

~---------- PLUAIlIO/COWISliol.UICOIlI.aiO---------'-----,

locu

EGíDIO FERREIRA LIMA E JORGE HAGE

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Substitua-se, no inciso 11 do art. 85, a
ção preposicional "através" por MEDIANTE

õ.r---------- "L[N,1lI110/c:O.. lllio/'O.COIUIl.il> ~

r;;------~---------Tf:llTotolusTlrlcAçio -,

JORGE HAGE
IoUTOII-----:------------,

Dê-se ao § 22 do art. 96 a seguinte redação:

"O número de deputados, por Estado e peio Di~

trito feder~l, será flxado pela Justiça Eleit~

ral, proporcionalmente à população, com os aju~

tes necessários para que nenhum Estado e o Di~

trito Federal tenham menos de Dito ou mais de

sessenta Deputados.

EMENDA CS04495-9
PJ EGíDIO fERREIRA LIMA E

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIfICAÇl\o

Aprimoramento de redação. Aprimoramento da redação.
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EMENDA CS04499·1t: 'Deputados Constituintes Sé~HlOH~~~REIRA LIMA e

EMENDA CS04S02-S
Const1tuintes EGfDIO FERREIRA LIMA'e JORGE HAGE

"LUAI'lO/co.. rssiO/JUaCOIUssiO

j
~/D~~I

r:~, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~ L ~o71

.-.__~C- TUTO/oluST1rlcAçÃo----------------...,

Dê-se ao § 4Q do art. 110 a seguinte redação:
EMENDA N9

"Nos casos previstos nos incisos IV e V, a perda ou sus
pensão será declarada pela respectiva Mesa."

Dê-se ao § 49 do art. lZ8 a seguinte redação:

Aprimoramento da redação.

JUS T I F I C A ç Ã O

.-.~--------___; r'LINAIilIO/CCllrilslÁo/au1colll ..io- --,

Comissão de Sistematização

JUSTIFICATIVA

Apr~morarnento da redação.

"O. Presidente da República comunicará as razões do

veto ou do pedido de reconsideração ao Senado Federal,que

decidira dentro de trinta dias, a contar do seu recebime~

to, considerando-se mantido o veto se obtIver maioria ab

soluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,re~

nidas em sessão conjunta".
"I1TOII-- _

e Jorge Bage

EMENDA CS04S00·9
tO Egydio Ferreira Lima

.-.~--------------- Tr;xTo/olu5TI'IC,l,çio------------- ....,

EHENDA N9

EMENDA CS04503·3

li rL.r.MUIQ((;.QUlstiO/.UICQlltasio-----------

J
~.'? 1°:2~

C= Comissão de Sistematização ..C-~ ,/ ~

Dê-se ao inciso 11 do art. 99 a seguinte redação:

"11 - autorizar o Presidente da República a decla

rar guerra, a celebrar a paz e a permitir que forças es

trangeiras transitem pelo território nacional ou nele perrna- F

Deputados Egíd~o Ferreira Lima e Jorge Bage

nxTO/<1USTIFIC"'ÃO---------------_....,

neçam tenporariamente". 'Dê-se ao § 19 do art. 179 a seguinte redação

JUSTIFICATIVA
"Os Min1stros de Estado somente serão exonerados

Apr~moramento da redação.
pelo Presidente da Repúbl~ca a ped~do do Primei-

ro-MJ.nistro .."

"IITOII---------------

Jorge Ragee
AVTOIl---------------j ~P::.D"'BIDO~

E9ydio Ferreira Lima . ~.. ~

EMENDA CS04S04-1

tO

Jorge BageeEgydio Ferreira Lima

.-. UXTO'JUSTI'ICAÇÃO --,

r.;-,----------------TCXTO/olUSTIF1CAÇÃO--------------__...,

EMENDA N9

Dê-se ao art. 194, inciso I, a seguinte redação:
EHENDA N'i'

"I - são garantias:

a) vitaliciedade .••
Dê-se ao art. 160 a seguinte redação:

"Art. 160 - O Primeiro-Hinistro será nomeado dentre
b) inamovibilidade ••.

c) irredutibilidade de venc~mentos •.•
os membros do Congresso Nacional.

parágrafo único - são requisitos para ser nomeado

Pr~meiro~Ministro a condição de brasileiro nato e ter 35 anos

de idade.

JUSTIFICAÇÃO

Apr~moramento da redação, com a exclusão do artigo
JUSTIFICAÇÃO

de f i m do "a".
Apr~moramento técnico da norma e da redação.
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
t:~--------- PL.l .... IIIID/tO.. 1S.iot.uteOIlI••io

EMENDA CS04508-4
t?Constituintes EG!DIO FERREIRA LIMA e HORGE HAGE

EMENDA CS0450S-0

..,r--------------- T~)llO/olUSTIF1C.;;,O---------------......,

EMENDA N9

Dê-se ao art. 111 a seguinte redação:
Suprima-se o inciso VI do art. 183.

"Não perde o mandato o Deputado ou o Senador":
JUSTIFICAÇÃO

Essa_norma não se harmoniza com o texto do

./
anteprojeto •

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoram7nto da redação.

EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

..,..,- TEXTOIJU5'l'1F
I
U Ç.i o -,Jorge Hagee

AUTClIl--------------) m=-p"A:\D'''B0-----,
Eqydio Ferreira Lima " ~" ---J

EMENDA CS04506-8
(:J

r=-r--------------- n:XTo/"USTI'IC"Ç.O---------------~

EMENDA N9

Dê-se ao inciso 111 do art. 185 a seguinte re-

EMENDA N9
dação:

Dê-se ao § 29 do art. 181 a seguinte redação:

"A recusa do voto de confiança implicará a destitui

~ão do Governo, procedendo o Presidente da República nos ter

mos do Art. 169".

111 elaborar Programas de Governo e apreciar
a matêria referente à sua execução.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO Aprimoramento da redação.

~ verbo "implicar" é transitivo dJ.reto.

COMissão de Sistematiza ão
r.-r--------- Pl.t"'''''lotcOIU.lio/IUICOIlIUio-'' --,

r=-r--------------- nxTO/olu'T1FIC.&ÇÃO- -,

~Lflll"JllD/COilIUlo/.l.I.coluSJiD _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Jorge Ragee

AUTOIl- _

Egydio Ferreira Lima

!EMENDA CS04507-6
[!J

E~lENDA N9
EMENDA N9

Dê-se ao art. 189 a seguinte redação:

Dê-se ao inciso 111 do art. 183 a seguinte redação:

"rrr - indicar, para a nOMeação pelo Presidente ca

República, os Ministros de Estado e solicitar a exoneração c~

leso

"Os Ministros de Estado são..Dbrigados a aten
der ã convocação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
ou de qualquer de Suas Comissões".

JUSTIFICACÂO JUSTIFICAÇÃO

A redação do texto está ~bigua. A emenda desfaz

aml:igtlidade.

a Aprimoramento da redáÇâo.
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idio Ferreira Lima e Jor e Ha e
W 'Lt:NiIUO/COIIl.a10/IUICOlfl.'io

j
rrr:=/DA~?p

c= Comissão de Sistematização . ~ f~

AUTO"--------------~
EMENDA CS04514-9

'.
'LU""IO/CO..I..l0/.U.CO.I••iO--------~--) rrr;;=-/OA~~

(!J COMISSllo OE SISTEMATIZACIlO . ~ T ~-rJ

EMENDA.CS04511-4
• Deputados Constituintes ~VbIO FERREIRA LIMA e

JORGE HAGE

~---_-_-_-------_TUTO/~Ul'flPlc ..;lo----------------.,

----Dê;se-âo inciso I do art. 192 a seguinte redação:

"I - ingresso, por concurso, de provas e tltulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Púb1i
co, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação."

D~-se ao inêiso VIII do art. 192 a seguinte r~

dação:

VIII Nenhum órgão do Poder Judiciãr~o pode

emitir decisões não fundamentadas. Se o inte-
JUS T I F I C A ç li O

realizar sessões ou julgamentos secretos e

----
AUTOII---------------, . g-P'M"D"B"~

Deputados Egídio Ferre1ra Lima e Jorge Hage ~ ~J

resse público o exigir, a le~ poderá l~mitar ~_

presença em determ1nados atos às partes e aos

seus advogados.
JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação, em função do sistema,

urna vez que propomos a supressão do art. 206.

'~!HAllll0/CO ..lS.iO/.u.CO,.'asio-----------1 ~OAT.a----:(h:)tJ Comissão de Sistematização ê?;::;-fã

EMENDA CS04515-7

seguinteDê-se à letra "b" do inciso 11 do art. 192 a

COMISSllo DE SISTEMATIZA 110

redação:

Aprimoramento da redação.

,EMENDA CS04512·2
• Deputados Constituintes ~8~BlDH~t~REIRA LIMA e

,.,.,r---~------ 'LINAJlIDfco.uuio/.U.CO..I••io-----~ __,

I':"lr---------------- T[)[TOIJu$TI'IC..çic------- -,

"b) a promoção por merecimentD pressupõe dois anos de
exerclcio na respectiva entrância, salvo a inexistência de Juiz que
atenda ao interstlcio e a não aceitação pelo candidato." Dê-se ao inciso V do art. 192 a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç li O

Aprimoramento da redação.
"v - é compulsória a aposentadoria, com venc).-

mentos integrais, por inva11dez, ou aos setenta

anos de idade, e facultativa, aos trinta anos

de serv1ço, após dez anos de exercíc10 efetivo

na judicatura. 11

JUSTIFICAÇÃO
Aprimoramento da redação.

COMISSllo DE SISTEMATIZA 110

.UTOII---------------,
Deoutados Egldio Ferreira Lima e Jorge Hage

..L~H,.JlIO/CO"U,.iOI.U.COlll...iO----------~J ~/D~---.on

Comissão de Sistematização . ~ L ~;rJ

EMENDA CS04516·5
i!l

ÊGVDIO FERREIRA LIMA e• Deputados

1":"l----------------Tr:XTO/olUSTI,.ICAÇi.O -,

,.,.,,.!...-.......------- 'LINAJl10/COIllISl1o/'UICOIll.ldo__'- -,

Dê-se ao inciso 111 ~o art. 192 a seguinte redação:
1":"l TUTO/JUSTlfIC...çio ~

"111 - O acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á
por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na últ~a

entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada,.quando se tratar

de promoção para o Tribunal de Justiça, observadas as allneas do i~

ciso 11 e a classe de origem."

Dê-se ao inciso IV do art. 192 a segu1nte red~

ção:

IV Os vencimentos dos magistrados serão fi

JUS T I f I C A ç li O

xados com diferença não excedente a dez por ce~

to de urna para outra das categorias da carrei-

Aprimoramento da redação.
ra, atribuindo-se aos integrantes dos

nais de Justiça dos Estados não menos do

Trib1!

que

perceberem os Secretários de Estado ,- nem menos

de noventa por cento do que perceberem, a qua!

quer título, os M1n1stros do Supremo Trubunal

Federal, não podendo ultrapassar os destes.
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Const1tuintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

I'J ~ "LtNA'UO/COU1SSiO/.U.COMIUiO-----------j ~"~p11..__..:C:.:o:;m;::1:::-s=s=ã=o-:d:;e:-;S:::1:::-s::.:t=e;.:m=a:.:t:;i,"z:;a:::ç"ã::o=- ..J. ~ ~J

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS04519-0 ...UTO"--------------,

r=->---------------- TEXTO/olusTlrlcA;Ão------------------,

EMENDA NQ

Bg,dio Ferreira Lima
&U'1OII----------__-=-_..,EMENDA CS04517-3

tJ e Jorge Hage

Dê-se ao § 1" do art. 170 a seguinte redação:

"A moção de censura implica a exoneração do Pimei!'o-M~

nistro e demais integrantes do Conselho de Ministros".

=----------------TElCTO/.lUST'FIC.lÇÃO----------- --,

JUSTIFICATIVA

El-lENDA N9

pelos Orgãos de representação das resrectivas categorias."

Dê-se ao art. 193 a seguinte redação:

"Um quinto dos lugares dos Tribunais Estaduais e do

Distrito Federal será preenchido, alternadamente, por mewbros

do Ministério Público e por advogados, de notório saber jurí-

se completa.

Const1tu1ntes Egid10 Ferre1ra Lima e Jorge Hage

Aprimoramento da redação. O verbo "1mp11car" é transiti

vo d1reto.

A emenda exclui a referênc1a à moçao reprobatór1a, por

desnecessário. No caso de reje1ção da 1ndicação, a nomeação não

r:-r---------- PI.I:N..."lo/eoIotISSio/sulcrullssio-- --,fl coma s sâo de Sistemat1zação

EMENDA CS04520~3
carreira

sêxtuplaou de experiência profissional, indicados em lista

dico e reputação il~bada, com mais de dez anos de

,-, TE":nC',/lJSTlFI::A;ÃO -,

Dê-se ao art. 169 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇhO

Aprimoramento da redação.

"Art. 169 - Compete ao Presidente da República nomear o

P~meiro-M1nistro e, por indicação deste, nomear os de

ma1S ~ntegrantes do Conselho de Min1stros, após consul

ta, por meio dos partidos polit1cos aos deputados fed~

rais da bancada ou bancadas majoritárias".

JUSTIFICATIVA

Constituintes Eg1dio Ferreira Lima e Jorge Hage

r:-r------------.---- TEXTO/.lUSTIF1tA;ic--- ,

A emenda apr1mora a redação e prec1sa o d1spos1tivo.

Constituintes EG!DIO FERREIRA LI~~ e JORGE HAGE

EMENDA CS04521-1-

.UTOII--------- -,EMENDA CS04518-1

= TU:TO/.,lUSTIFIC.l;io ..,

EMENDA N"

Dê-se ao art. 173 a segu1nte redação: Dê-se ao § 19 do art. 96 a segu1nte reàação:

uÉ vedada a iniciativa de mais de três moções que visem

a destitu1ção do Governo dentro da mesma sessão leg1s1ativa".

JUSTIFICATIVA

"Cada legislatura terá a duração de quatro anos
salvo a dissoluçâo da Cãmara dos Deputados, hipótese

em que, com a posse dos Deputados, uma nova legislat~

r~ se iniciari'l.

Apr1morarnento da redação.

JUSTI FI CAeÃO

Aprimoramento da redação, tornada ainda mais conven~

ente com a supressâo do § 29 do art. 178.
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EMENDA CS04522
[J Constituintes EGrDIO FERREIRA LIMA ) rr==;~;~~

tJr--C-O-M-I-S-S-Ã-O--D-E-S-I-S-T-E~~;·~o~:~;~""""""i'--------~'---",-) fJ1!Tp]

EMENDA CS04525-4
[J Constituintes EGrDIO FERREIRA LIMA e J,DRGE HAGE l L'~~'~o~

(:J CO!!lI SSÃO DE SI STE~~;~'~;~Ã~·''"''"....··----------~) F/;r?7J
....-----'------------n:.To/JuSTlfIC...;io---------

õ m----------------TuTotolusTlfIC..;io------------------,

Dê-se ao lnciso IV do art. 106 a seguinte redação:

Dê-se ao § 39 do art. 179 a seguinte redação:

"IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-Mini~

tro, o afastamento de detentor de cargo ou função de cog
fiança no Governo, inclusive na administração indireta". "Se a escolha do Primeira-Ministro resultar de

e1eiçã~ autônoma da Câmara dos Deputados, a exo
neração s5 poderá ocorrer seis meses após a
possev,

JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação. A locução "através de"
é errada.

JUSTIFICACÃO

o acréscimo da palavra "escolha" é uma necessldade

EMENDA CS04523-8
lógica.

Constituintes Egidio Ferreira Lima e Jorge Hage

EMENDA CS04526-2
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituintes EGrDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

r.r---------------- TEXTO/"uSTlrICA;io~~-_-- --,

m---------- PI.IEN"'''IO/coIot15Sio/su.CONJ5SÃO

é

EMENDA N9

PLENAl'lIO/cOUISsio/suaeOlillssÃO------------, ~DAT.&----::;;:'

(:J Comissão de Sistematização J t:ztT~-ft
r:T-=----------------TEXTO/olUSTlfICA;io---'-_-------------,

Dê-se ao art. 171 a_seguinte redação: EMENDA Nº

"O Senado Federal poderá, dentro de quarenta e oito
horas, por iniciativa de um terço e pelo voto da maioria
dos seus mem~ros, recomendar a revisão da moção reprobat~

ria ou da moção de censura, suspendendo os seus efeitos
até que a Câmara se pronuncie".

Dê-se à letra "b" do inciso 11 do art. 194 a seguinte

redação:

"b) receber, a qualquer titUlO, percentagem de custas

processuais" ..

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO Aprimoramento da redação.

Aprimoramento da redação.

EMENDA Nº

EMENDA CS04527-1
B cons~ituintes Egidio Ferreira Lima e Jorge Hage

r.r TEXTO/JUSTIFICA:;io -,

i ',,·.."'···"'··,···..·re···-----------1 ~/D;"'!)hl/l tJ Comlssão de Slstematização . ~ r ~~-rj

tCrARTIOC~

P~IDBConstituintes EGrDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
l":'I~_------'--_,.l..U1J.Rlo/eo,.\$sio/s\l.eO"lssio----------__,

...._~~-------_-----TEJtTO/"uSTIFIC..;io--'·--------------_..,

;::;.:....:='-= '-'- ...UTOR ---,

Dê-se ao inciso V do art. 191 a seguinte redação: Dê-se ao 'parágrafo único do art. 171 a seguinte redação:

'I

"V - Tribunais e Juízes Eleitorais". "A' câmara dos Deputados, em.pr-azo não superior a cinco

dlas, poderá manter a moção_ reprobatória ou a de censura pelo

voto da maioria de seus membros".

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA

A palavra é'juízes e não juízos.
Aprimoramento de redação,
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Constituintes EGfDIO FERREIRA LI~~ e JORGE HAGE

____===-=-=-=..:...=.:..::.~= ---iJ W!~~

EMENDA CS04531-9
11 AUTOfll--------------,

Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

wr---------- PUHUIO/c:oU1Ssio/sUICOU"sio

c= COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

AUTQII:---------- ----.
,EMENDA CS04528-9

r.1r---------------TEXTO/.lUSTlFU:..;io,----------- ~ r."lr---------------TUTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------.

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendàdo: Art. 162, inciso XIX o art. 198 passa a ter a seguinte redação:

O inciso XIX, do art. 162, do anteprojeto~ passa a vigorar
com a seguinte reda~ão:

Art. 162 ••••••..•••••••••

" O ~ulgamento dos dissídios de natureza coletiva se

rá regulado por lei, gar~ntida a legitimidade para agir às pessoas

ou grupos de pessoas, ligadas entre si por vínculo jurídico ou de

XIX -'proferir mensagem perante o Congresso Nacional
ocaS1ao da abertura da Sessão Legislativa, expondo a situação
País e solicitando as providências que julgar necessárias.

por
do

fato."

JUS T I F I C A T 1 V A

JUSTIFICAÇÃO
Aorimoramento da redação.

AUTOIt'-------------.:..-,
Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

o § le do art. 197 passa à seguinte redação:

"Os Estados e o Distrito Federal criarão a Justiça de

Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto e se-

• Constituintes

EMENDA CS04532-7

1":'1------~--------,.UTo/olUSTlfIC.çio---------------~

AUTOIl---------- --,

Constituinte Egíd10 Ferreira Lima e Jorge Ha e

A Emenda pretende restaurar o texto do inciso XIX,do art.
54, da redação final do anteprojeto da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, alterado pelo anteprojeto de Consti
tuição, em desacordo com o § I'? do art. 19, do Regimento .Interno da
Assembléia Nacional Constituinte ..

r=T TEllTO/..uSTIFI=A;io--''-- ~

~
PLENÁfIll0/cONISsio/.sU'COIiIISsio

~ .
_ Comissão de Sistematização

:EMENDA CS04529·7

EMENDA Nº

Suprima-se o art. 185.

ereto, com mandato de quatro anos, com competência para a habilita 

ção e celebração de casamento, além de atribuições conciliatórias, e

outras previstas em lei feder.l."

JUSTIFICATIVA JUS T I F I C A T f V A

A matéria já se acha disciplinada no art. 162, inciso

XXVII.
Aprimoramento da redação.

Deputados,Egidio Ferreira Lima e Jorge Rage

,EMENDA (;504530-~ AUTOIt---------------,

EMENDA CS04533-5
Constituinte Egidio Ferreira Lima e Jorge ha e

_________ Pl.I:HAIlIO/CONlSSÃo/sUlCOIUSSÃO-----------,

p1 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PLEHÁIlIO/COt.llSSiO/luecOMlssiO-----------,J ~04T"~f= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO [-ou'O=1-p J

= TIEXTO/olUSTlflCA;io-:. --,

""'------'---------'7'- TUTO/..uSTIFIC..;io,~--------------..., o art. 441 passa a ter a seguinte redação:

O § 12 do art. 237 passa a ter a seguinte reda

ção:

;,rt. 237 - .

§ 12 - Qualquer pessoa poderá interpor recurso,

em trinta dias, para o Conselho Superior do Ministério Público ,

do ato do Pro~urador-Geral que arquiva~ ou mantiver arquivado

qualquer procedimento investigatório criminal ou de peças de i~

t'ormação.

"Art. 441. - são mantidos os programas destin~

dos a estimular a melhoria da produtividade do

trabalhador, mediante legislação que d1scipli

ne a formação de recursos humanos, de aliment~

ção do trabalhador em transportes e outros ~

parados por lei federal.".

JUSTIFICATIVA
. .JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.
Aprimoramento da redação. eliminando-se o t'am~

gerado "através de".



Comissão de Sistematização • 1069

Constituintes Eg1dio Ferreira Lima e Jorge Hage

EMENDA CS04534-3
Constituintes Egídio Ferreira Lima e Jorge Hage

EMENDA CS04537-8
AUTOII-----------------,

rç;;~TIOO~

'LENAlruO/cONISSiO/SUICON.SdO-----------, ~OATA~

(:J Comissão de Sistematização ®~J§p
PI.ENUJO/CO..ISSio/su.co ..lssio....:..-------------, ~O.lTA--;;:;l

Com:l,.:;;são de Sistematização. I b:::;J?l:J
re-r -TI[XTO/olUSTlfIC..;ÃO.....:..-----------------, r::-r TEXTotJUSTI'ICA;io--" --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: art. 193, parágrafo único
\

o Parágrafo ún1co, do art. 193 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redação:

Art. 193 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único - Recebida a indicação, o tribunal form~

o art. 457 passa a ter a seguinte redação:

Art. 457 - Enquanto não aprovadas as Leis Complementares

do Ministério Púb11co da União e da Procuradoria Geral da União,

o Ministério Público Federal exercerá as atribuições de ambas".

'JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação, trocando-se "preservará" por

"exercerálf
•

rá lista tr1plice, enviando-a ao Legislativo, que escolherá

dos integr~tes para rlomeação.

JUSTIFICATIVA

um

EMENDA CS04535-1
11 • '

Const1tuintes Egid10 Ferreira Lima e Jorge Hage

r '----- - - - - - - - - PLENA'uo/cONlssio/SUIlCOMlssio-----------tJ ccmi.asâo de Sistematização

A emenda pretende restaurar o texto do parágrafo único,

do art. 90, do relatório final do anteprojeto da Comi;~~ da 0E

ganização dos Poderes e Sistema de Governo, que adotou como si~

temática a supressão da palavra "PODER", precedendo o Legislat,!

vo.

r;;----------------TEXTotolUSTiFIC&;io------------------,

EMENDA Nº EGYDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

A letra "c" do inciso II do art. 194 passa a ter a segui:!

te redação,:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r::-r TEXTO/olUSTI'ICAÇio...:'~ ,

Dê-se ao inciso III do art. 1~9 a seguinte

EMENDA NC;>

exercer militância po11tico-partidária.

Art. 194 

Ir

c)

JUSTIFICATIVA

o ·verbo "dedicar-se", que a emenda quer substituir por

uexercern, tem uma denotação de continuidade, que não está no

intuito da norma.

redação:

III - penalidades a que está sujeito quem dei
xar de atender a exigências do órgão

fiscalizador.

JUSTIFICAÇÃO
Aprimora:ento da redação.

r::-r TEXTOIJUSTIFIC"q.iO~~--------------..,

;::;=-=='-=:...:.-"-- ..UTOIt ---,

Constituintes Eg1dio Ferreira L1ma e Jorge Hage

1"":""1---------- I'l.ENÁ"'O/c:OMlssio/SUBCOMISsio-------------,

Comissão de Sistematização

Constitu1ntes Eg1dio Ferreira L1ma e Jorge Hage

= TEXTO/.ruSTIFICA;io --,

EMENDA CS04536-Ô

.- Pt.IEHAAlo/CoNlssio/su.CO..lssio----~------e9. Comissão de Sistemat1zação

EMENDA Nº

Dê-se ao parágrafo único do art. 193 a seguint~ 'redação:,

"Recebida a indicação, o Tribunal compora a lista tr1pl!,

ce e a enviará ao Congresso Nacional, que escolherá um dps inte

grantes para nomeação".

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: art. 442

O art. 442, do anteprojeto, passa a vigorar com a Segui!l
te rE)dação:

Art. 442 - 'As Constituições dos Estados serao adaptad~s a
esta Constituição.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Apr.imoramento da redação.
É gescabida a fixação de prazos.para elaboração das Con~

tituições Estaduais, por constitu1r indebita interferência n~ a~
tonomia dos Estados (arts. lº e 44 do AnteproJeto da Comissao de
Sistematização). Ademais, a redação ora oferec1da, melhor se co~

duna com o art. 147 do Anteprojeto da Comissão da Organização dos
Poderes e" Sistema de Governo.



1070 ". Comissão de Sistematização

AUTOIt--------- -,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

,..----------- PUNAIIIOlcOIl/$s;.O/sllaCO.ll15S.l0-----------

Constituinte EGfDIO FERREIRA LI~~ e JORGE HAGE

f:.
",..----------------TEXTD/JUSTlfICA;ÃD-~--------------~

EMENDA CS04543·2
Deputados Constituintes ÉgIdo F. Lima e Jorge Hage

",.. TtXTO/.luSTlrlCAçio....:..·----------------,

EMENDA CS04540-8

(!j .L...."/oo.".,oI'""'o.,..'o-----------1 ~/O~TA~r= Comissão de Sistematização . ~,~J

Dê-se ao art. 131 a seguinte redação,
o art. 451 passa a ter a seguinte redação:

aprovadas por maioria absoluta.

Art. 131 As leis complementaras serão
Art. 451 - O Presidente da República e o Presidente do S~

premo Tribunal Federal prestarão, em sessão solene do Congresso
Nacional

l
na data de sua promulgação, compromisso de manter, d~

fender e cumprir esta Constituição.

JUSTIFICACÃO JUSTIFICAÇÃO

Desnecessário o advérbio "scrnerrce ? • Aprimoramento da redação, precisando-se bem a Constitui
ção a ser objeto de juramento.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

nstit~intes EGfDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE
LrAIIT'l)O~

PMDB

..,.,- PLENAIt'O/cCWISSAC/SU8COIilISSAO-----------

B·COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04544-1
~ Constituinte EGfDIO FERR;~~ LI~~ e JORGE HAGE

AU10R,-------------_--,

r::"I----------------TEXTO/.lUSTIF1CA;i.O~---------------~

,EMENDA CS04541-6

~ TEXTOIJUSTlfICA;ÃO-------------------,

EMENDA N9

O § 19 do art. 200 passa a ter a seguinte redaçãp:

Dê-se ao § 19 do art. 130 a seguinte redação:

"Não serão objeto de delegação os atos da competê~

cia exclusiva do Congresso Nacional, os da competênciapr!
vativa da Câmarâ dos Deputados ou do Senado Federal, a ma
téria reservada a l~i'comp~ementar, nem a legislação so
bre":

Os Tribunais elaborarão propostas orçamentárias próprias,
sendo-lhes repassado, em duodécimos, até o dia dez de cada mês, sob
pena de crime de responsabilidade, o numerário correspondente ã sua

dotação.

JUSTIFICAÇÃO

Desnecessária a crase na expresão "a lei".
JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.

EMENDA CS04542-4

A.UTOR---------------,
Constituintes EGIDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

EMENDA CS04545-9

.f:r--C-O-M-I-S-S-Ã--O-D-E-S-I-S-T-E~~;O~~~Ã~/suDcOlillssÃo

AUTtlR---------------,
Constituintes EGrDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

__________ Jtl.tNAJllO/COUlssiotSU9COUlssio------------,

r::"I TlXTO/JUSTIFICA;ÃO -,

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"";----------------TEXTO/~uSTlfICA;io----------------~

Dê-se ao art. 104 a seguinte redação:

nA cada uma das Casas compete eJ.aborar o seu Reg!
mento Interno'e dispor sobre o funcionamento, a organiza
ção, a polícia e o provimento de seus cargos e se~viços,

observando-se as seguintes normas":

A letra "c" do inciso IIr do art. 196 passa a ter a se
guinte redação:

c) a criação ou a extinção de Tribunais de Alçada.

JUST1FICACÃO

(
JUSTIFICAÇÃO

Aprimoramento da redação.
Aprimoramento da redação.
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EMENDA CS04546·7
\ • AUTOR------ -,

Constituintes EG!DIO FERREIRA LI~~ e JORGE HAGE

zação e a previsão da receita, bem como os limites para emissão de
moeda e títulos da dívida pública, ressalvado o disposto no § 19des
te artigo.

19 - A lei orçamentária pode incluir ainda:

- autorização para abertura de créditos suplementares e
para contratação de operações de crédito, inclusive por antecipa
ção de receita; e

--------- PLIENAII.IO/COW.SsiO/SUICOIllISSãO-----------

J
fJi2!A~MJe: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

...---------------T[XTOJolUSTIf'ICA;io~·- _,

e
A letra "b" do inciso !II do art. 196 passa a ter !l s!O

guinte redação:

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive
dos Tribunais inferiores, onde houve, e dos serviços
auxiliaresl ",

11 - normas sobre a aplicação dos saldos orçamentários
financeiros verificáveis ao final do exercício;

§ Z9 - O ~rçamento anual compreenderá, obrigatoriamente, de
forma dis~~iml~A~~-ss_~espesas, inclusive subs~dios, :,cnções e
incentivos ~ributários e receitas relativas a todos os Poderes, bem
como a todos os ó~gãos, entidades e fundos integrantes da adminis
tração pública federal;

/

JUSTIFICAÇÃO

§ 39 - As despesas e as receitas das autarquias, sociedades
de economia mista, empresas e fundações públicas são especificadas
sob a forma de dotações globais para custeio e investimento.

Aprimoramento da redação.

§ 49 - As despesas deverão ser discriminadas por Estado,
ressalvadas aquelas de caráter nacional, definidas em lei compleme~

tar.

EMENDA CS04547·5
AUTORI-----------------,

Constituintes EGfDIO FERREIRA"LIMA E JORGE HAGE

l:? COMISSÃO DE SISTE~~~;~;o~;.~o"u.".".io----------

O art. 239 passa a ter a seguiQte redação:

59 - Excetuadas as operações da dívida pública, as de~

pesas relativas ã amortização e ao pagamento dos serviços da dívida
decorrentes de operações de crédito contratados, bem como os in,es
timentos, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, deverão
obedecer a orçamentos trienais.

Art. 35 - A lei federal dispora sobre o exerc~c~o financei
ro, a elaboração e organização dos orçamentos anuais e trienais, os
limites para contraração de operações de crédito, a emissão e ores
gate de títulos da dívida pública.

Parágrafo único - ~ vedada:

~Art. 239. - ~ instituída a Defensoria
para a defesa, em todas as instâncias,
soas impossibilitadas de prover às
processuais."

Pública
das pes
despesas

I - a transposição, o remanejamento ou a transferência,
por qualquer forma, sem prévia autorização, do Congresso Nacional,
de r~cursos de uma dotação de crédito orçamentário para outra;

11 - a concessão de créditos ilimitados;

JUSTIFICAÇÃO

111 - a abertura de crédito especial ou suplementar sem
prévià autorização leg~slativa e sem a indicação da fonte dos recur
sos correspondentes;

O ~exto fala em "juridicamente necessitados".
Expressão equívoca, ambígua. Toda pessoa pode ser juridicamente
necessitada. Pensamos em sugerir "economicamente necessitados", mas
preferimos a forma que propusemos.

IV - a realização de despesas que excedam os créditos ór
çamentários ou adicionais;

V o início, sem autorização do Legislativo, de proj~

tos não previstos na p~oposta orçamentária.

EMENDA CS04548·3w 'c: Constituinte JOS~ JORGE"

r.l--------- PLIEHÃ"lO/cONlssio/$UBCOllllssio _

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Art. 36 - Os créditos especiais e extraordinários não pod~

rão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos úftimos quatro meses da
quele exercício, caso em que, reabertos, nos limites dos seus sal
dos, poderão viger até o término do exercício financeiro subseque~

te .
...---------------UXTO/olUSTII"ICA;io-''-- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: toda Subseção 111, da Seção VIII, do Capítulo

I, do título V.

§ 19 - A abertura de crédito extraordinário somente será
admítida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as de
correntes de guerra ou de calamidade pública.

A Subseção 111, da Seção VIII do Capítulo I, do título V,
do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

Seção VIII ••••.••••••

Subseção I!I

DO ORÇAMENTO

§ 29 - As operações de crédito para antecipação da receita
autorizada no orçamento anual não excederão a quarta parte da rece~

ta total estimada para o exercício financeiro e, até trinta dias d~

pois do encerramento deste, serão obrigatoriamente liquidadas.

Art. 37 - ~ vedada a vinculação do produto da' arrecadação
de qualquer imposto a órgãos, entidades, fundos ou.programas, res
salvado o disposto em lei complementar e demais casos previstosne~

ta Constituição.

Art. O orçamento anual será aprovado por lei e compre-
enderá exclusivamente a fixação da despesa, normas para a sua reali

Art. 38 - Â ~laboração da proposta de orçamento obedecerá
a prioridades, quantitativos e condições estipuladas em plano de
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distribuição de recursos previamente aprovado por lei de iniciativa

do Primeiro-Ministro.

§ 19 - O projeto do plano de distribuição de recursos se
rá encaminhado ao Congresso Nacional pelo Primeiro-Ministro, quando

da abertura da sessão legislativa.

§ 29 - O prazo para apreciação do Projeto é de trinta dias,
ao fim do qual será aplicado o disposto no § 69 do art. 29.

Art. 39 - Os projetos de lei relativos aos orçamentos anu
aI e trienal serão enviados pelo Primeiro-Minist~o, ao Congresso N!
cional, para votação conjunta das duas Casas, até cinco meses antes
do início do exercício financeiro seguinte.

A Seção IX, do Capítulo I, do título V, do anteproj~

to, passa a ter a seguinte redação:

Seção IX

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ~fENTÁRIA

Art. 41 - A fiscalização financeira e orçamentária
da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle
externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, insti
tuídos por lei.

§ 19 - Prganizar-se-á Comissão Mista de Senadores e
tados para examinar o projeto de lei orçamentária e sobre ele
tir parecer.

Dep~

emi
Art. 42 - O Tribunal de Contas da União exercerá, me

diante controle externo:

emendas será
Câmara dos
plenário de

29 Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas ~

mendds.
39 - Apenas será objeto de deliberação emenda visando ã

criação ou elevação de despesas de investimentos, desde que seja!
presentada, como fonte de recursos, a anulação de despesas da mes
ma natureza, vedado, em qualquer hipótese, o aumento da despesa gl~

balo

49 - O pronunciament~ da Comissão sobre as
conclusivo e final, salvo se um décimo dos membros da
Deputados ou do Senado Federal requererem a votação em
emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.

§ 59 - A;licam-se ao projeto de lei orçamentária, no que
não contrariem o disposto nesta Seção, as demais normas relativas

ao processo legislativo.

§ 69 - O PrimeirO-Ministro poderá enviar mensagem ao Con
gresso Nacional para propor a modificação do projeto de lei orç!
mentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja
alteração é proposta.

- a apreciação das contas do Governo da União;
11 - o julgamento ças contas dos administradores e demais

responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e
indireta;

111 - a realização.de fiscalização, investigações, inspe
ções e auditoria orçamentária, financeira, operacional e patrimoni
al dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Le
gislativo, Executivo e Judiciário, inclusive autarquias, empresas p~

blicas, sociedade de economia mista e fundações públicas;

IV - a apreciação da eficiência e dos resultados das ati
vidades dos órgãos e entidades públicas;

V - a apreciação, para fins de registro, da legalidade
da acumulação de cargos e das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores;

VI - o acompanhamento das licitações públicas do Governo Fe
deral e da administração indireta, impugnando-as, em qualquer fase,
quando detectar irregularidades.

§ 79 - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o

início do exercício correspondente, o Poder Executivo poderá ini
ciar a execução do seu projeto como norma provisória, até a aprov!
ção do instrumento definitivo pelo Congresso Nacional.

Pretende à Emenda restaurar todo o texto da Seção IX, do
Capítulo I, da' redação final do anteprojeto da Comis~ão da Organi

zação dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, substancialmente,
no anteprojeto de Constituição, em desacordo com o § 19, do art.
19, do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Art. 40 - Nenhuma despesa poderá ser realizada ou obriga
ção assumida pelo Poder Público ou entidade da qual este participe

direta ou indiretamente, sem que haja sido previamente incluída no

orçamento anual ou em créditos adicionais. Excluem-se desta dispo
sição os gastos operacionais das empresas estatais e as transações
financeiras de curto prazo ã eles vinculadas.

JUSTIFICAÇÃO

Argumente-se, ainda, que por se
te especializada -- orçamento e finanças
ecialistas é de todo salutar.

tratar de matéria ~ltamen

-- o amplo debate, com es

§ 19 - O Tribunal de Contas prestará ã Câmara dos Deputa
dos, ao Senado Federal e às suas comissões as informações que forem
solicitadas sobre a fiscalização financeira, orçamentária e patrimo
nial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e decisões, 

além de comparecer, por seus membros, a qualquer das Casas,mediante
convocação.

§ 29 - O Primeiro-Ministro poderá ordenar a execução ou re
gistro dos atos a que se refere o inciso V, "ad referendum" do Coç
gresso Nacional.

Art. 43 - A fiscalízação pelo Congresso Nacional dos atos

do Executivo, inclusive os da administração indireta, será ainda r~

guIado no regimento comum e nos regimentos internos de cada Casa,
que poderão dispor sobre:

I - competência de seus órgãos, inclusive no que se refe
re ã fiscalização nos períodos de recesso.do Congresso Nacional. -

11 - poderes de convocação de testemunhas, de requisição

de documentos e informações, de realização ou determinação de dili
gências;

EMENDA CS04549·1
w AO,,. )0 141:.P'F"L"_DOP:::--l

Er= Constituinte JOsg JORGE . C- I ': J

W.----------'L[NÂII;10/COWISS,iO/SUflCOMISs40------

j
l!J'7• .., ,oA2Wt 'COMISSÃO DE SISTE~IATI ZAÇAO . C"'"n' 7 t:T J

TU,TO/JUSTIFI:A;;ÃO---- ---,

EMENDA SUNSTITUTIVA

111 - penalidades a que está sujeito quem deixar de aten
der exigências do órgão fiscalizador;

IV - outras medidas, necessárias ao cumprimento de suas
atribuições const~tucionais.

Art. 44 - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determina
ção de qualquer das Casas do Congresso Nacional, de suas comissões

ou por solicitaçâo do M~nistério Público, verificada a ilegalidade
de qualquer despesa, ou ato suscetível de gerar despesa ou variação
pa~rimonial, deverá:

Pispositivo emendado: toda Seção IX, do Capítulo I, do título V. I - proteger o ativo patrimonial do órgão ou entie~~e;
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11 - estabelecer prazo para 'que o órgão ou entidade adote
as providências necessárias para o exato cumprimento da lei;

111 - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

IV - aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei;

pais e responsáveis dos alunos, dantro da principia da liberdade assegurada
estes pela definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhas.

a

Deputado TADEU FRANÇA

--------- 'LENÃIIIO/COLlIS:sÃo/suacOMllIsÃO _

{: COl-lI'>SÃO DE SISTEMATIZACÃO

V representar, conforme o caso, ã Câmara dos Deputados,
ao Senado Federal, ao Executivo ou Judiciário sobre as irregularid!
des ou-abuso apurados.

Art. 45 - O Tribunal de. Contas da União, com sede no Distri
to Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o Paí,
e definirá as normas para o exercício de suas atribuições.

EMENDA CS04551-3
lôJ

AUTOll

Art. 384 - A União aplicara, anualmente, nanca menos de dezoit~
§ 19 - O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições do~

Tribunais Superiores do Judiciário e sua organização será definida
em lei. por "cento, e os Estados, o Distrito 'e os MunicI-

::
§ 29 - Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da

República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre
brasileiros, maiores de 35 anos, de idoneidade moral e notórios co
nhecimentos jurídicos, econôm1cos, financeiros ou de administraçâo
pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 46 - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em ses
senta dias, sobre as contas que o Primeiro-Ministro deverá encami
nhar anualmente, até 31 de março do exercício subsequente.

Parágrafo único - Não sendo observado o prazo a que se re
fere este artigo, o Tribunal de Contas dará ciência ao Cong~esso S~

cionaL

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda ~e propõe restaurar todo o texto da Seção X,do C~

pítulo I, da redaçâo final do anteprojeto da Comissão da Org;niza
ção dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, ~ubstanciarmente,no

anteprpjeto de Constituição, em desacordo com o § 19, do art. 19,do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Argumente-se, ainda, que o caráter específico da matéria,
enseja a percuciente discussão, inclusive à luz de especialistas.

EMENDA CS04550-5 '
l:' COArt;írrUllVí~
~ 'L"'"'I.o.,....I.u",....'''
• COMISSÃO DE SISTIôMATIZAÇÃO

o= TI:XTO/olU5TI'II::açio -,

Dê-se a seguin1e redação ao Parágrafo Clnico do Artigo 381:

" parágrafo lJnico - O ensino religioso é livre nas escolas confessionais,
constituindo disciplina de matrícula facultativa nas
escolas públicas."

JUSTIFICATIVA

o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permi
tir interpretações divergentes, limitando a liberdade da ensina de convicções r~

ligiosaas pelas pr6prias entidades confessionais.
O ensino religioso manterá sempre particularidades e

características essenciais das confissõas ou da f.armação religiosa de quem a mi
nistra. Eliminada a particularidade da credo, descaraçterizado ficará o ensino
religiosa confessional, que se tornará tão s6 um aprendizado de mqral e bons cos
tumes.

A expressão "sem distinçãq dê credo", é supérflua, par
ser o-enaíno de tal natureza de matrícula f.acultatlva, oferecendo ao aluno a op
ção da freq1lência ou não, no ensina públlco. Nas escolas confessionais, é a pro
fissão religiosa da pr6pria crença, que as tem feito merecedoras de escolha par

pios, vonte e conco por cento, no mínimo, da receita

resultante de impostos, exclusivamente na manutenção

desenvolvimento dos sistemas públicos, federais, es

taduais e_municipais.

§ 19 - Para efeito de cumprimento 'do disposto no "c~

put" deste artigo, também consideradas as re-

ceitas provenientes de transferências e ekclu_

Ido o auxIlio suplementar aOS educandos.

§ 29 - Manter redação

§ 39 - Sempre que as dotações do municípios, dos Dis'

trito Federal e do Estado" 'foram insuficientes

para cumprimento da obrigatoriedade escolar, a

diferença será coberta cóm·recursos transferi

pela União, através de fundos especIficos.

§ 49 - ~ vedade a cobrança de taxas ou contribuições

educacionais em todas' as escolas públicas.

~ !! .ê. ! 1:.! 1: f. ~ ! 1: Y ~: As medidas propostas já se

evidenciam importantes pelo próprio enunciado.

EMENDA CS04552-1
tJ Deputado TADEU FRANÇA

r-~-------- I>l.EHÁRIO/cO VI5SÂoISUBCOMI"iD' -,

f!J COMISSÃO DE SISTE~lATIZAÇÃO

Art: 388 - ~s em~resas comerciais, industriais e a~rIcolas são 9

brigadas a recolher e contribuição do salário-educação

na forma da lei.

§ Onico - Os recursos do salário-educação .desti11a'll':"se

exclusivamente ao desenvolvimento do ens;no

pUblico oficial de 19 grau, vedado seu empr~

°go para qualquer outro flm.

O fortalecimento do ensino básico público _e gratuito

é questão de prioridade nacional.

I
!'
I
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.UTO"---------------
Deputado TADEU FRANÇA \.<;

EMENDA CS04553-0
l:J

PLlNAl'IIO/c:OIol"3ÃO/suaCOIlI"io------------, r;r-D"'T"'~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ rOl lO UV J
.Lul,uo/coWlldo/IU.COIl.llto-".- _

Si STE {\,\êiT~bq.c4:
I

r.:-t----------------TlXTO/tlUITIFICA;lo---------- ......

EMENDA MODIFICATIVA
:'Suprime, em seu inteiro teor, o parágrafo 39 do art. 309! capít:!;!

lo I, título VIII.
TITULO V - CAPITULO IV - SEçAo IX - Art. 233, § 19

"Art. 233

A presente emenda supressiva justifica-se pelo fato de

que o conteúdo em pauta é repetitivo, uma vez que já se encontra

regulamentado no art. 403, parágrafo 29, capítulo IV, DA CIENCIA

§ 1~ - A competência dos Tribuna~s e juízes estaduais será

definida em lei, de iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não
pode~á sofrer emendas estranhas ao Seu objeto, e será regulamen
tada nos respectivos regimentos internos.

E TEONOLOGIA.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04554-8I!J AUõOItC: Deputado TADEU FRANÇA,.cr------,----- PL.IUIÃ'uo/cOUlssio/cUICOMI"ÃO------- ---.

~ comissão'de Sistematização

l!J:~Al'ITIDO~

~DB '

A emenda visa a tornar mais claro o teor do dispositivo,

acrescentando-se o verbo será antes da expressão. "regulamentada

nos respectivos regimentos internos".

'U:NÁ,UO/CQWIS,lo/stJacOwluÁO------------

Artigo 45

AUTOI!:---------------

f!J
Emenda fupressiva

EMENDA CS04557-2
I: ttRt" .dh.'b

Parágrafo 59 - Nos sistemas de ensino será assegurada, :na

forma de lei; gestão democrática, através de critér~os pú

blicos e transponentes, com partic~pação de docentes, aI:!;!

nos, funcionários e representantes de comunidade na esco-

Acrescente-se o parágrafo 59 ao Art. 383.

lha dos dirigentes.
Parágrafo único - Suprima-se.

JUSTIFICATIVA

A democratização escolar precisa ser :pres~~

posto básico da nova Constituição.

Deputado TADEU FRANÇA

COMISSÃO pE SISTEMATIZAÇAO

O dispositivo é supérfluo, porquanto a competência do Mu
nicípio já está delineada no artigo 62; a dos Estados é conceituada'no

artigo 51, § 29, como exercício dos poderes remanescentes e residuais;

e a da união decorre do próprio sistema federativo adotado, além de es

pecificada no artigo 49.
Por outro lado, a referência a interesses nacionais e su

pramunicipais instituiria duplo critério de definição dó~ competências

do Estado (artigos 45, § único e 51, § 29), além de tornar imprecisas

as áreas de atuação da União e dos Estados, na medida em que a matéria

seja assim qualificada.

EJ:::~:--'
L2.~

AUTOfl---------------

~_--''- PLI:NAIUO/COWlssio/SUICOIlISSia-----------

EMENDA CS04555-6

f:

Art. 383.

No pa~ágrafo 19, onde se lê:

"compete preferencialmente à união organizar, e oferecer o e!!

sino superior,"

LEIA-SE
~

"~ dever da união assegurar a manutenção e expansão do ensi-

no superior público e gratu~to a nível de graduação epós-gr~

r:-t---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio-----------------,

EMEl';1)A ~WIFICATIVA

T1TUID V - CAPíTUID II - SEÇ1\Q I - Art. 158 - § 19
TEXTO PROPOSTO

duação." "Art. 158 - ••••••
§ 19 - O mandato do Presidente da Repúbl~ca inic~a-se 3 meses após as

eleições."
JUSTIFICATIVA

~ inadiável def~nir mais claramente a reparti-

ção~dos encargos educacionais.

Não se concebe vmcular o JnÍC10 do mandato do Pres~dente da Repúbh
ca ao inícJ.O do exercfcao f.l.11a!lceíro, C01l'O previsto. Mais adequado, vinculá-lo

ao téJ:mino das eleiçóes, até porque, em caso de vacâncaa, é necessário real.azar
ele~çÕes 1030 (Art. 161 § 29) e não faz sentJ.do aguardar a chegada do iníc~o do
ano financeiro para a sua posse.
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS04562-9
(:J Ovr>wc4d-D

!LENl'uO/COW.Stlo/IUICOyllSlorc::-------- _

S<-6~3c<'~
7

r:1----------------TEXTO/.lUSTU'lcaçIo- -,

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO III - SEÇÃO I - Art. 170.§ l~

TEXTO PROPOSTO

PLENAA10/cOJ.lISsÃO/suacOMlssÃO-----;-------

1'":"1 TEXTOIJUSTIFICAÇÃO --,

IIArt. 170 - ". •• ".

§ 12 - A moção'reprobatória e a moção de censura se aprova
das implicam na exoneràção _do Primeiro-Ministro e demais inte
grantes do Conselho de Min2stros.

Artigo 50 - Suprima-se o dispositivo.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A moção reprobatória ou de censura não deve Ser motivo de

exoneração,~~ Primeiro-Ministro, corno consta do texto, e sim a
sua aprovação.

A competência legislativa concernente aos recursos hí
dricos inclui-se, por evidente, naquela relativa às águas, con

templada no art. 49, XIX,~. Assim, torna-se redundante a men

ção do artigo 50, cujo terna específico é de ser regulado por lei

ordinária, sendo de boa técnica, portanto, a supressão do dispo
sitivo em apreço.

"'"

EMENDA CS04560-2
[!J
mr--------:--- 'LUÂ"IO/cOIII"Áo/cuaCOUftlsÃo

ê
r:1----------------TflCTOI"U3T1,.IC.&çio--- ~

EMENDA M:JDIFICI'Il'IVA .

T1roID V - CAPíTOID IV - SEÇ1\O III - Art. 209, lI, "b"

·~NDA CS04563·7
...UTO"------;,---~--------r

~c<.ao mC!A.M

:uI
EMENDA SUBSTITUTIVA

TElrn)

"Art. 209 - Q:ulpete ao SUperior Tribunal de Justiça:
Artigo 49 - inciso XI - letra ~ - Dê-se a seguinte red~~ão:

,.. ". .. "."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."..".".".".".". ".

XI - julgar, em recurso ordinário:
"h) os serviç?s. e instalações de energia hidrelé

trica e o aproveitamento energético dos cursos d'água;"

hl os ll'aIlCados de segurança dec:ulidos em ÚIUca instância pelos Tribunais Regi5?

Dais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Terntóri- JUSTIFICATIVA

os Estados organizassem
distribuição de energia

os;

"...................................
JUSTIFICATIVA

Fere o desejável equilíbrio entre as partes admitir o recurso apenas quando a

decisáo proferida em única instância pelos :referidos TrJ.bunalS seja denegatória di

segurança pretendida.

EMENDA SUPRESSIVA

Não há razão para alterar-se o regime histórico das con

cessões dos serviços de energia elétrica, tendo como Poder Conce

dente a União Federal e corno órgão fiscalizador o Ministério das

M;nas e Energia.
Esse regime jamais impediu que

as suas próprias empresas de produção e
elétrica.

A redação original trará extremas dificuldades para a 0E
ganizaç~o .de uma política nacional de energia elétrica, vez que o

Estado, como Poder Concedente, poderá estabelecer suas próprias

. tarifas e normas de serviço peculiares, sem a uniformidade dese

j ãvel e que sempre se pretendeu- alcançar.

Odispositivo proposto se r~stringe à energia hidrelétr!

ca, deixando à competência estadual e municipal outras fontes não
convencionais de energia, matéria de âmbito regional e local a

merecer especial atenção, em face dos avanços tecnológicos na,á~ea

da bioenergética e da energia solar, para uso urbano e rural.

I

Artigo 14 - incisos V, VI e XI - Suprima-se a referência a "vencimentos" e "ven

clm'~n~oll, respect'ivamente.

JUSTIFICATIVA

Vencimentos ê voc~bul0 de acepção tradicionalmente restrI

ta: retribuição pelo efetivo exerclclo de cargo público, isto é, o ocupado pr~

vatlvamente por servidor público de regime jur Id l co não trabalhista, denominado

fune i onár ios.

Havendo caprtulo prôprio, com disposições especiais relati

vas a s-ervidores públicos, a referência a vençimentos nos incisos V, VI e XI do

ar.tlgo 14 é' inadequada e assistemâtlca.

EMENDA CS04564-5
l:J ~do

EMENDA SUBSTITUTIVA

;;CV<--k-Q-'-~--ç.c...----J t15RPB7~

"

Artigo 49 - inciso IX -.Dê-se á' seguinte redação:
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"IX - es tabe l ecér polTtlcas gerais e setoriais, nos li-

mites de sua comp~têncla. bem como elaborar e executar planos

nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social".

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04567-0
tJ '.Q!,~oVo·UTm~ t3w-JC-.. flPHDB/ill

tm/o+!P)

A redação anterior poderia dar margem a Incertezas quanto ã

área de atuação da União, invadindo comoetênclas estaduais ou municipais, a ore

te,,:.) te estabelécer polTtlcas gerais e setoriais.
.. Evrdente n~CI ~ esse nropôs l to da Constl tuição vez que, concomi-

tantemente, em caso espec I f l co , foi estabelecida competên~ia prõpria para a

união legislar sobre "polTtJca de crêdlto, cãmbio e transferência de valores;

comêrclo exterior e Interestadual" (artigo lj9. inciso XIX. letra D·
A redação proposta visa afastar esse Inconveniente.

EMENDA CS04565-3 I

li] ~{c<-~uTI"ncuc~ 8w..r<Q.
PLE..NAnlO/COr.lI"lo/luaCOIolI:'XO <.
~ teu»: e:t,Ci.,' OcCOvil

~ TEno/JU5T1'ICAÇlo------------------,

r.lr---------------- TEXTO/.lUSTlFICAÇÁO--- -,

EMENDA MODIFICATIVA
TíTULO V - CAPíTULO II - SEÇÃO I - Art. 157 § 32

TEXTO PROPOSTO
"Art. 157 -

§ 32 - Ocorrendo desistência de um dos dois candidatos mais
votados, sua substituição caberá ao terceiro mais votado, e
assim sucessivamente."

JUSTIFICATIVA

Substituiu-se a expressão "desistência dentre os dois candi
datas 11 por "desistência de um dos candidatos" em ~iBta de ser

esta última r~dação mais apropriada. '

EMENDA C504568-8
[J

EMENDA SUPRESSIVA

Artigo lj8 - Inciso XI - Suprima-se.

JUSTIFISATIVA

m----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÁO'-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
TíTULO V - CAPíTULO IV - SEÇÃO III - Art. 205 letras "a" e "i"

TEXTO PROPOSTO

Emenda Supressiva e Aditiva

Artigo 48

ao

das!

JUSTIFICATIVA
Com a criação da Procuradoria Geral da União, desmembrada

funções da Procuradoria Geral da República, há que se outorgar

Procurador Geral da União o mesmo~ que goza o Procurador Geral
da República, por isso, concedeu-se-lhe também foro especial.

Não constava dps dispositivos acima, que cuidam da oompetência

do Supremo Tribunal, o Procurador Geral da União.

I ".. ,; ..

"Art. 205 - •••

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Primeiro-Mi
nistro e os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros, os Dep~

tados e Senadores, d Procurador Geral da República e o Proourador Ge
ral da União: -

i) os mandados de segurança e os "habeas data" contra atos do

Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos Ministros de Esta
do, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo Tribunal Fe
deral, do Tribunal de Contas da União, ou de seus Presidentes, do

Procurador Geral da República, do Procurador Geral da União, bem co
mo os impetrados pela União contra atos de governos estaduais ou do

Distrito Federal.
l:f';DB/1-?J
rw;õ'~

AUTOII:---------------

W1.-tNl.c0 f?J-w-~
"

,.':tHÁRID/COI.l"'Ão/'UIICOUla~o<..7-----------

S«I~3&O;;W

A disposição contida no Inciso XI do artigo lj8 ê supêrflua. Des

de que os bens atualmente pertencentes ã União não sejam atribufdos pela Consti

tuição de modo diverso, prevalece a situação anterior, em seus efeitos já produ

zidos e duradouros.
Ademais, a ausência de semelhante dispositivo para Estados e Mu-

ntcTplos pod.erã ensejar dúvidas quanto â continuidade do domfnio patrimonial pú

blico dos diversos graus da federação.

a) suprima-se o inciso I;
b) Acrescente-se ~m § 39, renumerando-se os seguin

tes, com ~ redação abaixo:

I

~~--------------- TEXTo/"USTlFlcAÇÃO-----------------

EMENDA CS04566-1
~ ~(o..c.to

"§ 39 - Lei Complementar disporá sobre a porção

de terras devolutas indispensável à defesa das

fronteiras, fortificações e construções milit~

res, bem assim à proteção das vias de comunic~

ção e à preservação ambiental".

EMENDA CS04569-6

l!J
JUSTIFICATIVA

r.1---------------...,- TfXTO/JUSTIP"ICAÇlo------------------,

"lI - as águas superficiais ou

em depósito o~ emergentes, em

nio, ou que banhem mais de um

mites com outros países ou se

estrangeiro;"

A matéria não se situa no âmbito do dom!nio patrimonial

da União, mas em terna de servidão administrativa.
Com a redação proposta o assunto passa a ter discipli

na semelhante à da faixa de fronteiras - artigo 48, § 39, onde não
se exige odomínio da união sobre a área definida - e evita a contra

dição 'com o parágrafo único do artigo 52.
A redação anterior torna imprecisõ e flutuan~e-o dom!

nio da União, na medida em que, a cada momento, determinadas' áreas

sejam qualificadas ou não corno indispensáveis aos fins colimados.

Emenda Substitutiva

Artigo 48 - inciso II Dê-se nova redação:

subterrâneas,fluentes,

terrenos de seu domI

Estado, constituam I!
estendam a território
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...UTOIl----~--- _

hfj;;.-c/ó *có'-$~
I'J,----------- PL[.,i.. lo/cO&,l13Sio/C.UICOIlIUlrf

r-
~~----------------T[]C.l'OI"U5TI,.IC.lçl0 .....

EMENDA CS04572-6

PJA redação proposta adota o mesmo critério, mais técnico e
atual, utilizado no artigo 52, inciso X, para definir as águas per
tencentes aos Estados, compatibilizando os textos de dispositivos
que tratam da mesma matéria em âmbito federal e estadual.

JUSTIFICATIVA

Artigo 137 - Inciso III - Dê-se ao inciso III dó d i s nos Lt lvo a seguinte re

dação:

I

EMENDA MODIFICATIVA

AUTOJ!---------------

Rt,..:;c.,ª &r~o.Jó(""J

EMENDA CS04570-0

tJ
__________ PLUAIIlIO/COM'SSÃo/sUBCOMISSÃO-------- _

(:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"" TEXTOIJU'Tlf'ICAlCÃO -,

EMENDA ADITIVA

ARTIGO EMENDADO: 275, rt

Dê-se ao item II do art. ,275 do Anteprojeto a seguinte redação:

"111 - a real ização de fisca"1 ização, investigações,

inspeçges e auditoria orçamentària, fi~an~eira, operacional e

patrim~nial~dos órgãos do legislativo, Judiciário e Executlvo·e

entiQades de admInistração indireta, inclusive autarquias, em

presas públicas, soe i edades de economl a ,mi sta e fundações púb li

cas;"

ff II - exportação, para o Exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados; n

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA:

Sabe-se que, principalmente sob aspecto econômico, o que um Es
tado vende para destinatário situado fora de seu território, r~

cebe o tratamento de "exp:lrtação". Assim, o termo oferece um
sentido equIvoco, convindo explicitá-lo para afastar possIveis

dúvidas.

A redação proposta se mostra mais adequada à i~delegabilidade das

funções exercjdas pelos Podere~ Legislativo e JUdiciãri~, uma,vez que só na

esfera do Põder Executivo poder-se-ia encontrar a figura da administra1ão indi

reta, ~ue se traduz em deiegaç~o para o-exercfcio, fora e pa~telamente ao nú

cleo d~ atua~ão exclusiva-do próprio Estado, d~ ekec~ção de serviços rlden t l f l>

cados como de interesse piib l l co , per-mitindo iiquelas entidades uma malor lf lexl-'

bi I idade na 'ld[11inistração desse's serviços.

No ~exto da E.C. n9 1/69 a qualificação vem expressa, e assim
figurava no anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Part.Distrib.

-das Recei tas.

Falar-se em "exportação, para o Exterior" (ou "para o estrange!
ro", se se preferir) não é uma redundáncia, corno pode parecer.

Veja-se, a propósito, o texto do art. 277, parágrafo 11, item
VI do Projeto.

EMENDA CS04573·4
fl c9-E,.'

P'LENA"'o/cOlll"io'au.cOjlIUÃO.------ _

~/':~T..,.é-#C::; T/ V "é1çe-;Õ
~~--- - __--_-- TtxTOIJUSTlFIC...ÇÃO---- ~

EMENDA MODIFICATIVA

SEÇÃO II - Art. 99 ~ Inciso XVI - Alínea b

~

TíTULO V - CAPíTULO, I

Art. 99 - .,.

XVJ - Aprovar ~eviamen~e a:
a) •••

b) "concessão de linhas comerciais de transporte aéreo e maríti
mo, vedado o monopólio exercido por empresas particulares".

EMENDA M::JDIFICATIVA

AuTon--------------~

~;.-:c; 'à 6;:?r..7 t::J:Q;J

I \

,- f'LENÂRIO/cOMISS.Ao/sUDCOIAIS~ÃO----------__,

tJ

EMENDA CS04571-S

tJ

r.1 :-:- TEXTO/JUSTlflCAlii,o_--''- -,

TíTULO V - eAPfTDID IU - sEJ;;I(o I - Art. 171, parágrafo ünaco,
JUSTIFICATIVA -

.~

"Art. il.71 - "1

parágrafo único - A Cânara dos Deputados, nos cínco dJ.as subseqtlen
tes, poderá manter a moção reprobatória ou de censura pelo voto da rraaorãa de

seus n-errbros,

JUSTIFICATIVA

ObJetiva-se tornar mais claro o dJ.spositivo em questão, evitando-se
dubiedades, ao se substituir a expressão "por prazo não superior a cinco dias",

colocada no final, por "nos canco daas subseqtlentes" mserida no maío do perio

do.

Parece exagerado remeter ao Congresso urna carga de at.J;'ibuições d=

amplitude tão grande, como a de aprovar previame~te as concessões de
linhas de transporte fluvial e de transporte rodoviár~o interestady
al de passageiros ••

É enorme o número dessas linhas e, sem dúvida, urna tal atividade

h~ de ser desempenhada, com muito maior ~roficiência,peloPoder.Exe
cutivo, dotado que,é de instrumentos próprios a urna tal atribuição,
nitidamente administrativa.

Além disso, deve-se deixar em aberto a possibilidade do Poder
Público reservar-se a faculdade do exercício monopolístico da presta

ção do serviço.
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r------=---- PLEN.\Rl0/COIoll3;3ÃO/SUICOMI1I:sÃO-----------1:. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TUTO/.JuSTIFICAÇÃO ----,

EMENDA CORRETIVA-

JUSTIFICATIVA:

O dispositivo rompe tradição secular de nosso direito e inviabil!
za a cobrança da olvida Ativa, estimulando os contribuintes falt2
sos. O que hoje se chama de "privilégios da Fazenda Pública" são

meros expedientes p~áticos destinados a superar dificuldades buro
cráticas e a natural lentidão da máquina estadual, no sentido de
cobrar seus créditos.

AR~!GO EMENDADO: 274 do Anteprojeto do Relator

" Art. 274 - Dispositivo l~gal que conceda isenção ou outro bene
ficio fiscal terá seus efeitos periodicamente avaliados pelo Poder

Legislativo competent~L nos termos do disposto em lei complementar.

A submissão do Estado ao controle judicial, que não existe em pai
ses corno a Alemanha, por exemplo, na cobrança de seus créditos ,
tem-se most~ado garantia suficiente aos indivIduos, contra exces
sos e·medidas de arbIt~io fiscal.

JUSTIFICATIVA:

Um dos maiores entraves que se oferece à Administração Pública, e

~specialmente às Administrações Tributárias, vem a ser o acúmulo,
ao longo do tempo, de exonerações tributárias de todo feitio, cuja

origem~muitas das vezes se perde no tempo, sem que nem sequer
haja memória da~ que inspirou a concessão do beneficio.

Com tal processo irracional desfalca-se a receita tributária em
parcelas apreciáveis, alem de desestimular o correto cumprimento

das obrigações tributárias pelos demais membros ~a Sociedade.

Na verdade, o que se denomina "privilegios" são antes simples /

"prerrogativas", justificadas por juristas do porte do Prof. se~

bra Fagundes (apud M. Flaks "Comentários à Lei de Execução Fis 
cal", pág. 2).

A faculdade que tem a Fazenda, por exemplo , de autoconstituir
seu tItulo de crédito (a certidão da inscrição do c!édito em Di

vida Ativa), qualificando por presunção "jllris tantum" de liqui
dez e certeza, é um desses "privilégios", que remonta, entre nós,
ao regime das Ordenações, e não é possIvel eliminá-lo, sob pena
de inviabilizar por completo a cobrança dos ·créditos da Fazenda,

em beneficio dos maus pagadores.

Assim, interessa ao Poder Público dispor de mecanismo de atuação
automática, que enseja a periódica revisão de tais benefIcios e

exonerações.

A periodicidade dessa revisão é elemento essencial ao dispositivo,
que do contrário perde seu objetivo.

EMENDA CS04577·7
(!l

r-------,,.....-- .LlNAIl.IO/COIolIUlo/.uOCOUllllo--:;:------- _

(: s:15. fE:HA n c.Ac~
=------ -----TUTOIJunlrtcAçio-------- -,

EMENDA MJDIFICll.TIVA

T1'IVID v - CAPíTULO VI - Arts. 239 e 240.

T1TUID III - Altere-se a inserção s~stenãtica dos arts. 239 e 240, para 44 e 45, r=.
nuaerando-se os demais.

TEX'lO SUGERIDO

..,..., TEXTO'.lUSTlFICAÇÃO ---,

EMENDA moIFlCATIVA
T1'ruI.o III

DAS GI\RANTIAS c:.oosrrTUCIONAIS

JUSTIFICATIVA

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

Visa-se a COllp3.tíbilizar a norrenclatura do Ministério Público E.leitoral com
outros dispositivos constã.cucaonaf.s , Assim, substa.tma, -se a expressão Ministério

Público EsJ?"'Cial Eleitoral por ./1ínistério Público Eleitoral.

"Art. 235 - O Ministério Público compreende:
I - O Ministério Público Federal, que oficiará perante o Suprem:> Tríbunal

Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tríbunal de O:Jntas da União e os Tríb!:!

naís e Juize fedefais conn.ms;
11 - O Ministério Público Ele~toral;

IlI- O Ministério Público Militar;

ri - O Ministério Público do Trabalho;
V - O Ministério Púbhco dos Estados e do Distrito Federal e Territórios~

Art. 43 - •••

Art. 44 - f: instituIda a Defensoria Pública para a defesa, em todas as ins
t:ãncias, dos juridicamente necessa.tadoa;

§ 19 - FD Defensor Público são asseguradas garantias, cllreitos, vencirren
tos, prerrogativas 'e vedações conferidas, por esta O:Jnstituição, aos membros do Mi

nistério Público.
§ 29 - lei Canplerrentar organizará a Defensoria Pública da União, do Distri:

to Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a orqanazaçâo da De
fensoria Pública dos Esta,dos.

Art. 45 - O:lma· Magistrattlr<7 e o ~stério Público, o advd;raào presta ser
ViÇO de interesse público, sendo, llldispensável_à adminiStração da Justiça•

Parágrafo único - Ressalvada a zespcnsahí.Iddade pelos abusos que cometer, o

advogado é inviolável, no exercIcio da profissão, inclusive por suas manifestações
escrãcas e orais.

JUSTIFICATIVA

no T1TUID V, CAP1TUID V, no Art. 235 o inciso Ir.

TElITO PROPOSTO

z.biifica

r;-r Tr;xTO',JuSTlfICACio -,

EMENDA SUPRESSIVA

A Defensoria Pública e a Mvocacia são instituições que visam a garantir a
manutenção e efetivação dos direitos constitucionaJ.nente previstos •

.Desta forma, sua correta inserção sistemática, em lugar de se fazer no TIt!:'!.
10 V. que trnta da Orgânização dos Poderes e Sistema de Governo,há de ser no Titulo
IrI, em que estão previstas as Garantias O:Jnstitucionais.

A única alteração no texto dos artigos que se pretende reinserir sisternati
carrente foi a inserção da palavra inclusive em lugar da conjunção =.' COllO forma de
exp;Licitar que apenas no exercIcio da profissão é que estaria a inviolabilidade do

advogado, seja por que forma de ser.

ARTIGO EMENDADO: 269, V, do Anteprojeto do Relator.
Suprima-se o item,V do art. 269 •
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O requisito do concurso público é da trad~ção do direito constit~

cional brasileiro, explicitado atualmente no Art. 176, VI, da Emenda

n9 1, de outubro de 1969.

COMISSÃO DE SISTE~1ATIZAÇÃO

r=õ---------------- TEXTO/,JU'TlflCAÇÃO----- --,

EMENDA SUPRESS IVA

(IIPJPA"TIOO~

'PJ10f3!RJ

[-IT02jõ~flTI
I'LEHÂIUO/COIoU',lo/culleowla:lÃo-"..-----------

Sc.ó kv,-"J:~3C1:-cd:v
Jr=õ TEXTOIJUSTlfICAlfÃ,O ,

EMENDA CS04580-7

l: ~d-o

Suprima-se a expressão:

~roo EMENDADO: 277, § 10, 11, ~, do Anteprojeto do Relator.

EMENDA SUPRESSIVA

" ••• petróleo, inclusive combustIveis IIquidos e gasosos dele

derivados, e ••• "

JUSTIFICATIVA:

Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram
a pretendida asseme1hação.

Artigo 488 - Supr lma-sa o dispositivo,

A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo
imposto estadual de vendas mercantis, é uma novidade marcante,

que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação

apropriada.
Parece razoável, assim, que se queira afastar a incidência do
tributo estadual nas operações que envolvam mais de um Estado,
tanto mais que a produção de energia elétrica ê, atualmente, co~

centrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns

Estados, grandes exportadores desse bem.

JUSTIFICATIVA

o artigo reportado garante, por disposição constitucional, as regula

mentações de profissões ]a exl s ten tes ,

A par de injustificado privi légio corporativo, discriminando as pro

fissões já requ l amentedas daquelas que ainda não o foram, a matéria não é de [n

dole constitucional, devendo permanecer na competência do legislador ordinârio.

Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é total

mente diverso.

Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (anterior ã E.C.
n9 18/65) os Estados cobravam esse imposto sobre as operações

com combustIveis 1Iquidos e gasosos; portanto, existe experiên
cia acumulada acerca de tal imposição, que historicamente per 
tencia aos Estados.

r=õ---------- PLENAAIO/cONI'SÃo/sUbCOI,ll'SÃO--------

COMISSÃO DE SISTE~1ATIZAÇÃO

~ -- TEXTO/JU$1'lfICAÇÃO------·------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

ARTIGO EMENDADO: 13, XV, ~, do Anteprojeto do Relator, onde se lê:

Além disso, o petróleo e os combustIveis 1Iquidos e gasosos são
mercadorias corno oútras quaisquer, de modo que a regulamentação
da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando
comparada com o sistema vigente.

• d) não haverá prisão civil n

Leia-se:

Não parece, a~sim, que haja motivo que justifique a não-incidên
cia do tributo mercantil estadual nas operações entre Estados ~
privando os produtores de receita legItima.

" dr não haverá prisão civil por dIvida, salvo o caso do deposi
tário infiel ou do responsável pelo inadimplemGDto de obrigação

de obrigação alimentar, na forma da Lei; U

JUSTIFICATIVA:

EMENDA CS04579-3
lilr'L _... _ ./-..", ~~TonC- ~cc..vv InCUM 8.{}Q..f~

li F'LfNARIO/cOI"Il,si,o/sU3COIII&SÃO

C àWku.-<_evc[),~::<.co5:,
17I TtXTO/olU5T1FICAÇÃO _

J

=oJ
fD-?H03/~ ]
tJDt;êJY/?B

Restabelece-se norma tradicional em nosso Direito e que nada tem
a ver com a preservação das liberdades fundamentais.

A prisão, nos casos citados, constitui eficiente incentivo ao
cumprimento especIfico da obrigação, que ê o objetivo real a
alcançar, tanto assim que o devedor i1ide a sanção apenas sati~

fazendo a obrigação.

EMENDA SUPRESSIVA

TÍTULO X - Art. 486
JUSTIFICATIVA

Visa a eliminar o Art. 486, do Relatório da Comissão de Sistemati

~ação que t~ve a su~ origem no Art. 35 da ,Comissão da Ordem Social, e
que, como disposição transit6ria, classixica atuais proféssores adjun
tos do Sistema Federal do Ensino Público como professores titulares

sem concurs~ púbiico de provas e títulos.
A supressão do mencionado artigo preserva a sistemática do provi

mento dos cargos iniciais ~ finais da carreira docente, mediante con

curso público de provas e títulos, prevista eRpr~ssamente no Art.378,

V, do Relatório da Comissão de Sistematização.

tJZ'A"TIDO~• /f?.LJ~s

,LU"Rlo/tOMI' l:{O/llUOtO;(ItUIo
Q /'

c/1<5" (Ç/"'1/J. /.;YZ,/-lu

r="1r---------------- TUTO/,luaTIPleAçÃo·-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO V - CAPITULO In - SEÇliO I - Art. 173, Parágrafo único

•TEXTO PROPOSTO

"Art. 173 - : .
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Parágrafo único - Se- a moção de censura não for aprovada se
~ , -

ra vedada, antes de SC1S meses, a apresentação de outra, sal-
vo se subscrita por meis da metade dos sagnatârâos daquela."

cerceando a- autonoml s dos Estados em matêr la não reservada 13 competêncIa ex

e lus lva da UnIão.

A redação sugerIda elImina quaisquer dúvidas a respeIto.

JUSTIFICATIVA

..l.I!NÁ'uo/COl,l1511io/SUD~O,.llIdo-----------

~r.-.?h"'c) r/~)c:.u ~

EMENDA ADITIVA

!J
= TEXTOIJUllTIf"ICAÇÃO --,

_A emenda visa :'l tornar mais claro o texto orâgínat .

..... fEXTo1"'u~rlrlc"çlo-----------------.,

Inc lua-se, onde couber.

"Art....

de de direito

prestação de

EMENDA MODIFICATIVA

TTTULO V- CAPfTULO ! - SEçAo X - Arts. 151 e 152.

'·"Art. "15~'- P Defensor do Povo será eleIto pelo Congresso Nacional ;<ten

,tre cidadãos brasll~iros natos, com ~ais d~ trinta e cinco anos e de reputação;,.
ilibada, fi terá mllnd,,'o de dois anos, p~rm/tida'a reeleição por Uma. só vez.

§ I,? - O Defensor do Povo poderá ser subs t l tu ldo por outro, a qual

quer tempo, oor deliberação da malor la absoluta dos mem' os' da Câmara dos Depu

tados , .m.edl~mte repr!,sentaçâo popular nue a leI regulamentara.

§ 2? ,- O Regimento Comum do Congre~so Nacional disporá sobre o .ero

cess~ da eleIção referIda neste artIgo.

Art~ 152 - LeI Complementar dIsporá sobre' a competêncla;-organlzação,

reérutqmentQ,'composição e f~nclonament~dos/Óefensores do Povo.

Parâgrafo único - são atrlbufdos ao Defensor do Povo a Invlolabillda

de,.os'/';'pedlmentos, as prerrogatIvas processua ls dos membros do Congresso Na

'clon;!l é. os vencimentos' dos MInIstros do Supr-emo TrIbunal Fede~ai, proIbido o

exereTclo de qualquer outro cargo ou ,'função pú~llca."

JUSTlPICATlVA

Serã estabelecida em lei especial da respectiva en t l da

público O regIme juddico dos servidores admi tidos para

serviços, pelo prazo máximo de dois anos:

I - em carãter de urgência, até o préenchimento do

cargo por concurso público;

II - de natureza temporár ia; ou

UI - de natureza técnico-especialIzada .."

JUSTIFICATIVA

A sistemática prevista sujeita o administrador a uma dIsciplina

rígida porquanto todo serv ldor so pode ser admItido por concurso. Esse rlgqr

não se.compadece com as necessIdades da Administração que tem que ser atendIda,

freqUentemente, de forma Imediata, não permi tindo o procedimento do concurso,por v
sua natureza demorada.

A emenda visa a dar umãsolução a essa problemática,. ensejando a

pronta admissão de pessoal que, todavia, não prestarâ serviço por mais de dois

qnos ..

Sem essa alternativa, o administrador poderá f l carvem certas eme!

gênclas, lmohl l lzado,

A redação dos dIspositIvos encontrava-se truncada, fazendo o antigo

pprágrafo ,egundo do artIgo 15) mençao ~'uma eleIção que, em verdade,encontra

va seu .tratamento no 'artIgo 152... A emenda corrige tal problema e outros, ritti
damenté redacIonals, como, por exemplo, a menção a Jufzes,olem lugar rio<:> Hinls

.tros do Supremo Tr! b~nq I Federa I.

EMENDA CS04586-6
f:J ~);/t/ 7JJ10

"" TEXTO/JU5T1I"ICAÇÃO --,

~ TEXTOIJUSTlfIC"çio-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA AO IT1VA

oi spos i ções Trans i tôr i as - Acrescente-se onde couber:

(fArt . • • . Os ser~ídores públ icos de qualquer regime Jurf

dica, que não gozarem de estabi lldade na data da promulgação des

ta Consti tulção, conslderar-se-ao estáveis se já contarem ou qua!J.

do vierem a completar 2 (dols) anos de serviço públ Ico desde a

data da respectiva admissão."

DISPDS IÇOES TRANS ITOR IAS

ArtIgo 469 - caput - Dê-se a sequ lrrte redação:
JUSTIf' ICAT IVA

"Art. 469. Os fundos existentes no âmbl to da UnIão, na

data da promulgação desta Constl tulção:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11

JUSTIf' ICATIVA

A redação proposta esclarece que as determí}/ações dos Incfsos I e

lI')do art. 469 têm como destInatárIos os fundos exlstê~tes no âmbito da UnIão.

• Não faria sentido integrar fundos est;ãuals ou municfpals, porven

tura existentes, ao orçamento da UnIão (Inct so ,0' nem extInguI-los (IncIso 11),

Na definição dos "Direitos SocIaIs" está enunciada a garantia de

relação de emprego es t âve l , que não admite trabalho de caráter transitório ou por

prazo determinado, por per-Iodo superior a 2 (dois) anos, sem establl idade (art.14,

inciso J', a Jfnea ~) ~

No Capítulo dos "Servidores PúblIcos Civis", Inovadoramente (art.

85, U1', somente se a'dmite acesso a cargo ou emprego mediante concurso público, e

apenas a concursados é garantida estabi lIdade depoIs de 2 (dois) anos.

A compatibi lização do enunciado genérIco dos DIrei tos Sociais do

trabalhador urbano com a enuncIação especff l ca da garantia de estabi I idade do ser

vldor público admItIdo jã na vigência da ConstituIção Impõe a aprovação da d l spo

S(ção trans i tôrta objeto da emenda.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICA"TIVA

A redação original daria margem a entender-se que as

Constituições Estaduais seriam simple~ cópias servis da ~~nstituição

Federal, o que ~nclusive as tornari~ dispensáveis.

.. A redação proposta, ,i1tiliz~ncio a expxeaaâo "adequar",

val;riza as Constituições Estaduais e el~mina dúvidas a respeito,pro
, /

pondo, com propriedade, a hapmonia e conc~liação dos te>ltos.

DISPOS IÇÕES TRANS ITOR IAS

Artigo ~89 - Dê-se a seguinte redaçãb:

PLEIIÁR10/coIJl3sÃo/SlJ8COr.tlss10

~~~ci.c<f;:,

~--------------_T[XTO/"U5TlfIC..ÇÃO----------------..,

EMENDA CS04590·4
tJ 1l&p~~TO' Mt'lA VLO 0v0. 5C-. •

~
Serão un i f icados proqress i vamente os reg i mes

previdência existentes na data da pro'TIulgação

"Art. ~89.

públ ico; federais de

desta Constituição."

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

TíTULO V - CAPíTULO IV - SEÇAo II - Art. 207

~

Ampliada a legitimação para a pro~ositura da ação de inconstitu

cionalidade, não há motivo para subtrair-se aos Tribunais Superiores

e aos Tribunais de Justiça a faculdade de assim procederem: o siste
ma de controle da constituc~onalidadedas leis só terá a ganhar.

A disposição original deve aplicar-se apenas à previdência públ lca
no ambi to da Un ião.

• A unificação de regimes públ Icos de previdência federais, estaduais

e municipals, acaso existentes, nao teria justificativa, além de ferir a autono

mia es tadua'l e municipal, no que se relaciona com seus servidores e sua organl

zaç~c> administrativa, em matéria não reservada à competência exclusiva da União,

A redação proposta elimina quaisquer dúvidas a respe l to,

Art.
XI 

XII-

207 -
os Tribunais Superiores;

os Tribunais de Justiç~.

JUSTIFICATIVA

r:T T!XTOIJU"I'ICAÇÃO --.

PI-EN"'\10/COlll',iGls\l8CO"''''io----------,

COMISsKo DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04591·2 ."TO.---:-------t: Qvp<4o. eco "YvLcv~ ) tJFkDe"lQ]
t: ~õ@

,t- -lo

AUTOIt--------------] lIf'"':="A"T1DO~

•rl'c..:>6''» &'1'..6,qJ

PLUÁftIO/CO"II'dO'IU.OOWI..lo-----------)
",,~:"5"74"""""";.7r/'::2QC"';>~ _

EMENDA CS04588·2

l:J

~ TU-TO/,)u5Tlf1eAçÃo-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA AD ITlVA

ARTIGO EMENDADO: 277, § 11, IV, do Anteprojeto do Relator.
Acrescente-se onde couber:

"Art. ~ vedada vinculação ou equiparação de qual-

quer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do servi

ço público."

suprima-se a expressão

•••• ·das operações relativas ã circulação de mercadorias e

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

A regra propos ta demonstrou ser da malor va 11a para ev I tar que

a alteração dos ganhos de uma categoria repercuti sse, Independentemente de cr.!.

têrlos de justIça e das disponibIlidades do erário, em outras categorias, que

não ,deveriam merecer o mesmo tratamento.

Na prática atual do ICM, inexistem dúvidas sobre a definição do
local das operações, tanto por força da legislação como em de
corrência dos ajustes interestaduais, fixados ao longo dos anos.

Onde ainda existem conflitos é no tocante ã tributação dos ser

viços, agora transferidos ã alçada estadual.

portanto, torna-se desnecessário regular o·local das operações

relativas ã circulação de mercadorias, devendo ser exclu!da do

texto essa expressão.

,..,, ~--::- ftu.:HÁ,uo/couls.lolcU.COIolIJJ10 -'-.

~6 /...c //..:7 T'/':.i?c_:]c:::""cV-b= TU
TO/.IU;Tlficl;Io

-.

EMENDA SUBSTITÓTIVA
AEtigo 442 - riê-se a seguinte redação:

I •

"As Assembléias Legislativas terão praZiO de seis me-
ses para adequar as constituições dos Estados a es
ta Constituição,'~edianteapFovação por maioria áh~

'luta, em dois turnos de di-scussão e'.votação".

EMENDA CS04592·1
l!J

EMENDA AD ITlVA

Artigo 309 -~ - Acrescente-se, ao final do § 2?:

11..., e no § 3~ deste artigo."



1082 • Comissão deSistematização

t?k081!2?J
t§7o~70J

JUSTIFICATIVA

A remissão que o artigo eI1) tela fazia ao !l 19 do Art. 169

era indevida, pois esse parágrafo diz respeito à atribuição do
Primeiro-Ministro.

Certamente, o que se pretende é,em caso de aprovação da m,Q
ção, que o Presidente nomeie em dez dias o Primeiro-Ministro
conforme previsto no caput do Art. 169.

rr-r- • Tt.:lTO/.l~nlflt:Aç.;;O_-----_---------,

" •.• , e garantida a estabilidade do Inciso X do ar t l qo ."

i..!!! - Acrescente-se, ao final do § 49:

No texto do art igo 309, empresas píib11cas , soe Iedades de econo

mia mista e fundações públicas são entidades instrumentais da intervenção do E~

tado no domínio econômico. Seus empregados são, portanto, servidores públ icos

lato sensu e, condicionada sua admissão a concurso público, como a dos demais

;;;:;;-i~ da Administração Direta e Aut s rquica (art. 85, 11), também devem g.<:>.

zar, em Igualdade de condições, da garantia da estabi IhJade 2 (dois) anos após

a admissão.

EMENDA SUPRESS IVA

PI.ENÁAIO/cOJ.lI'sio/su.COMI"ÂO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,,---------------- TEXTOlolUSTIFICAÇÃO -,

Art i 90 190 - § ~C? - Supri ma-se, 110 § lt~, a expressão: It ...... ou a advogados devi

damerite cr-edenc i ados ..11

EMENDA SUPRESSIVA

AR~IGO EMENDADO:376 do Anteprojeto do Relator.
JUSTi F ICAl IVA

SUGESTÃO: Suprimir.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de norma especial evidentemente ~~rangida pela tradici~

nal regra de imunidade inserida no art. 270, 11, ~.

Havendo repetição, cabe eliminar o artigo 376.

Ao instituir a Pr-ocurador l a Geral da União, o Anteprojeto

condiciona o ingresso dos Procuradores da União nos cargos iniciais da ..c.arrei

rêl~a concurso público (art. 190, § 2?).

Também os Procuradores do Estado e do Distri to Federal s2

mente podem ingressar na carrei ra por concurso (art. 51, § ~?).

A possibi 1idade Que o Anteorojeto abre ã União de confiar

a sua defesa nas Comarcas do Interior também a "advopados devidamente creden-

c l ados " e õão apenas a Procuradores dos Estados, concursados, ou dos Municí

pios (art. .190, § 4~}) não se compatibi1 iza com as disposições constitucionais

ant eceden t emen t e referidas. Deve ser supr.lml da do; texto a expressão.

~~~'3:;:.~
.-.- nxTo'olulT{,tcAÇl0 --.

EMENDA MODIFICAPIVA

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO x - Art. 153, I

~

"Art. 153 - 'são atribuições do Defensor do Povo:
I - velar pelo curnpr~ento da Constituição, das le~s e de

mais normas regulamentares por parte da Administração Pública F~

deral:

= TtXTO/.lUSTlfICAÇi.O -,

EMENDA M:lDIFICATIVA

M:xhficar no TfWID V - CllP1WID I!, sEÇ1íO II!, O 1lrt:. 163 Incaso I!

TEKTO Fl1OPOSro

"Art. 163 - São crirres de zesponsaba.Lídade os atos do Pres~dente que a~

terem contra a COnstituição Federal e, espec:talm9nte: .
I - .,.

U - o livre exercício do Legislativo, do Judiciário e dos Poderes COnsf:!
tucionais dos Estados;

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A possibilidade da Defensoria do povo:criada em âmbito fed~

ral/intervír na órbita das administrações estaduais e munic~pais

é f~agrantemente violadora do princípio federativo, mormente à
luz da previ~ão da criação de Defensorias do Povo pelos Estados,
conforme estatuído no art. 154.

Visa-se a CCf11'1itibilizar as funções do Ministério PÚblico cem seus efeti
vos objetivos, ~is, são-lhe atriJ:uídas prerrogativas inerentes a UIn quarto Poder

que a COnstitw.ção não deve lhe reconhecer.
Não faz sentado o Presidente da República ser reponsabihzadocr~

te se atentar politicaJlEl1te contra o Ministéno PÚblico.

PLEN,lFIlO/COJ.l13sÃo/SlJaCONlssÃO--- _

_ ----------------TEXTO/.lIJSTlfICAÇÃO------c---- -,

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO III - SEÇÃO I - Art. 172
TEXTO PROPOSTO

"Art. 172 - No caso de aprovação de moção reprobatória e de
censura deverá o Presidente da República, dentro de dez dias,

proceder conforme o disposto no Art. 169.

................. . .. . .. 11

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO X - .Art. 154

~

lIArt. 154 - As Constituições estaduais instituir~=- E..l..'as De

fensorias do Povo,que atenderão também aos Municípios, respeita

dos oS principios estabele~idos nesta Secão."
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PLENMlIO/COJ,lISSÃO/suaCOhllssjd

S7s !é/>-1.-:l ;/-~ H1Cr;-:

JUSTIFICATIVA

A redação do dispositivo mencionava o atendimento aos prin
c{pios constantes do artigo, quando, evidentemente, a remissão d~

ver-se-ia fazer à seção.

Igualm~nte, é explicitado que os Estados, ao se constituí

rem, deverão prever não só a existênc~a da institu~ção, como, em
atenção ao p+incípio feder~tivo, fica-lhes também determinado fa

zê-lo de forma impositiva aos Municípios, que nã~ Se auto-consti
tuem.

~ PLENARIO/COI.lI'SÃo/sUIlCOMISSÁO-- --,

COMISSÃO DE SIpTEMATIZAÇÃO

~-_-- -_---_-__ Tf.xT(l./Jl,I!lTtfIC..Çi.o--_-------------_,

EMEimA ADITIVA

No parágrafo 29 do art. 270 do Anteprojeto do Relator, onde se

lê:

• O disposto na allnea ~ do item II

~:

• O disposto nas allneas ~, ~ e ~ do item II ••• ,

JUSTIFICATIVA:

são notórios os abusos que se praticam ã sombra da generosa im~

nidade tributária assegura?a às atividades religiosas, às de

educação e às assistenciais.
Conquanto seja important~, dadas as carências do PaIs, incenti
var as.iniciativas altru!sticas, parece de justiça coibir even
tuais distorções e evitar práticas de concorrência desleal êom

o setor da economia privada: que a seu turno gera empregos e
propicia a arrecadação de tributos.
Preconiza-se para os destinatários da ~munidade o mesmo trat~

mento disp~nsado às atividades de cunho econômico em que se en
gajem os órgãos do Poder Público.

AUTOR

/"7;;;'c/.:> .204(;''1

TÍTULO - V
CAPÍTULOS - I, II e III

CAPÍTULO I - PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO Ir - PODER j;:}{ECUTIVO

CAPÍTULO'III - PODER JUDICIÁRIO

JUSTIFICATIVA

A enunciação dos capftulos acima mencionados não se utili
za de expressão."Poder"r antes de referir a cada um dos Poderes do

Estado, conforme está previsto, em" relação à união, no Art. 47.

Assim, propõe-se os enunciados dos capftulos I, II e III
do Tftulo V passem a ser; respect~vamente', "Do Poder Legislativo""Do
Poder Executivo" e "Do Poder JudJ.ciário".

EMENDACS04601-3
tJ ':pÇj'?() l~p:;'o~'1;;/l,c/'J J7/J9r;:r:;

tJ
~--------------~-TtxTO/ ..USTIFICAÇÃO---_----------___,

EMENDA MJDIFICllTIVA

Tlww V - CAPIWW V - Art. 237, X.

TEXTO PROPOSTO

"Art. 237 _ •••

x - exercer outras funções que forem confemdas por lei, desde que~
tíveis com sua fmabdade, sendo--lhe vedada a representação judicial e extrajudi
cial e a consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito público.

JUSTIFICATIVA

Incompatibiliza--se coma criação da Procuradoria Geral da União, a quem

COllq?E!te defender judicial e extrajudiciaJ.lrente a Umão (Art. 1901, a possibilida
de iropHcita no inciso X do Art. 237, de o Ministério PÚblico representar a União
extrajudicia1nente, que deve ser, assim, exphcitaIrente vedada.

EMENDA CS04602-1
~ AUTOIr'---------------] P9".ftTIDOAl

lli' ----:;> ,~ d/ - " -> >?;P!J .__h'C ~,I{;"'-- #r.JJl~c.;L' Cy""c,yCt::? . ---!..-!T _ =":'.1

.1.~Nb.\o/(:aLtI~slo/.u.eowtsslo _

S;-;r~f 7"ê,h""c::J /;I;2<:::::>cc:;?o

= TuTO/.wnl'ICAçlo.-------------- -,

EMENDA ADITIVA E SUPRE&S IVA

Artigo 67 - Parágrafo único - Acrescente-se. apôs a expressão "Microrregiões":

" •.•• dispondo sobre sua autonomia, organização e compe
têncIa:'"

Artigo 70 - Suprima-se.

JUSTIFICATIVA

Há superposição entre o parágrafo único do artigo 67 e o artigo

70. A redação proposta uniformiza a terminologia e funde os dispositivos numa

propos i ção únJca ,

~c---------------- UxrO/JU3TlflCAÇlo

EMENDA MODIFICATIVA

Artigo 51 - § 29 - Dê-se a seguinte redação:

"§ 29 - sã~' conferidas' aos Estados todas as

competências que- não lhes sejam vedadas."

JUSTIFICATIVA

Não é de bom alvitre a fuga da tradiciol1al e consa
grada fórmula de cometer aos Estados as competências remanescen
tes, outorgadas por exclusão.

Logo, é de ser evitada a expressão "reserva de com

petência" dos Estádos posto que, se reserva existe no texto cons
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-
titucional anteprojetado, esta seria a da enumeração taxativa ao equilíbrio ecológico ou ao meio ambiente, ou que
contida no art. 49 e seus incisos - dispondo acerca da competên- importanem alteração no patrimônio histórico e paisa-
cta da·União. gistico, sem as mediâas d~ segurança ou de preservaç~

adequadas, e a prévia análise de custo e beneflcio,~

forme dispuser Lei Complementar. "

EMENDA' CS04604-S JUSTIFICATIVA

l!J YE=-~/4:J'O
.lUTOR

.&.('-79 4 ) VZ;;d~ft7.a,zC/íJ

'lJf~·;Z;;;'~·~~,;:
.,

A própria vida humana representa, em si, risco para o

~ I rbZ/'iJPJ equilíbrio ecológico,
,
ao meio ambiente, ou para a preservação ecológ!

I

Tr.uo/.lUSnrlCAçlo ca e paisagística. Por outro lado, qualquer empreendimento envolve ,
fD ainda que virtualment~, risco para a vida humana.

O que deve ser exigido é o condicionamento de tais at!

vidades às medidas de segurança e preservação cabíveis - muitas vezes
EMENDA SUPRESSIVA

omitidas por simples êconomia - e à prévia análise de sua~ conseqUêp-

Artigo 52 - Parágrafo único - expressão
eias e do benefício decorrente, que as justifique.

Suprima-se a ..."para outros flns" ...
'..

JUSTIFICATIVA EMENDA CS04607-2

~,19oo>
AlITOR

J t?~T.;.6]
A expressão "para outros fins" revela-se pleonástica, visto

[:J 1':\ A.e i, O "1'lC\Mque é '"
Inerente à col sa IndisponIvel a sua não utilização para objetivo diverso do orl l: 'L<Nl!'./~"U~~;'''. _

J ~'AT'~glnalmente Imposto. - "ô,~. bA, Ih ("h "t~fi

Nesse sentido, em homenagem ao clássIco prlncTplo de que não deve, TCXTO/.lUSTIr 'CAÇÃO

i!J
a lei, abr Ig'lr paIavras Inute Is , sugere-se a supressão da expressão Indlca-
d'l.

EMENDA SUPRESS IVA

~!t1~ - Incisos V, VII, VIII e IX - Suprimam-se.
EMENDA CS04605-6

I:J
AUTOR

J
~"U1100~

~P. ~CIÓ çJf'c?..7607 ?Pd' ,JUSTI FICATIVA.. "

(l
,.a.eNJ..,o/colous.lol.u8co."..10

I ~.&T';;:;;]
~~rA.-#cj rt'~rVc:..oJO AtNJO Todas essas normas sao de natureza estatu~árla e funcionaram a

TII:ITO/JUSTI'ICAÇl0
contento ~revlstas em l~glslação ordinarla. A sUa Inclusão na Lei Magna a desm!

~ rece e só serve para, desnecessariamente, alongar o texto.

EMENDA MODIFICATIVA Ademais, a prlvatrvldade do exercfclo de cargo em comissão CO~

cedIda ao funcionário (Inciso V) é prejudicial ao serviço público, que se vê

Artigo 59 - Inciso II - Dê-se ao dispositivo privado de colaboração de técnicos e profissionais de notória capacidade, aln-
a redaçãb seguinte:

da que não funclonãrios.

"li - Imunlêiade e Inviolabilidade do mandato
Se O preceito constitucional (Inciso IX) só pode ser aplicado

dos verea- com 'I edição de lei ordinária" que por si só seria suficiente e cogente Indepe.!!
dores, na circunscrição do Hun lc Iplo , por suas opiniões, palavras

dentemente daquele preceito, ê claro que a Lei Magna ao assim dispor, exorblta.
e votos;"

'EMENDA CS0460S-1
(TPF~NT!D0=:JJUSTIFlliATIVA (J

AUTO"

JDEPUTADO JOSÉ LINS

O conceito Jurfdlco-constltuclonal de terrl tório comunica
'!-r.NÃltlOICOMI"iolsuseOMlssio

1 ~'&T&~nao se ao p COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 'oz.;?J1-J'!=
MunlcTplo, dado à Inexistência, nes tas pessoas Jurfdlcas de Direito Pübllco, de
parcela de Domfnio Eminente.. <f"EXTO,",USTI,./C.tqÃO

~
Dessarte, não é de ser empregada tal expressão, pela falta de slnt.'?,

nla com ter!"lnoJogla Já consagrada na TeorIa Geral do Direito Pübllco. sendo de EMENDA &OFRESSIVA,
melhor alvitre a utilização do termo clássico ,õclrcunscrlção".

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 414, INCISO XIII

,. ...f:NJ.,tlOICOU1'~lDI.u.co.uJS-\ÀO _

,... :;s::....-c»:e: «~.? //2e>J,c.t~Ó

EMENDA CS04606-4

!:J ~p dj,e-'h
AUTOIt---------------

Supr~ma-se do anteprojeto:

_ o inciso XIII,do Artigo 414.

~~ TEXTOIJUllTI'ICAÇlo------------ ,

Emenda Substitutiva

Artigo 46 - inciso 11+ - Dê-se nova redação:

"111 - autorizar ou .realizar empreendimentos ou desen
volvet atividades que representem risco à vida humana

J ,U S T I F I C A ç Ã O

A 'matéria, com redação idêntica. consta do Arti

gç 50, inciso I, do anteprojeto.



EMENDA: CS04609-9
~ .01:0"

~ON5TITUINTE ULOURICO PINTO ~
rr;M}~A~T100~

PMDB - BA

Comissão de Sistematização e 1085-

"e) ninguém será processado nem sentenciado, senão

pela autoridade judiciária competente e na forma de lei ante
rior."

ffiOMISSAO DE SISTEMA;~~;~~~"ISdO/.U'CO'''S'io

m--------------- T1.1'TO/.l\JU1f'lellÇio,-----------------.

JUSTInCAçIlO.

E o princípio da reserva legal ( anterioridade da lei penal:
"nullum crimen nulla poena sine lege" )-que deve, sempre que possível,
vir expresso, a fim de evitar abusos de autoridades ou desvios de po
der. E preceito pedagógico que não faz mal a ninguém, exatamente como
"cautela e canja de galinha".

Compatibilize-se o artigo 329 do ANTEPROJETO, a fim de abso~

ver o seguinte conteúdo :

"Parágrafo único - E insusceptivel de penhora a propriedade
rural até ~_limite do módulo da propriedade familiar, explorada diret~

mente pelo trabalhador e sua família que nela resida e não possua ou
tros imóveis·rurais. Na hipótese de incidência de constrição judicial,
a garantia pelas obrigações assumidas pelo titular de propriedade ru
ral familiar limitar-se-á à safra, deduzidas as despesas de custeio, /
nelas compreendidas as p~-sltes de boca até a safra seguinte."

JUSnnCAçIlO.

EMENDA CS04612-9
ttONSTITUINTE ULDURICO PINT~·"·
~ PLENARIO/CDlollssiO/sU8COlollssio----'-------,

OMISSAO DE SISTEM~TIZAÇAO

f?PM1 PARTIDOy;;]
PMDB - BA

E princípio manso e pacífico, especialmente nos me20s traba
lhistas, o entendimento curial de que os instrumentos de trabalho são
insusceptlveis de sofrer qualquer constrição, inclusive judicial e, pa
ticular~nte, do tipo penhora, arresto, seqUestro ou slmilar. Para o r
ricola que aufere sua parca renda do amanho do agro, a terra é meio de
produção ou ~em de produção ( e não bem de capital, como para o latifu
diário " do qual ele tira ~ pr6pria vida. Tirar-lhe a terra é tirar-l E

a vida. Por outro lado, tirar-lhe os meios de sobrevivência. confiscan
do-lhe toda a safra ou os seus animais de tração e-produção, ou, ainda
as máquinas e implementos agrícolas e insumos que lhe ajudam a amanhar
a terra equivale igualmente a condená-lo à morte por inanição.

~ TElTO/JUSTlfICAÇio---------------,

Dê-se ao artigo 13, inciso XV, letra nl a seguinte redação:

"n) nenhuma declaração obtida sob coação terá va
lor probatório, exceto contra o coator."

JUSTlFICAÇIlO.

Parece-nos mais técnica, sem perder a vernaculidade, ~ reda
ção proposta, sem embargo da minha avó repetir amiude, enquanto foi vi

va que "elogio em boca própria é Vitupério".

~ TE'1.Yo/JUST1FICJoçio----------------,

EMENDA CS0461Õ-2
~ AUtOI'

~ON5TITUINTE ULDURICD PINTO

EMENDA CS04613-7
ttONSTITUINTE ULDURICD PINT~·To.
...,., PLENARJO/COMISsio/suacOllllssÃO----------,

OMIS5AO DE SISTEMATIZAÇ~O

r;PAArlDO~

PMOB - BA

Dê-se à letra d) do inciso XV do artigo 13 do ANTEPROJETO do
emérito Relator da COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO a seguinte redação:

"d) não haverá prisão civil, salvo nos casos de
descump~imento de obrigação alimentária, de depositário in
fiel, de fraude faliment~r e de retenQão indevida de tribu
tos, contribuições previdenciárias e assemelhadas, taxas e
emolumentos cobrados ou recebidos de terceiros para serem /
recolhidos aos cofres públicos, consoante dispuser a lei or
dinária."

JUSTIFICAÇIlD.

Dê-se ao artigo 252 do ANTEPROJETO DA COMISSAO DE SISTEMATI

Z~ÇAO a seguinte redação :

"Art. 252 - As Forças Armadas destinam-se à defesa

da Pátria."

JUSTlFICAÇAO.

Os poderes constitucionais devem ser defendidos pelo povo a

través do exercício da sua soberania organicamente distribuida nos Po
deres Judiciário, Legislativo e Executivo. As Forças Armadas devem es
tar subordinadas aos Poderes da República que encarnam a soberania po

p'ular.
Por outro lado, às Forças Armadas deve repugnar o papel de

"gendarme" do regime ocasionalmene vigente no País. A função de polí
cia tem o seu órgão próprio, teoricamente, ao menos, aparelhado e ade~

trado ao seu exercício.
Finalmente, o povo brasileiro já amàdureceu politicamente e

não deseja mais viver sob o 'tacão militar, nem, tampouco, sob regimes

autoritários ch~fiados por caudilhos, ainda que populiftas ..•

Evidentemente, não pretende o dispositivo ampliado esgotar
todas as hipóteses em que deve a autoridade, mesmo a administrativa,
decretar a prisão civil de autor de qualquer dos ilícitos elencadõs.
Tampouco almeja o proponente sobrepor-se ou esvasi~r de conteúdo a
norma penal ordinária ou especial sancionadora da conduta típica. In
casu, a norma constitucional sa~ciona a prática de ilícit ci~il, de!
xando o campo da culpabilidade "s~ricto sensu" à atuação do Direito
Penal. EMENDA CS04614-5

pêONSTITUINTE ULDURICO PINT~uTO'
tJm'ARTI00y;]

PMDB - BA

EMÊNDA CS04611-1
t(iõNSTITUINTE ULDURICO PINT~·TO'
...,., PLEHARIO/coW15SÃo/sUBCOIrllISsÃO-----------,

OMISSIlO DE SISTEMATIZAÇAO

f:PM PA~TtDO y;;]
PMDB - BA

,-, PLEN...R10ICOMlSSiol$U8CO".13s.iO---------~

OMISSIlO DE SISTEMATIZAÇAO
~ TEXTO/JUS111'ICAÇÃO-----------------,

Dê-se ao artigo 253 a seguinte redação :

,.,- TEXTO/.lU5TII'lC.&çio----------------,

Dê-se ao artigo 13, inciso XV, letra e) a seguinte redação

"Art. 253 - O serviço militar é obrigatório para

ambos os sexos, na forma da lei."
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JUSTIFICAÇIlO.

xos conforme a natureza, horários e locais das suas ativida
des."

=-~-------------_TElI:TO/JUSTIF'CAÇÃO---------------,

PJ' Dê-se ao parágrafo único do artigo 410 do ANTEPROJETO do i-
Ilustre Relator BERNARDO CABRAL a seguinte redação ampliada:

p§!PARTID0-aJ\]
PMDB - BA

r.r--------- Pl-ENAAIO/ccJ.lIS'i.o/sUBCOWISSÃO----O-------

f9COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA CS04617-O
ê!CONSTITUINTE ULDURICO PIN;~'"

O principio constitucional da isonomia legal ( homeostasia
social ) deve ser aplicado segundo a máxima longeva lapidarmente expre
sa por RUY BARBOSA : "O principio da igualdade não reside senão em qui

'. nhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam."

JUSTIFICAÇIlO.

o mesmo princípio constitucional da isonomia legal aplica-se
ao caso. Obviamente, os espaços. conquistados pelas mulheres na socie
dade moderna dá-lhes o direito de aspirar, inclusive, à carreira mili
tar, hoje, crescentemente computadorizada e burocratizada, consideran
do-se a tendência da humanidade ao desarmamento geral e irrestrito.

O serviço militar pnde perfeitamente, hoje, ser transformado
em um grande mutirão nacional pela reforma agrária, pela demarcação da
terras indígenas, pela erradicação do analfabetismo, das endemias ru
rais, pela defesa e preservação dos nossos recursos minerais e naturai
renováveis; especialmente, dàs nossas reservas florestais e ecológicas
enfim, desburocratizar as Forças Armadas e conclamar todo o povo brasl
leiro, homens e mulheres, a defenderem a nossa soberania e o nosso pa
trimônio que vem sendo sistematicamene saqueado pelos piratas'interna
cionais que utilizam em suas operações de contrabando e do narcotráfi
co os inúmeros ca~pos de pouso clandestinos que existem no nosso "hin
terland".

= TEXTO/JUSTlFICAÇio ---,

Compatibilize-se com os parágrafos ao artigo 333 do ANTEPRO
JETO da CDMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlO o seguinte dispositivo :

'EMENDA CS04615-3rt AUTOR

~ONSTITUINTE ULDURICD PINTO

=--------- PI.[HAR10/COlllssi.O/SUICOlllI'SÃO----------

tgDMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

f-?PMi ''''Ul00-;;J
PMDB - BA

"Parágrafo único - ~ vedada a propaganda comercial
ou similar de medicamentos, formas de tratamento de saúde, I

tabaco e derivados, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e de I

quaisquer outros produtos e substâncias nocivas à saúde, I

bem assim como de quaisquer processos tecnológicos Que pos
sam, direta ou indiretamente, causar danos ao organismo hu

mano como ao meio ambiente."

JUSTIFICAÇ/lO.

= TI:XTO/,rUSTll"lCAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 320, PARAGRAFO ONICO :

O Estado tem o dever de garantir p bem-estar do povo e de fo
necer as condições necessárias a Que se integre de forma ativa e plena
n~ sociedade; assim, ~ão pode tolerar a propaganda de substâncias , I

produtos e processos tecnológicos nocivos à saúde da população. Ainda
Que inexistissem razões de ordem ética, o pragmatismo materiali~ta es
tatístico dos ônus sociais que recaem sobre o Estado na assistência I

mesmo deficitária à massa cada dia maior de deficientes físicos e men
tais ( atualmente, tangenciando a cifra dos 25 milhões de infelizes )
seguramente pesará na consciência constituinte no momento da decisão.

Finalmente, o Estado tem o dever de, não somente coibir a
propaganda indiscriminada e subliminar de tais produtos, como também
de esclarecer a população dos malefícios que o uso de tais substâncias
ou o recurso a processos tecnol6gicos predatórios dos recursos naturai
renováveis podem causar à humanidade.

tJP;PAH1D0-sAJ
PMDB - BA

EMENDA CS04618-8
.&UTOIf--------------,

(lCONSTIlINTE ULDURICO PINTO

:JUSTIFICAÇIlO.

"parágrafo ••• - O Poder Público :teconhece, por or
dem de preferência para fins de concessão de benefícios, in
centivos e/ou isenções fisca~s e/ou tributárias, o direito à
propriedade rural sob a forma cooperativa, associativa, con

dominial, mista ou individual.A concessão de créditos, assi~

tência técnica e quaisquer outras vantagens a produtores ru
rais obedecerá àquela ordem de preferência e ao pré-requisi
to da regularidade de recolhimento dos impostos e taxas, co
mo também das contribuições de melhoria."

O Poder Público deve estimular o associativismo e o coopera

tivismo, formas sociais de produção mais racionais e rentáveis, além d
mais humanas. A1nda que as cooperativas não sejam necessariamente incl

I

idas entre as "sociedades" de produção mais lucrativas, elas seguramen
te contribuem melhor paJa a svcialização ou humanização do ~omem, i~cl

sive no curso do processo de produção; por outro lado, a apropriação d
produto do trabalho coletivo processa-se de forma mais participativa,
ensejando, por esse modo, uma melhor distribuição de renda.

A exigência do pré-requisito da regularidade de recolhimento
dos impostos e ~axas, inclusive, das contribuições de melhoria influir

. decididamente no processo de valorização d~ trabalho produtivo e moral

zação da polItica de incentivos aos agricultores e produtores rurais e

Suprima-se o parágrafo único do artigo 320 do Anteprojeto da
Comissão de sistematização.

EMENDA CS04616-1
pcONSTITUINTE ULOURICO PINT~uro.

gIDP~~TI003A]

MDB - BA
JUSTIFICAÇAO

rrl I'I.lMUlo/callllssÃo/SUICOIllIUio

C;OMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
= TIUTO/JUSTI'II::,lçio -',

Compatibilize-se o artigo 370 do ANTEPROJETO da COMISS/lO DE
SISTEMATIZAÇ/lO, a fim de que possa absorver o dispositivo abaixo :

·Parágrafo ••• - As mães trabalhadoras e nutrizes,
bem assim como as donas-de-casà sobre as quais recaiam as I

principais tarefas do lar trabalharão somente um turno (meio
_expediente ) da jornada normal de trabalho, sem prejuízo da
percepção integral dos seus salários e consectários. As empre
sas manterão a mesma proporção de empregados de ambos os se-I

A i~serção insólita do PARAGRAFO ONICO ao ARTIGO 320 do ANTE
PROJETO DE CONSTIlIÇ~O DA COMISS/lO _DE SISTEMATIZAÇ~O configura odioso
retrocesso no aperfeiçoamento da ordem jurídica nacional.

A própria ditadura militar, ao instituir a usucapião espe
cial rural, admitiu irremissivelmente a praescriptio adquirendi por p~

Queno lavrador, posseiro ou ocupante de terra devoluta do Estado ao c~

bo de cinco anos ininterruptos de 'posse mansa e pacifica, sem contest~

ção nem oposição.
A primeira Lei de Terras, de 1850, admitiu a aquisição do d~

mini o de gleba devoluta do Estado tornada produtiva por ocupante nela
residente. A aquisição dominial prescritiva de terras públicas consti-
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~--------- ~t.lN""UO/CQIol",io/su'CO"I5SÃO- -,

Dê-se ao artigo 327, parágrafo único, do ANTEPROJETO da CO
MISSAO DE SISTEMATIZAÇAO a seguinte redação :

"Parágrafo único - O processo judicial terá uma vistoria pr~

via, de rito sumaríssimo, onde se decidirá o cabimento da desapropria

ção e o arbitramento de dep6sito prévio, seguindo-se, logo após, a i
missão na posse do im6vel desapropriando pelo expropriante."

o seguinte

capítulo I - Das Disposições Preliminares

Capítulo II - Dos Dueitos às Liberdades Públicas Fundamentais

Seção I - Dos Direitos da Pessoa Individual
(Comissão I, artigos 3º e 16)

Seção II - Dos Direitos das Coletividades
(Comissão I, artigo 4º)

Seção III - Das Garantias Constitucionais
(Comissão I, artigos 29 a 39)
(Comissão IV, artigos 52 e 53)

Capítulo III - Da Nacionalidade
(Comlssão I, artigos 9, 10 e 11)

Capítulo IV - Da Participação Política (ou Da Soberania popular)

PARTE I - A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA

TÍru..O I - A ORGANIZAÇílo ESTATAL (ou "Da Organização da Democracia" ou "Do Regime
de Governo")

IPOCLfoENTO ANEXO - ATO DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Subdividam-se as matérias compatibilizadas, de acordo com
sumário analítico:

Inadmissível, I
do nosso ordena-

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04619-6[!1 Aura"
~CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

[

t u! tradição 'multi-secular do nosso sistema jurí9ico.
portanto, a contra-marcha no processo de socialização

mento jurídico.

seção III - Dos Partidos Políticos
(Comí.ssão lI, artigos 11 e 12)

- Da Proteção da Ordem Constitucional

- Da Emergência Constitucional: Do Estado de Defesa e do
Estado de sítio
(Comissão IV, artigos 13 a 23)

seção II - Da Segurança Nacional
(Comissão IV, artaços 24 e 25)

Seção I

seção I - Dos Direitos Políticos
(Comissão I, artigos 52 a 72)
(Comissão IV, -art íço 59)

seção II - Do Sistema Eleitoral
(Comissão lI, artigos 12 alO)

Capítulo V

Capítulo I

Seção III - Da Segurança Pública
(Comissão IV, artigos 32 a 35)

TíTU..O II - DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL (ou "Da Organização da União" ou "Da Forma de
Estado")

Sem embargo das mais amplas garantias constitucionais asse

guradas à defesa do desapropriado, não se pode permitir que o interes
se individual sobreponha-se às necessidades comunitárias.

Constatado pélo juiz federal agrário o não enquadramento do
im6vel desapropriando no cumprimento da sua função social, seja pela

sua não-utilização, como pela subutilização ou exploração predat6ria,

anti-eco16gica, arbitrado o valor do dep6sito, a imissão na posse se
rá de plano decretada, admitindo-se recurso tã~Ócom efeito devolutivo.

Em verdade, o dispositivo contraria tradição jurídica em matéria desa
propriat6riai "Art. 92. A contestação só poderá versar ,sobre o valor I

depositado pelo expropriante ou sobre vício do processo judicial."Inag

mlte a lei qualquer cogitação contestat6ria anterior ou exterior às I

questões de natureza estritamente processual, gizando a objeção de mé
rito aos limites do vaiar pecuniário depositado pelo Poder Público ex

propriante. A rigor, o juiz do feito ( que deve pertencer aos quadros

da Justiça Agrária Federal ) deve inicialmente examinar a legalidade e

legitimidade do domínio alegado, para, ap6s a vistoria, ordenar a imis

JUSTIFICAÇAO.

Capítulo II

AUTOII-------- ---,

- Oa União
(Comissão II, artigos 62, 72 , 82 , 23 e 25)
(Comissão IV, artigos 47 e 48)
(Comissão V, art. 73)

Capítulo III - Dos Estados
(Comissão II, artigos 9º, io, 11., 12, 13 e 24)

Comissão de Sistematização
= TIEXTO/JU:lTI .. ICAÇio_----,::- ----,

ae.DA 1:E SISTEMIlTIlJIÇÃO
Distribuam-se as matérias aprovadas nas Comissões ,Temáticas, devida

mente canpatibilizadas pelo Anteprojeto Inicial do eminente relator da Comissão de
Sistematização, segundo o sistema geral expresso no seguinte sumário sintético:

Capítulo IV - Dos Municípios
(Comlssão II, artigos 14 a 17)

- Dos Princípios Gerais
{Comissão V - artigos 12 a 62}

- Do Distrito Federal e Territórios
(Comissão I, artlgos 21 e 22)
(Comissão IV, artigo 50)

- Das Assoclàções Geo-Econômicas
(Comissão II, art íqos 18 a 20)

- 00 Sistema Tributário Nacional

_ Oas Limitações ao Poder de Tributar
(Comissão V, artigos 7º a 12)

Seção III - Oos Impostos da União
(Comissão V - artiços 13 e 14)

Seção II

Capítulo V

Capítulo VII

Seção I

CapItulo VI

Título I - DA ORGANIZAÇílo ESTATAL
(ou "Da organização da Democracia" ou
"Do Regime de Governo")

Título II - DA DRGANIZAÇílo NACIONAL
(ou "Da Organização Federal" ou "Da
Forma de Estado")

Titulo rn - DA ORGANIZAÇi'O FEDERAL
(ou "Da Organização da Unlão" ou "Da
Forma de Governo")

- PARTE I
A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

BRASILEIRA

- PARTE II
AS FUNÇOES 00 ESTADO DE

OIREITO [

Tí t ul o IV

Titulo V

Título VI

- DA FUNÇÃO NORMATIVA

- DA FUNÇÃO EXECUTIVA E DE SEU CONTROLE

- DA FUNÇi'o JUDICIÁRIA E DE SEUS ÓRGílOS

Seção IV

Seção V

Seção VI

_ Oos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
(Comissão V, artigo 15)

_ Dos Impostos dos Municípios
(Comissão V, artigo 16)
(Cómissão lI, artigos 33 a 38)

_ Da Repartição das Receitas Tributárias
(Comissão V, artigos 17 a 24)

Tf1lJ..D lU - DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL (ou "Da Organização da União" ou "Da Forma de
Governo")- PPSÚE III

RELAÇÕES ENTRE PODER
PÚ3lICO E SOCIEDADE

CIVIL [

Tí t ul o VII - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL '

Titulo VIII - DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO E D~ CUL
TURA

Titulo IX - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, E DO MEIO AMBIENTE

Capítulo I

Seção I

- Do Congresso Nacional

- Dos princípios Gerais
{Comissiio UI, artigos 1º, 2º e 3º, e artigo 16 - das Rel,l-
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niões do Congresso -- e artigos 17 a 19 -- das Comissões do
Congresso)

Seção II - Das Atribuições do Congresso Nacional
(Comissão IIl, artigos 49 a 89)
(Comissão IV, artigos 58 a 61)
(Comissão V, artigo 74)

seção III - Da Câmara dos Deputados
(Comissão IIl, artigo 9g )

seção IV - Do Senado Federal
(COIIIissão lI!, artigo 10)

Seção I - Do Presidente da República
(Comissão III, artigos 47 a 53)

Seção II - Das Atribuições do Presidente da República
(Comissão III, artigo 54)

Seção III - Da Responsabilidade do Presidente da República
(Comissão UI, artigos 55 e 56)
(Comissão IV, artigo 60)

Seção IV - Do Conselho da República
(Comissão III, artigos 57 e 58)

Seção V - Da Procuradoria Geral da União
(Comiss.ão III, artigo 81)

Capítulo III - Do Governo

Capítulo IV - Do Controle Monetário

rnuo VI - D~ FUNÇÃO JUDICIÁRIA E DE SEUS 6RGÃO!O

- 00$ Tribunais Regionais e dos Juízes Federais
TComlssão nr, artigos 106 a 110)
(COIIIissão V, artigo 76)

- Da Justiça Agrária
(Comissão IH, artigo 111)

- Da Organização e Competência
(Comissão IH, artigos 100 a 103; Comissão I, artigos 41 e 42)

Seção U - Da Inviolabilidade da Constituição
(Comissão IV, artigos 36 a 39)

Seção I

- Das Disposições Preliminares
(Comlssão IH, artrços 88 a 99)

Capítulo II - Do Supremo Tribunai Federal

Capítulo I

Capítulo V

Capítulo VI

Capitulo IV

- Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
(COffilssão. lII, art íqos 112 a 121)

Capítulo VII - Dos Tribunais e Juízes Eleitorais
(Comissão IH, artigos 122 a 129)

capítulo VHI - Do Tribunal e Juízes Militares
(Comissão III, artrqos 130 a 132)

Capítulo IH - Do Superior Tribunal de Justiça
(Comlssão III, artlgos 104 elOS)

- Do Estatuto do Parlamentar
(coníssão nr, artigos 11 a 19)

- Da Presidência da República

Seção V

Capítulo II

Seção I - Da Formação do Governo
(Comissão UI, artigos 59 a 70)

Capítulo IX - Dos Tribunais e Juízes dos Estados t do Distrito Federal e dos
Territórios
(Comissão IH, artigo 133)

Seção U

PARTE III - DAS RELAÇÕES ENTRE POCER PÚ3l.Ial E SOCIEIJAIl;: CIVIL

rnuo VII- - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

- Do Primeiro-Ministro
(Comissão III, artigos 71 a 74)

Seção III - Do Conselho de Ministros
(Comissão UI, artigos 75 a 77),

Seção IV - Dos' Ministros de Estado
(Comissão III, artigos 78 a 80)

Capítulo X - Da Defensoria Pública e da Advocacia
(Comissão III, artigos 139 a 141)

Capítulo IV

Seção I

- Da Administração Civil
(Coffilssão IlI, art íços 82 a 87)

- Dos Princípios Gerals (permanente, técnica,
neutra)

profissional,

Capítulo 1

seção I

- Dos Princípios Gerais

- Da Ordem Econômica
, (Comissão VI, artigos 19 a 16; Comissão V, artigos 66 a 68;

Comissão IV, artigo 49)

Capítulo I - Das Disposições Preliminares
(Comlssão lU, artlgo 20)

PARTE H - DAS F1.N;êES 00 ESTACO DE OIREIm

rnun IV - DA FUNÇÃO NORMATIVA

- Da Assistência Social
(Comissão VII, artigos 72 a 78)

- Da Ordem Social
(Comissão VII, artigo 19)

- Das Garantias Sociais Especiais (Dos Negros, das Minorias e PE,
pulações Indígenas)
(Comissão VII, artigos 86 a 105)

- Da Família

Seção II

Seção I

Seção II

- Do Setor Urbano (questão urbana e transportes)
(Comissão VI, artigos 17 a 32)

- Do Setor Rural (políticas agrícola e fundiária, e reforma
agrária) '"
(Comissão VI, artigos 33 a 43)

- Da Seguridade e do Bem-Estar SOcial

- Princípios Gerais
(Comissão VII, artigos 38 a 49)

- Da Saúde
(Comissão VII, artigos 50 a 62)

Seção UI - Da Previdência Social
,(Comissão VII, artigos 63 a 71)

Seção IV

seção U

Capítulo U - Dos Direitos Econômicos e Sociais Básicos
(Comlssão VII, arhgos 29 e 11 e Comlssãu I, artigo 39)

capítulo III - Da Organização Setorial

Capít~lo IV
seção I

capítulo V

Capítulo I

Capítulo II - Da Educação

Capítulo I II - Da Cultura

rrruo VIII - DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO E DA CULT~
(Comissão VIII)

TfTULO IX - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, DA CIÊNCIA EJECNOLOGIA, E DO MEIO AMBIENTE
(Comissão VIII e Comissão VII)

Capítulo I - Da Comunicação Social

Capítulo II - Da Ciência e da Tecnologia

Capítulo III - Do Meio Ambiente
(Comlssâo VII, artigos 109 a 119)

- Das Atribuições da Administração Civil (Serviço Público)

- Dos Servidores Públicos
(Comissão VII, artigos 12 a 21 e 23 a 27)

- Dos Orçamentos
(Comissão lI!, artigos 34 a 40; Comissão V, artigos 30 a 49)

- Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Pa
trimonial
(Comissão HI, artigos 41 a 46; Comissão V, artigos 53 a 65;
e Comissão U, artigos 39 e 40)

- Do Controle Financeiro
(Comissão V, artigos 69 a 72)

seção Il

seção III

Seção H

Seção I

Capítulo lI!

Capítulo V - Do Ministério Público
(Comlssão nr, artigos 134 a 138)

Capítulo VI - Das Fo as Armadas
Comí.ssão IV, artaqos 26 a 31 e Comissão VII, artlgos 22 a 26)

Capítulo I - Do Controle da Administração e da Defensoria do Povo
(ComiSSão I, art íço 40)
(Comissão IV, artigos 55 e 56)

CapItulo U - Dos Orçamentos e dos Controles de sua Execução

Capítulo I! - Da Emenda à Constituição
(Comissão I!I, artigo 21; Comissão IV, artigos 40 a 42)

Capítulo lU - Da Lei Complementar
(Comissão ur, artigo 23)

Capítulo IV - Dos Instrumentos de Nível Ordinário
• t (COIIIlssão IH, artigos 22, 24, 25 e 26)

(Comissão IV, artigos 54 e 57)

Ca~ítulo V - Dos Instrumentos de Nível Regulamentar

rnuo V - DA FUNÇÃO EXECUTIVA E dE SEU CONTROLE
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, cial):
12) Para a matéria ligada à Federação (Título IV do AnteprOjeto Ini-

a) "Da Organização Nacional", ou

- Dos Direitos p'oliticosSeção I

Essa mat r a, ccl Iqín o apenas 21 art íços , tratada como Título autônomo
no Anteprojeto Inicial, o (Título VI - Da Defesa do Estado e Das Institui- o

ções üemcorãtacas«. Como veremos mais adiante, a denominação não é a me-,
lho r , inclusive em razão do trocadilho entre o Título - "Da Defesa do Esta-,
do•.. "e o seu Capítulo I - "Do Estado de Defesa", onde o termo Estado e o
termo Defesa são utilizados, praticamente em duas linhas contíguas. com sen
tidos totalmente diversos. A expressão melhor seria, como propomos, "Da Pro
teção da Ordem Constitucional" ou "Da Proteção da Ordem Democrátlca". Nã
maioria das Constituições, esse Capítulo - por nele estarem contidas as su~

pensões admitidas às garantias consti tucí.onars - costuma vir regulado em s~

qüêncla às liberdades públicas e às garantias constitucionais. Essa trilo
gia (liberdades públicas, garantias constitucionais e suspensão de garan
tias) - manda a melhor técncia e a conveníêncaa prática - deve ser cuida
da no mesmo título, como aqui propomos. Subdividir-se-ia o Capítulo, com f!.
delidade absoluta ao conteúdo normativo do Anteprojeto Iruclal , nas seguin
tes seções:)

Seção I - Da Emergência Constituclonal: do Estado de Defesa e do
Estado de Sítio

Seção II - Do Sistema Eleitoral
(Que deveria ser intercalado aqui, pois éc a ponte indispensável entre
os direitos políticos e os par t idos políticos) e

Seção III - Dos Partidos Políticos

Capítulo I - Das Disposições Preliminares
(O AnteprOJeto trucia; não subdlVide esse Capítulo em Seções. A denominação
proposta /§ preferível à de "Princípios Fundamentais", como já visto no núme- I
ro 1. supra).

Capitulo II - Dos Direitos às Liberdades Públicas
(AquI seriam arrolados e çarant.ioos os "dlreitos-liberdades públicas". des
locando-se os "direItos econômicos e sociais" para a Seção respectiva no Títu- I
lo da Ordem Econômica e Social, com as seguintes Seções, para guardar fide-'
lidade absoluta ao conteúdo normativo do Anteprojeto, como VlStO no número 2 I

supra:)
seção I - Dos Direitos da Pessoa Individual

Seção II - Dos Direitos da Pessoa Social (ou De Coletlvidades)

Seção III - Das Garantias Constitucionais

Capítulo III - Da Nacionalidade

Ca í tulo IV - Da Partici a ão Politica
Expressão mais tecnica do que "Da Soberania Popular", apresentada no Ante

projeto Inicial, para trato dos direitos políticos lato sensu, com as seguin
tes seções, para guardqr fidelidade ao conteúdo normativo do Anteprojeto:) -

Ca Itulo v

b) "Da Organização da Federação", ou

c) "Da Organização da Forma de Estado"; e.
22 ) Para a matéria ligada à "organização dos poderes e do sistem<i de

governo" (título V do Anteprojeto Inicial):

a) "Da Organização Federal" (isto é, da esfera federal do poder), ou

b) "Da Organização da União", ou

c) "Da Organização da Forma de Governo" (que é mais abrangente do que
s istema de governo).

Esse Título I - "Da Organização Estatal" ou "Da Orgamzação de Demo
cracia" seria então subdivIdido nos seguintes Capitulas e Seções, com absoluto res
perroao conteúdo do Anteprojeto Inici~l:

TÍTU..D I - DA CRGANIzÀÇÃD ESTATAL OU DA CRGANIZAÇÃO DA DEM::CRACIA

Seção II - Da Segurança Nacional
(Julgamos que as Forças Armadas, por comporem um 6rgão - e órgão da
União - devem ser tratadas no Título da "Organização Federal" (ou
"Da Organização da União"). Lembra-se que- lá já estão o Conselho da
República e o Ministério Público. Mais ainda: o Chefe de Estado é
definido, conforme à Constituição Portuguesa, como o Comandante das Fo.!:
ças Armadas. Estas razões indicam que devem ser elas transferidas
para o Título de organizaçãO Federal, deixando-se, em seu lugar pri
prio, a Segurança Nacional e a Segurança Pública, que, junto com a
Emer ênCla Const i tuc.íonal , formam o tnpé sobre o qual se assenta a
proteção da ordem legal.

Seção UI - Da Segurança públic~

5. Título IV do Anteprojeto Inicial - "Da Organização do Estado"

No número 4. supra indicamos a necessidade de mudança da denominação
desse Título para "Da Organi:zação Nacional" (como, aliás, consta da Constituição de
1967), ou para "Da Organização da Federação", ou ainda para "ba Organização da For
ma de Estado". Nas Constituições de 1946 e de 1934, os lineamentos da Forma de E~

tado vinham tratados como Capitulo I, das Disposições PreliminaFes, do Título I
"Da Organização Federal", o qual se estendia, pelos demais Capitulas, na estrutura
ção dos poderes e da Forma de governo em nível de União Federal. A Constituição de
1891, sob o Título de "OrganIzação Federal" cuidava somente da estruturação e da for
ma de governo em nível de União Federal. aedicava aos Estados e aos Municípios TI

I tulos autônomos (o Título II e o Título nr, respectivamen~e). Face a esses orec~

dentes é que entendemos preferível no campo da "Orgamzaçao da Forma de Estado,
ou seja, da "Organização da Federação", o recu:r:so à expr;ssão "Organ~zação Nacio
nal" reservando-se se for o caso "Organizaçao Federal' para o conjunto das nor
mas ~struturadoras dos poderes e d~ forma de governo relativamente à União Federal.

I
O Título IV merece ainda outros reparos ligados à semãntãca e à estr.!:!.

tura aI adotada, a saber:

de
da

da Comissão
o Primeiro

Esse primeiro título encontraria paralelo nos dois títulos seguintes
- os Títulos IV e V do Anteprojeto -, que passariam a ter, por sua vez, e respec
tivamente, qualquer das seguintes denomin,ações (sem alterações maiores de classifi
cação) :

..,

1. Titulo I do Anteprojeto Inicial - "Dos Princípios Fundamentais"

D Título em apreço contém as "definições" de (Sociedade Política) Bra
sil (art. 19) e de Estado Brasileiro (art. 29), os fundamentos nacionais deste
Tãrts. 39,49 e 5Q"), suas finalidades (art. 69), suas tarefas (art. 7Q ) , oem como
sua participação na comunidade internacional e os compromissos assumidos nessa esf~

ra (art. 8Q , 99, 10, 11 e 12).

Na denominação empregada está o termo "fundamentais", que vem logo
após reutilizado no Título II ("Dos Direitos e Liberdades Fundamentais"). Impõe-se,
para fugir à vulgarização da palavra, evitar a sua repetição. Ademaas, a denomina
ção é muito ampla (a Constitl.J.ição ela própria consiste num conjunto de "princípios
fundamentais") e seria de toda CõiivêiUência encontrar uma outra fórmula. Melhores
alternativas encontrariamos recorrendo a "Da Sociedade Política Nacional" ou "Das
Disposições Preliminares" (como, aliás, denominaram o capitulo introdutório, as Con~
tituições de 1891, de 1934, de 1946 e de 1967).

2. Título II do Anteprojeto Inicial - "Dos Princípios Fundamentais"

Quanto a esse Título lI, há muitas imprecisões e talhas técnicas a
serem corrigidas:

111) É tecnicamente impr6prio submeter, ao gênero pr6ximo "direitos e
li~rdades fundamentais", tanto a nacionalidade (a qual é, antes de tudo, um
vínculo' de natureza política que liga cada pessoa a um Estado), qua"~o os d.!,
reITõSà participação política (os direitos políticos). A doutrina ~. mansa
e pacífica em distinguir:

_ os direitos e as liberdades fLfldamentais, decorrentes direta e ime
diatamente da natureza humana, e de. que toda pessoa nasce titular pelo s6 fa::
to de ser pessoa humana, independentemente da condição. de nacional ou de c.!,
dadão] e

- os direitos de participação poli t íca (ou os direitos políticos), I
que também decorrem da natureza humana, mas mediatamente, ou seja, por mero
do vínculo da nacionalidade (o pressuposto desses drreí.tcs) , configurando o
status de cidadania.

29 ) É também tecnicamente falho, no plano da ciência do direito cons
titucional, colocar, sob o mesmo gênero "direitos e liberdades' fundamentais":

- as denominadas liberdades públicas (direitos às liberdades de ir e \
vir, de consciência, de expressão do pensamento, de culto, etc ... ), que são:
poderes de agir das pessoas ou de coletividades, diante do Estado, impondo a
este a prestação negativa de abster-se de invadir a esfera de autononua de
ação garantida por tais liberdades às pessoas e coletividades. Essas liber
dades sempre foram reconhecidas em capítulo próprio e especí f rco no direito
anterior, rotuladas impropriamente de "dueitos e garantias Indívícuais". Em
conformidade a consenso formado espontaneamente, deverão ser lncluídas, como I
capítulo, no Título I - Titulb rruciai - da Constituição, reservado à "Or
ganização da Democracia" ou "Organização Estatal"; e

- os denominados direitos econômicos e sociais (direito à existência
humana digna, à alimentação, à saúde, à habitação, à seguridade social,
etc .•. ), que são direitos a prestações positivas a serem cumpridas pelo Esta
do, dentro das suas possibilidades, realizando e promovendo os valores dã
pessoa no plano sócio-econômico, direitos esses que passaram a ser reconheci
dos, em seção pr6pria, desde 1934, no título da Ordem Econômica e Social. -

32) Além de ser incorreta a colocação dos ;'direitos sociais" como e~

pécie das liberdades públicas fundamentara, é incorreta a classr ficação des
sas em "direitos individuais" e "direitos coletivos". Em verdade todas as
liberdades públlcas es tão subordinadas a uma função social - têln, portanto,

_ uma dimensão social - mesmo quando somente se compadeçam de exercício pela
"pessoa individual. Melhor seria classificar as Liberdades , pela titularida
de imediata, em direitos da pessoa Indív.idua.l e direitos da pessoa formando
coletividades, ou direitos de coletiv.idades.

3. Título III do Anteprojeto Inicial - "Das Garantias Constitucionais"

Essa titulação do Anteprojeto Inicial, com apenas 12 artigos (enquan
to o Título seguinte apresenta 51 artigos e o Título V, 146!l, agrup~ normas que de
vem estar elencadas junto com as liberdades públicas fundamentais. E falha grave
separar, os direitos-liberdades fundamentais, das suas respectivas garantias e dos
remédios constitucionais. São matérias que devem estar comhmadas , no mesmo- Tí
tulo.

4. Proposta Alternativa Relativamente aos Títulos I, II e III do Anteproje.to Inicial

A matéria constitucional que o Anteprojeto Inicial
Sistematização divide em três Títulos deveria formar um s6 Título
Constituição - com qualquer das denonunações seguin~

a) "Da Organização Estatal", ou

o) "Da Organização da Democracia", ou

c): "Da Organização do Regime de governo"

lU:lIerrOAlEXO- ATO OAS DISPDSIÇOES TRANSITÓRIAS

EXAIoE alÍTICO 00 SU'AAIO DE a..ASSIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS CooTIOO !'lJ ANTEPROJETO
INICIAL DA CGtISSÃO LE SISTEW\TIZAÇiiO E A PRESENTE f'R(FQSfA LE APERFElCOPJ.ENTO
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1Q) No Capítulo I - "Da Organização Político-Administrativa", seria
preferível a expressão "Princípios GeraIs" (da Foma de Estado instItuída)
ou, então, simplesmente, "Da Federação Brasileira". A denominação do Capít.!:!.
lo não indica nada do conteúdo do Capítulo.

2Q) A denominação dos Estados-membros da nossa Federação sempre foi
Estados tout court. A expressão "Estados Federados" é inovação que não apr!.
mora nem apresenta vantagens. Ademais: por que "federados"? Haveria em n0,2.
sa Federação outra categoria possível de Estados-membros?

3Q) A expressão "Das Regiões de Desenvolviment~ Econômico, Das Áreas
Metropolitanas e das Microrregiões (s.íc)" fOI trazida, literalmente, do Ant~

projeto da respectiva Comissão Temática. O sistematizador pode buscar uma
denominação mais simples que abarque as três figuras. Lendo-se o Projeto
compreende-se logo se tratarem de associações voluntárias de Estados e de
Munidpios, que se aproximàm em razão de afinidades geo-econômicas, para tr~
tarem de problemas.de interesse comum. Daí se pode construir uma denomina
ção genérica, como a que propomos: associações ~eo-econômicas.

4Q) Apesar da importância do insti tuto, a Intervenção não merece a
dí.stlnção d,' Capítulo. Fica muito bem, como sempre fOI: um artigo, no Capí
tulo da União, para a intervenção federal nos Estados, e outro, no Capítulo
dos Estados, para a Intervenção estadual nos MunicípIos.

52) Há um equívoco que precisa ser corrigido desde logo: o Capi
tulo VIII, sobre a "Administração PúblIca", não cabe no' Título IV, que cuida
da Federação. Em primeiro lugar, estruturação da Administração Pública e
normas sobre servidores públicos não se incluem entre os temas consagrados
da Forma de Estado, mas guardam pertinência com a Organização ou Forma de G~

verno, no caso, o Título V do Anteprojeto Inicial. Aliás bem andaram o Ant~

projeto ARINOS (que acolheu, junto ao "Poder Executivo", no Título da "Orga- ,
nização Federal", uma seção sobre os "Servidores Públicos") e o Anteprojeto
da respectiva Comissão Temática (que também consagrou a Administração Públi
ca como seção no Capítulo do Governo), quando colocaram essa matéria no Tít.!:!.
lo da Organização da União Federal e do Sistema de Governo. Além do mais,
o constituinte nacional, tendo optado por uma autêntica federação, não pode
regular a Administração Pública dos Estados, nem a dos Mumcípios, pois este
é o campo primeiro de autonomia a ser garantida ao poder constItuinte decor
rente dos Estados e, quem sabe até, dos Municípios. Em nossa proposta, col~

camos a Administração Civil como Capítulo autônomo do Título da Organização
(dos ::'oderes da União) Federal. Com efeito, hoje os poderes principais que
compõem a forma do processo político são basicamente quatro: o Congresso Na
cional, a Presidência (ou Chefe de Estado), o Governo e a Administração Pú
blica (que cumpre seja neutra, técnica, profissional e permanente). Em nossa
proposta, atentos à evolução histórica clJs textos constitucionais desde 1824,
ds±braTos a Administração Pública lato sensu em três Capítulos, por já eles
constarem em capitulações autonomas, de nossas constãtuições Anteriores: (1)
a Administra ão Civil (com os servidores públicos civis); (2) o Mimstério
Publico por ser orgão, segundo o Anteprojeto, que transcende ao poder judr
cIário, pois lhe incumbe "a defesa do regime democrático", conforme o artigo
234); (3) e as For~as Armadas, que são comandadas supremamente pelo Chefe de
Estado (art. 155 e 162, XVI, do Anteprojeto) e que, como órgão da Administra
ção Pública Armada, encontram, neste Título, o seu lugar mais adequado (aliás-;
a Constituiç1l0 de 1891 colocava as Forças Armadas no seu artIgo, inserido
no Título da "Organização Federal").

62) O Sistema Tributário Nacional nada mais é do que a discriminação
de competências legislativas e a repartição de receitas, em matéria tributá
ria, entre a União, os Estados e os Municípios. Ora, esse é o aspecto mais
importante dá regulação da Forma de Estado, sem o qual não podem subsistir
as autonomias estadual e municipal. Mais: deve levar em conta a distrioui
ção federativa dos encargos entre a União, os Estados e os Municípios. Con
clusão: essa matéria não pode ser incluída em outro Titulo que não o da "Or
ganização da Federaç1l0". Cumpre assim colocar o Sistema Tributário Nacronal,
atualmente constando como Capítulo I do Título VII, no Título da "Organiza
ção da Federação", como seu último capítulo, que é o seu lugar lógico, jurí
dico e histórico.

I
Mais longe ainda vai o tempo em que, tirante um Congresso somente le

gislatlvo e os 6rgãos da administração da Justiça e da Jurisdição, todas as mais
funções políticas reuniam-se num órgão executivo, imaginado, como o termo significa
tivamente revela, a ser simplesmente o gládio armado de estrutura para executar as
leis do Congresso e os arestos dos Tribunais. O mundo OCIdental mudou muita desde
o Espírito das Leis de 1748, especialmente desde a primena guerra, com o impacto
do sufrágio universal, o advento e a projeção dos partidos socialistas e o interven
cionismo governamental. Do tronco comum do pnmitivo ExecutIvo, a evolução políU::
ca do Estado Moderno fez nascer três grandes setores políticos distintos e autôno
mos, com funções especializadas e bem definidas, impossíveis atualmente de serem
reunidas num mesmo órgão e dos quais depende, se funcionarem razoavelmente, o desti I
no da planta democrática em nosso País: a Chefia de Estado (a mais nobre e elevadã I
das funções políticas e que, por isso mesmo, incumbe a Presidência da República) j o
Governo (que compete ao Ministério formado por líderes com sustentação polítIca dã
maioria) j e a Administração Pública (que, de forma partidariamente neutra, igual, i
tecnica e profissional, se encarrega do funcionamerito espontâneo e pacífico da or- I
dem jurídico constitucional, na miríade de suas facetas). Se o Chefe de Estado é o I
grande magistrado', e guardião superior da lei e da ordem democrática, o Governo, na
condução das políticas públicas, também "legisla" em sentidc amplo. A Administração
Pública de outro ládo, também "legisla" em sentido amplo e, em determinadas maté
rias, exerce "jurisdição". Deste modo, cumpre abandonar, quando se reorganizamos os
6rg1l0s ou poderes da União Federal os termos "executivo" e "legislativo".

Mas por que ainda é útil o trinômio "executivo" (especialmente
no plano da Administração), "legislativo" (mormente no tocante ao processo de eLabo
ração normativa) e "judiciário" (a administração da Justiça e da jurisdição), por se
rem os três setores elementares das funções jurídicas do Estado de Direito, Julga::
mos adequado, em nossa proposta, abrir uma segunda parte, com três Títulos, cada um
deles voltado para cada uma dessas três funções. Entendemos que, pela peculiarida
de do Poder Judiciário, ele comporta e essa foi a proposta do Anteprojeto, calca
da, aliás, na história do País - a sua estruturação juntamente com a regulação dã
fUflÇão jurisdicional. Por isso transferimos nesta Emenda, relativamente ao Título
IV do Anteprojeto, as seções sobre processo Leqí.s.Iat.ívo e lei orçamentária, bem co
mo os capItulos sobre o Judiciário e a Defensoria e Advocacia, para títulos autôno
mos - da "função normativa" e da "função judiciária e seus órgãos" -, colocados
ao lado de um terceiro Título "da função executiva e seu controle" -, do qual
constam a defensoria do povo, os orçamentos e os controles financeiro e monetário.

7. TItulo VI do Anteprojeto Inicial - "Da Defesa do Estado e Das Instituições De
cráticas"

Já tratamos no número 4 supra, ao justificarmos, no Título I, um Cap
tulo sobre "Proteção da Ordem Constitucional", dos reparos à titulação autônoma d3
"Defesa do Estado", bem como do trocadilho que enseja relativamente ao instituto dc
"Estado de Defesa". Já tratamos também nesse mesma número 4 e no número 6, supra,;
das razões que nos levam a colocar as "Forças Armadas" no Título da "Organização Fe .
deral». O Título VI do A.nteprojeto possui apenas 21 artigos, que, descontados dos
6 atribuídos às Forças Armadas, perfaz um total de somente 15 artIgos. Nada oos- i
ta e tudo recomenda que, transformado em Capítulo, venha a integrar o Título I do i
futuro Anteprojeto, pelas razões aduzidas no número 4 supra, pois a "Defesa do Esta ;
do" envolve, em sua essência, suspensões de garantias constitucionais. -I
8. Título VII do AnteprOjeto Inicial - "Da Tributação e Do Orçamento"

I

O Anteprojeto reúne nesse Título apenas dois Capítulos: o do Sistema I
Tributário Nacional e o das "Finanças Públicas" (em verdade, o orçamento e a fisca-I'
lização financeira).

Como mostramos no número 5 supra, o Sistema Tributário Nacional deve I
s~r ~apítulo do. Título da "9rganização da Federação". Já o Orçamento e as Finanças :
Publlci\ls, por dizerem respe í to à "função executiva e seu controle", deveriam compor'
um Título específico à essa função do Estado de Direito, juntamente com as demais I
formas de. controle da Administração e com a defensoria do Povo (ver número 6 supra,
onde exarunarmcs o tema com detalhes). ---

9. Título VIII do Anteprojeto Inicial - "Da Ordem Econômica e Financeira"

e "executivali
inclinamos, en-

6. Título V - "Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo"

Os reparos e a alteração proposta neste ponto se dirigem' à' semântica
da classificação adotada e a lacunas ou demasias da estrutura de capítulos.

Quanto ao primeiro aspecto, cabe conferir aos Capítulos I e lI, res
pectivamente, os nomes "Do Congresso Nacional" (alterando a Seção I correspondente pa
ra "Dos Princípios Gerais") e "Da Presidência" (como, aliás, constava acertadamente
da Comissão Temática respectiva e que aqui não foi respeitada).

A divisão semântica de "poderes" entre "Ieqaslatlvo''
não condiz mais com a realidade contemporânea, mormente quando nos
fim, para o processo parlamentarista de .Qoverno.

O Congresso Nacional é um dos poderes instituídos da União, o órgão
por excelência da representação da diversidade das correntes e vertentes que divi
dem a opinião política nacional. Já vai longe o tempo do velho Barão de Montesquieu
em que se aprisionava o órgão da representação nacional" na função puramente legisla
íJva, a qual, para aquele grande liberal clássico, cingia-se simplesmente à tarefã
de deduzir da lei natural, superior e eterna, as regras de direito positivo gerais
e prospectivas, indispensáveis para coordenar o exercício das liberdades públicas
pelos diferentes membros da comunidade. O Congresso-não é e não pode reívindícar a
ser, tão só, o órgão primeiro do processo legislativo. Ele alçou, no mundo contem
porâneo da democracia pelos partidos de cunho ideológico e da emergência dos gover
nos (isto é, de órgãos que intervém no domíníu econômico e social), à posição de ór
gão primeiro onde se define a maioria partidária (em torno de um programa acolhidõ
majoritariamente pelo eleitorado), que deve, pelos seus líderes incontestes, assumir
O Governo, "vestindo a sua camiseta". Paralelamente a isso e em função disso, cres
ce!aiiiSUãs tarefas congressuais de fiscalização, pela instItucionalização da Oposição
que, a qualquer momento, pode, pelo fracasso aos líderes governamentais do dia, tor
nar-se majoritária e virar, por sua vez, Governo. Assim, o Congresso se é ainda -=
e continuará a sê-lo - o poder legislativo, especfalmente o poder legislativo das
leis efetivamente Iers (aquelas normas vinculadas mais diretamente às liberdades e
aos direitos do Povo), ele é - e deve ser - f1lJito mals. Daí a inadequação do termo
"Legislativo", abandonado, como o termo "Executivo", pelas grandes constituições
ocidentais posteriores à seg"nda grande guerra.

Os principais reparos que oferecemos à esta titulação VIII do Ante
projeto s1\P as seguintes:

19) A inovação "(da ordem) financeira" ao lado "da ordem econômica",
não é adequada. Ou a pretendida ordem financeira versa sobre finanças pú
blicas ou versa sobre a atuação dos bancos e das instituições financeiras em
geral no universo das atividades econômicas. Se versa sobre finanças públi
cas,oconjunto de dí spos í.t ívos aí constantes devem ser encaminhados ao Título
onde se encontram os orçamentos e as finanças públicas em geral. Se versa so
bre um setor das atividades econônucas , a ordem financeira se subsume na or::
dem econômica e não há nenhuma razão para o destaque conferido na titulação.
A realçar o aspecto "financeiro" da ordem econômica, impunha-se, tamoém, o
destaque ao aspecto "mIneral", "agrícola", "fundiário", e outros, cooertos-
pelo gênero ordem econômica.

29) Airovação trazida pela separação entre ordem econonuca e ordem
social, no sentido que a ordem social p:s9.JÍ.eu nosso direito constitucional,
não têm justificação técnica plausível. Cumpriu, na fase das Comissões, o
papel político de acomodar divergências ideológicas e dar vazão ao ímpeto
vestibular da Assembléia. Entretanto, a separação dos dois planos pode pro
duzir a inviabilização da ordem econômica, em virtude da previsão de uma or
dem social irrealista e utópica, ou o inverso: desarranjos na ordem social
em decorrência do estabelecimento de uma ordem econômica fechada em si mes
ma. A questão é prática antes de ser acadêmica, pois seguramente teremos re
Iatnres-adjuntcs especializados segundo a titulação do AnteprOjeto Inicial.
A persistência agora dessa dicotomia vai conduzir - e isso é realmente pre
visível ....: a um impasse nos trabalhas constituintes, mormente porque a Ante
projeto Inicial carece de uma espinha dorsal que o vertebre em princípios s~
lidos, coerentes e consistentes, tributo que estamos pagando ao processo con~

tituinte adotado pelo qual procedemos do particular para o geral, quando em
todo o mundo ocidental da primeira guerra para cá seguiu-se o método inver
so. Oimpasse já foi vLato na esfera das Comissões Temáticas. Cabe evi.tá-Lo agora.

Ademais, desde 1934,-passando pela Constituição de 1946, o Título é
"Da Ordem Econômica e Social". O grande entendimento consensual para a aprovação
dessa matéria passa, sem dúvida, pela retomada .desse compromisso de 1946 e não pela
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cisão ideo16gica, onde uma doutrina é acolhida num Título e outra, oposta, é aco
lhida noutro Título.

. Eis, então, a primeira, prévia e mais importante competência daque-
les que Integram a Comissão de ststenatrzaçâo: decidir o sistema ~eral que vai com-
por, ordenar e compatibilizar o conjunto das normas const í tucfóna s. I

19) Todos os dispositivos que não fossem necessários ao tratamento
da matéria proprramente constitucional seriam deslocados para compor esse Ato
Anexo, onde aguardariam a oportunidade de serem total e caoalmente incorpora
dos à legislação infraconstitucional, complementar ou ordinária (daí a tran:"
sitoriedade dessas normas).

(TerceiraEnfim, as RELAÇilES ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL
Parte) comporta ma-is três, títulos:

19) A Organização Estatal, que cuida da estruturação da sociedade p.9
lítica em si mesma, em seus dois p610s, a comunidade nacional (o Povo) e os
organismos do poder (o Estado), nessa ordem. A questão proeminente desse ti
tulo e que se impõe - ap6s as primeiràs defimções (primeiro capítulo) -, I

desde logo, no segundo capítulo, é a dos direitos - liberdades púoli~as fuE!.
damentais. Continua-se, na orcem 16gica, com a nacionalidade (vínculo que
liga as pessoas à sociedade política), e a cidadania (ou seja, o conjunto I
dos direitos à participação política). O último capítulo versa sobre a pro
teção da ordem constitucional, inseparável,da regulação das liberdades públ!
caso É na organização estatal que se define a opção brasileira pelo regime
democrático, tanto no seu processo (sooerania popular e participação da comu I
nldade no Governo da sociedade), quanto nos seus fins e limites (a realiza:"'
ção e promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana).

r
22 - A Organização Nacional, que trata da divisão territorial do po

der, entre entidades pol í ticas autônomas. E aqui que se coloca a opção his
t6rica do Brasil pela Federação. Os capítulos que compõem esse título cuí
dam de cada esfera territonal do poder. Não se pode separar deste título o
cruqíal sistema tributário nacional, onde se repartem as comoetêncras impo
sitivas e as respectivas rendas, como já demonstramos.

15. A classificação oferecida

A Primeira Parte, a relativa à ORGANIZÃÇÃO DA SOCIEDADE POLÍTICA BRA
SILElRA vem dividida em três títulos: -

32 - A Organização Federal, quer dizer, a organização do governo em

nível federal. Este é o lugar para a previsão dos grandes 6rgãos políticos
federais, o Congresso Nacional, a Presidência da República, o Governo e a Ad
míníst.ração, bem como do relacionamento previsto entre eles (o "SIstema" dê' I

governo). E o lugar pr6prio para a Inclusão do Mimstério Púolico, orgão i
fiscal da Iei , bem como da Administração Militar, vale dizer, das Forças Ar-;
madas, cujo comando constitucional repousa na Presidêncaa - Chefia de Es- i
tado. I

Na parte referente às FUNÇÕES jurIdrcas 00 ESTADO OE DIREITO, inclu!I,
rem-se:

1~ - A função normativa que, além do simples processo legISlatiVO,!
envolve o processo constrtuínte instituído (poder. de emenda à Const i tuí.ção) , :
bem assim os procedimentos para a tomada das decisões políticas, quer em ní- ,
vel regulamentar, quer em nível primário. I

2~ - A função executiva, abrangendo a execução das decisões pOlí-1
ticas pela administracão 'p'ubllca. Esse, o campo do contrdle da comunidade
sobre os agentes púoIícos: (a) o controle da administração em sentido estri
to, com a instituição do defensor do povo; (b) o controle sobre o orçamento;
(c) o controle financeiro; e (d) o controle monetário.

3~ - A função ~udiciária e os érqãos: que a desempenham, corlfiguran
do, assim, o amplo capãtuín do Poder Judiciário.

Quatro grandes preocupações nortearam a elaboração meticulosa do su
mário que apresentamos nesta Emenda:

1~) a busca de um sumáriodomaíor rigor técnico-constitucional, tan
to em seu conteúdo como no critério de classificação, tendo em vista que a
boa técnica só poderá favorecer a obtenção das oecasões políticas fundamen
tais pelas quais a comunidade brasileira tanto anseia;

2~) uma simplicidade quase didática na sua forma de expressão e no
instrumento lingüístico empregado, visando facilitar a apreensão de conjunto
da matéria constitucional, tornando o sumário amplamente acessível e compre
ensível ao cidadão médio;

3~) fidelidade, inclusive semântlca, ao material elaborado, organi
zado e apresentado pelas Comissões Temáticas; e

4!l) atenção à evolução hist6rica da classificação da matéria consti
tucional, desde a primeira Constituição do Brasil, pOIS, para realizar sua
vocação para a permanência, a futura Const i tuíção - que se quer democrática
e aceita por toda a comunidade - não pode deixar de inserir-se na Lmha da
evolução da hist6ria do Brasil, objetivando corrigir rotas, aperfeiçoar ins
titutos e preservar a Ident.ídade nacional.

14. A linha mestra do Sumário proposto

Partimos da classificação geralmente aceita da matéria constitucio
nal em três grandes partes, a saber:

la) a estruturação do conjunto dos órgãos políticos que passa a con~

tituir a sociedade política brasileira, dando-lhe forma e mantendo sua exis
tência, à qual denominamos de organização da SOCIedade políhca brasl1eli'ã;-

2!l) a regulação das funções elementares, sem as quais o Estado de
Direito Democrático não poderra operar, nem colimar seus objetivos; e

3~) a definição dos princípios que presidem as relações entre o po
der político e a comunidade clvil, vale dizer, entre os dois grandes póIõS
da sociedade po.ILtaca, ou seja, o setor público e o setor privado.

Ordem
e 1946,

neste

A f6rmula que sugerimos aqui envol ver.ia os seguintes pontos:

Propomos nesta Emenda de adequação que, na linha da solução de 1946,
as disposições transit6rias venham a formar um Ato apartado do Texto da Constitui
ção. Esse Ato Anexo, além de conter as normas transrtõr.ías pela sua pr6pria nature

za, po~eria facilitar muito a busca de uma f6rmula prática e criativa, de que tanto I
n~cessltamos, para enxugar urna constituição cujo Anteprojeto Inicial contém 553 ar- i
tlgos. I

i

10. Título X do Anteprojeto Inicial - "Da Ordem Social"

,Além da crítica que fizemos no número anterior à cisão entre
Econômica e Ordem socral , rompendo com a linha de consenso alcançado em 1934
(e que se integrou em nosso patrimônio constitucionaD,o AnteprOJeto Inicial,
Título, merece os seguintes reparos:

,19) dispersa, neste Título da Ordem Social, 05 temas "Da Família, Da
Educação'e Da Cultura", os quais, desde 1934, passando por 1946, foram cansai
grados em Título autônomo, distinto da "Ordem Social", de um lado pela Impor:
tância fundamental da Instituição familiar na sociedade e, de outro, par~
realçar o papel crucial da Família na Educação e na Cul tura. A eliminação
desse título autônomo, além de afrontar a linha da evolução de nosso Direito
Constitucional, pode afetar o consenso nacional necessáno à sustentação da
Constituição futura, Inquietando, pela alteração das formas - e as formas
são fundamentais no fenômeno da ligeância a instituições - segmentos sociais
muito importantes, que respondem pela coesão e pelo equilíbrio que ainda sub
sistem na. sociedade brasileira.

No esquema que propomos, o Título da Ordem Econômica e Social vem
composto de 5 Cap,ítulos, onde são contemplados os assuntos Clássicos da Ordem So
cial entre n6s, com fidelidade absoluta ao Texto do AnteproJeto: (1) Dos Princípios
Gerais (Da Ordem Econômica e Da Ordem Social); (2) Dos Direitos Econômicos e Sociais
Básicos; (3) Da Organização Setorial (Do Setor urbano e do Setor rural inclusive
Reforma Agrária); (4) Da Seguridade e do Bem-Estar Social (com as seçõ~s (I) Dos
Princípios Gerais, (rI) Da Saúde, (lU) Da Previdência Social, (IV) Da Assistência
Social); e(5) Das Garantias Sociais Especiais (Dos Negros, das Minorias e populações
indígenas) .

29) Enquanto não forem elaboradas as leis complementares e ordíná
nas que incorporarão as normas Inseridas no Ato Anexo, essas 'normas goza
riam da mesma eficácia que forem atribuídas aos dispositivos constantes do
Texto da consta tuição, como se fosse partes integrantes da Lef MalDr.

39 ) Ocorrida a incorporação das normas do Ato Anexo na Iea complemen
tar ou na lei ordinária, a parte dessa Iei , correspondente às normas conü:"
das no Ato Anexo, gozariam da mesma ngidez conferida aos drsposa.t ívos cons
tantes do texto da Constltuição, como se fossem partes wtegrantes da Lei
Maior. por um prazo determmado (que poderia ser de quatro a cato anos). '

12. A procedência da Emenda proposta I'

O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte estabelece"
nesta fase da elaboração do Anteprojeto de Constituição, que "a Comrssão de Sistema I
tização compatibilizará as matérias aprovadas nas Comissões". -,

,A atividade de compatibilização exclui, sem dúvida, a inovação. Ela I
tem de circunscrever-se à matéria substancial proveniente das Comissões' Iemáticas- :
Entretanto, quem compatibiliza, compatibiliza dentro de um quadro esquemático mais I
amplo, capaz de compreender todas suas partes em uma unidade consistente e o mais I
possível, harmoniosa. ' , I

29 ) Mistura, com temas clássicos da Ordem Social no constitucionalis
mo brasileiro, tais como a Seguridade Social (Capítulo U), o menor, o ido
so e o índio (Capítulos VU e VIU), assuntos novos e, portanto, ainda ver
des em nosso constitucionalismo, a saber, ciência e tecnologia, comunicação,
emeio ambiente (Capítulos IV, V e VI do AnteproJeto). A nossa sugestão é
reservar um Título à parte para esses temas que agora vão estrear no consti
tucionalismo pátrio, os quais, além desse ponto hist6rico em comum, aproxi
mam-se pela importância dessas matérias na configuração da sociedade que se
prepara para enfrentar u~ novo século.

A nossa proposta reúne, numa Parte lII, com total fidelidade, nesta
fase, aos conteúdos temáticos' do 'Anteprojeto Inicial, sob a runrrca "Das Relações
entre Poder Público e Sociedade Civil", todas essas matérias, em três" Títulos autô
n'omos, quais sejam, (I) 11 Ordem Econômica e Social, (U) a 'Família, a Educação e a
Cultura e (lII) a Ciência e Tecnologia, a Comunicação e o Meio ambiente. Essa dís-

, tribuição atende, ao mesmo tempo, a técnica jurídica, a evolução histórica do nosso
constitucionalismo e a simplicidade didãt.íca para uma mais fácil apreensão e compre
ensão do Texto const.ítucrcoat pelo povo braslleiro.

11. A questão das disposições transit6rias

A tarefa é de fundamental Importâncra , Um "arcabouço" tecnicamente
deficiente, como o que preside a class.if'Icação das matérias constantes do Anteproj~

to Inicial apresentado pelo Relator, além de dí t'rcul tar o trabalho de sistematiza
ção da matéria constitucional, pode deslocar o processo constituinte dos temas cru
ciais 'para questões periféricas, distorcer o equilíbrio do texto futuro e provo
car problemas adicionais à obtenção de um amplo e generoso consenso nacional.

19 - A ordem econômica e social, anseparáve.l e indissociável em sua
dualidade, como vem desde a coost í tuição de 1934', contendo os seus princí
pios gerais (tanto econômicos, quanto sociais), os direitos dos trabalha-'
dores, a organização dos setores urbano e rural, a seguridade e o bem-estar
social, além das garantias sociais esoecraís (das comunidades étnicas, das
minorias, dos deficientes etc ... ).

22 - A Família! Educação e Cultura, que igualmente desde 1934 formam
Lrl1 titulo à parte da ordem economica e social propriamente, dita.
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• 3º - A com~nicação Social, A Ciência e Tecnologia e o Meio Ambiente,
tüulo esse que reune o que podemos denominar de temas novos de nosso díreito
c~ns~ituciona~ e 9ue só marginal e episodicamente encontravam regulação no
duelto constltuclonal anterior.

EMENDA CS04622·6
l: . aUTOR---------------
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16. CONCLUsilo
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Comissão de Sistematização
~O.T.;;]'u 7J87

Seção 11 - Dos Direitos Sociais

Seção I - Dos Direitos da Pessoa individual

'i!MENDA DE SISTEMATIZAÇÃO

"TfTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DA DEMOCRACIA

CAPíTULO I - Das Disposições Preliminares

CAPíTULO U - Dos Direitos às Liberdades Públicas

Reunam-se os Títulos I. U e UI do Anteprojeto Inicial do Relator da Comis
são de Sistematização. em um TItulo I, denominado "Da Organização da Demo-=
crací a" J transformados os referidos Títulos em Capítulos e arranj adas na for
T[I~ seguinte: -

A-

= TlXTo/JuSTIIl'leaçiD ~

I!.IAlém das vantagens técnicas e didáticas que esse sumário revela, ca- I
be ressaltar que ele acompanha, em linhas gerais, a ordenação das matérias I
que nos vem do direito constitucional histórico em nosso País, com duas im-\
portantes exceções:

!!i - Os direito;;-liberdades .públicas,patrimônio da revolução liberal'
d~ ~umamdade, ~a;;sa ~ ;ntegrar o Tüulo I da Constituição, logo após as de ~
f'Iní.ções essenciais mirumas, O exemplo francês foi aqui seguido pelo regi-=I
ment~ ~a. Ass~mblé~a Nacional Constituinte. Em França, que guarda, em seu
p~tnmomo hí atór.íco , a celebérrima Declaração dos Direitos do Homem e do
Cldadão de agosto de 1789, decidiu-se em 1946 e 1958 começar o Texto Consti
tucional co~ uma invocação no preêmbulo, no qual se declara, formalmente
que a refenda Declaração integra o texto positivo da Constituição. '

2ª : O "processo legislat~vo", ou agora a "função normativa", que
deixa o Capf tulo do Congresso Nacíonal (pois a função normativa transcende
o Congresso, a partir do pr6p~io i~stituto do veto), passa a integrar o título
das funções do Estado de Oireüo, Junto ao controle da função executiva e a
função judiciária..

Essas, as razões que justificam a proposta de emenda que encaminha-'
mos.

Seção lU - Dos Direitos de Coletividades

CAP!TULO 111 - Das Gadintias Constitucionais

CAPíTULO IV - Da Nacionalidade

Constituinte ARNALOO PRIETO CAPíTULO V - Da Sobellania e da Participação PolÍtica popular."

Comissão de Sistematizacão B - Altere-se a denominação do Título IV, de "Da Ol"ganização do Estado", para
tiDa Organização da Federação".

Constituinte ARNALDO PRIETO

EJoEN)A IE SISTEMATIZAÇÃO

I - Os artigos que compõem o Título X - "Das Disposições Transit6
rias", do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão de Sistematiza
ção! pass~m a compor.um. anteprojeto de "Ato das Disposições Transitórias da Assem
bléla Naclonal ccnstâtuíntev , apartado do Anteprojeto da Constituição.

II - Além das normas transit6rias por sua natureza e finalidade a
Comissão de Sistematização transferirá para esse Ato todos os dispositivos do Ánte
projeto Inicial que, a seu julgar, não sejam estritamente necessários ao tratamento
adequado de matéria propriamente constitucional, onde aguardarão a oportunidade de
serem total e cabalmente incorporados à legislação infraconstitucional complemen-
tar ou ordinária. '

III - Dê-se ao artigo 1Q do Anteprojeto das Disposições Transit6rias
da Assembléia Nacional Constituinte, a seguinte redação:

"ATO DAS DISPOSIçC6 TIWlSITlíUAS DA ASSEM3LÉIA NACIlJ'W.. WlSTIlUINTE"

A Assembléia Nacional Constituinte decreta e promulga o seguinte:

Ato das Disposições Transitórias da AssenDléia Nacional Costituinte

Art. 12 D presente Ato contém as disposições constitucionais que,
pela sua n~tureza e. finalidade, tenham caráter transitório, bem corno as disposições
cuja maténa normahva deva ser incorporada à legislação infraconstitucional, com-
plementar ou ordinária. ,

§ 12 O disposto nos artigos •.•••.••••• deste Ato terá a validade
de norma formalmente constitucional pelo prazo de cinco anos, contado da entrada
em vigor da Constituição. Decorrido o quinqüênio, esses artigos passarão a valer
como lei complementar ou lei ordinária, segundo o estabelecido neste Ato para a re
gulação das matérias disciplinadas. salvo a hipótese prevista no § 22.

§ 22 Os artigos referidos no parágrafo anterior, no prazo nele
fixado, 'Poderão ser aditados à constituição, obedecido, no que couber, o procedi
mento de Emenda."

C - Renumerem-se os Títulos IV, V, VI, VII, VIU, IX e X, pars U, III, IV, V,
VI, VII e VIII, respectivamente.

JUS T I F I C A ç Ã O

As matérias constantes dos ieens I, 11 e 111 são afins e cabem to
d~s s~b a titulação comum "Da Organização da Democracia". Essa adequação simplf
f1cara o texto do Anteprojeto, aperfeiçoando o sistema de classificação das ma=
têrias nele contidas.

A Emenda proposta não altera em nada o conteúdo aprovado pelas Co
missões Temáticas, pois visa facilitar a apreensão de conjunto do Texto, a loca=
lização dos dispositivos e a identificação de eventuais lacunas ou demasias.

EMENDA CS04623·4
~

Comissão de Sistematização
= TUTO/JUST1'ICAÇio -.

I - Transfira-se o Capítulo VIII (Da Administração pública), do Tí
tulo IV (Organização do Estado), do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator
da Comissão, para o Título V (Da Organização dos. Poderes e Sistema de Governo), in
serindo-o entre os Capítulos III (Do Governo) e IV (00 Judiciário).

I! - Transfira-se o Capítulo I (00 Sistema Tributário Nacional) do
Título VII (Da Tributação e Do Orçamento), para o Título IV (Da Drganização do Es
tado), situando-o como Capítulo VIII, no lugar onde está. "Da Administração Públi- I

cav,
JUSTIFICAÇÃO

O Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão contêm
553 artigos. A Assembléia Nacional Constn tuínt;e tendo adotado, como método, um
procedimento que vai do particular para o geral, e que envolveu, em sua elabora
ção, praticamente a todos os constituintes, dificilmente fugirá das linhas ge
rais do Anteprojeto apresentado. Por esse motivo, torna-se necessário imaginar
um. instrumento jurídl.co capaz de proceder ao "enxugamento" do Texto t que a gene
ralidade da comunidade nacional e de seus representantes deseja. sem entretanto
decepcionar os Cons t i.tui.ntes e os eleitores. individual e se tori.alment e conside
rados. esperançosos em aperfeiçoar. desde agora. o noSSO ordenamento jurídico.
avançando o desdobramento complementar e ordinário das normas materialmente cons
t i tucí.ona í s , -

A fórmula proposta pode assegurar a aprovação de uma Constituição
com menos de 200 artigos e que, ao mesmo tempo, satisfaça as aspirações de mudan
ça da maioria dos constituin~e8.

lI! - Transfiram-se a Subseção III (Projeto de Lei Orçamentária), da
Seção VIII (Processo Legislativo), do Capítulo I, do Título V (Da Organização dos
Poderes e do Sistema de Governo), bem como a Seção IX (Da Fiscalização Financeira,
Orçamentária,Oper'lcional e Patrimonial), do mesmo Capítulo, para serem transforma
das em dois Capítulos do Título VII (que trata do Orçamento e das Finanças Públi
cas).

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emellda visa corrigir falhas claras na sistematização de
Seções e Capítulos.

A Admini.tração Publica ê hoje largamente reconhecida como um dos PE
deres integrantes da organização do processo de governo. Não pode estar no Título

_dedicado ã Federação, mormente porque ê da Admini~tré1oçáo Federal que se está cuida~
do e a primeira exigência da estrutura federativa reside na autonomia estadual e m~
nicipal, face ã União, Deve ser transferida para o Título da Organização dos Pode
res e do sistema de governo.

o Sistema Tributário Nacional ê inseparável da temática da Federação.
Sem atribuição de competência e repartição de rendas, não poderá haver efetiva aut.2.,
DOGIia dos Estados e dos Municípios. Deve ser colocado em seu local prâprio.
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o Anteprojeto abriu UIll TItulo. para o Orçamento e as Finanças PÚbli-!
C•• , o que em. si mesmo já ê uma demasia. Entretanto, colocou em outro Título como

subseção e seção, o projeto de lei orçamentária e a f~5calização orçamentária e f~
nanceira. Cumpre sejam esses conJuntos alocados no T~tulo do Orçamento, como Cap~

tulos autônomos (Titulo VII, CapItulo III e IV).

j,Os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não ex
cedente de 10% de uma para outra das categorias, atribuindo-se aos membros
do Supremo Tribunal Federal e. aOS dos Tribunais de Justiça vencimentos nao
inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado e
secretários de Estado-membro, respectivamente, ressalvadas as vantagens pes
soais".

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte ARNALDO PRIETO

Comissão de Sistematização
PLUAI'lIO/co..15Sio/sUICOM.ssio-----------

A vinculação de vencimentos do modo como está prevista no texto ori
ginal retira praticamente dos Estados-membros da Federação a atribuição de fixar
os vencimentos de seus magistrados e o vencimento de todas aquelas categorias cuja
remuneração está vinculada à da magistratura. Isso conflita com a filosofia do Ante
projeto, que procura resguardar a autonomia dos Estados, além de não levar em contã,
para tanto, a situação financeira de cada um deles.

AUToII-------------__
EMENDA CS04624-2

f!J

Constituinte ARNALDO PRIETO

Comissão de Sistematização

EM:IDA IE SI5IDlATIZAÇl'\O

I - Altere-se a denominação do Título II do Anteprojeto Inicial apre
sentado pelo Relator, de "ààs"DíreItos e Liberdades Fundamentais" para "Dos Direi::
tos às Liberdades Fundamentais e à Participação política".

II - Mantenha-se no Capítulo I do Título I do Anteprojeto Inicial (a!'.
tigo 13) os seguintes dispositivos:

EMENDA CS04626·9
(J

r - - - - - - - - - - "l.~M.. Il,IO'COU.lssio/su.co ..uia-- _

tJ

L~ARTI00S=]

PFL/RS

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se no item V do artigo 192, do Anteprojeto Inicial apresenta
do ,pelo Relator, a cláusula ••• "após dez anos de exercício na j uda ca ttrr.a'", -

- item I, caput, excluída a referência a "existência digna", que de
ve ser transferida para o T1tulo IX,da Ordem Social;

- letras a e i, do item I, transferidas as Ietras q até .!l inclusive,
para o C~ítulo mais adequado no Título IX, da Ordem Social;

, - letras a até f inclusive, do item lII, transferido para o Capítulo
da Soberania Popular (Capítulo-V, Título lI), o iaput deste item e sua Ietra q,
transferindo-se, ainda, para o Título IX, da Or em Social, as letras .!l, 1 e.l, do
mesmo item;

EMENDA DE ADEQUAÇÃO -=

- item IV e suas letras;

- item 'VI e suas letras, até o item IX e suas letras, inclusive;

- item Xl e suas letras, até o item XV e suas letras, inclusive.

III - Transfira-se do Capítulo I do Título I do Anteprojeto Inicial
(artigo 13), ainda, os seguintes dispositivos:

- item lI, para o Capítulo da Nacionalidade (Capítulo IV,Título rn,

- item V e suas Ietras, para o Título IX da Ordem Social.

- item X, para o Título IX da Ordem Social.

IV - Transfira-se o Capítulo II do Título lI, do Anteprojeto IniciaJ
(artigo 14 a 17, inclusive), para um Capítulo próprio no Título IX,da Ordem Social;

o presente dispositivo conflita com as normas do artigo 204, que li
mita a idade mâxlIna de ingresso no Supremo Tribunal Federal em 65 anos, circunstân
cia que levaria ã aposentadoria compulsória aqueles que, com apenas 5 anos de judi
catura, ingressassem nela com a idade-limite do artigo citado.

Depois disso e de se considerar os artigos 193, 210, item I, 215 ,
f 19, letra a, 224, item II, 225, item III, 231, § 19, letra a. Todos ele•.disci
plinaram o ingresso de profissionais em advocacia, ou de membro de Minister.ia Publi
co, na Magistratura de 2a. Instância, e já exigem profissional de 10 anos de exercI
cio para essa investidura. ~ de se considerar também que o dispositivo, como esti
redigido, estabe.lece critêrio dispar com o estabelecido para o Supremo Tribunal Fe
deral, que apenas limita a idade do cidadão para o seu ingresso na Instituição, O
que vem possíbilítar a convocação de juristas e estudiosos consagrados para o d ..
penha dessas aLtas funções, mesmo sem o comprojni.aso de haverem participado da ia
tratura anteriormente. . -

Social; ,.,.., TIEXTO/JUSTII'"ICAÇiO-----------------,

V - Mantenha-se o Capítulo III, do Título lI, do Anteprojeto Inicial
(artigo 18), com a denominação alterada para "Dos Dueitos da Pessoa Social" trans
feridos, para o local indicado, os seguintes dispositivos:

item IV e suas letras, para o Título IX, da Ordem Social;

- item V, caput, e Ietra g, para o Capítulo da Soberania Popular (Ca
pítulo V, Título lI);

- letras.Q. até -9.' inclusive, do item V, p~a o Título IX, da Ordem

EMENDA CS04627-7
tJ DEP. PRISCO VIANA

r:o---------- ,1.IEN....UO/cOWI55ÃO/'uacolussio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tJ!i"""O~• PMDB

- item VI, letras a até.!l' inclusive, para Capítulo do Controle da
Administração a ser aberto no Títülo V da Organização dos Poderes;

~

nanceira.

JUSTIFICAÇÃO
Art. O Poder Executivo é exercid? pelo Pr~sidente

da República, com o auxílio do Primeiro Ministro e dos Ministros

de Estado e a participação do Conselho de Ministros, nos termos
deste Capítulo.

Art. • O Presidente da República será eleito dentre

brasileiros natos,. maiores de trinta e cinco anos, no exercicio
dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto popular,

direto e secreto, cento e vinte dias antes do término do mandato
de seu antecessor.

Art. • Será considerado eleito Presidente o candida-

to que, registrado por partido púlítico, obtiver maioria absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1º. Se nenhum candioato obtiver maioria absoluta na

primeira votação, far-se-á nOVá eleição trinta dias após a pro-

CAPÍTULO II 

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO '[

DO PRESIDENTE DA .REPÚBLICA

rr-=PAIlTIOO;=-]

PFL/RS
AUTOI'I---------------

Constitunte ARNALDO PRIETO

- i tem VII e suas letras, para o Capítulo da Soberania Popular (Capl
tulo V, Título lI);

- item VIII e suas letras, para o Capítulo compatível do Título IX,
da Ordem Social;

- item IX e suas letras, para o Título VIII, da Ordem Econômica e Fl

O Título II do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relato,r deve
tratar dos direitos às liberdades fundamentais e dos direitos polí ticos. Os direi
tos econômicos e sociais devem ser regulados no seu lugar próprio, que é o Título da
Ordem Social (Título IX). Aproveitou-se a Emenda para sistematizar melhor as libe!:
dades públicas, separando-as dos direitos à participação política.

Dê-se ao artigo 192, item IV a seguinte redação:

Comissão de Sistematização·

EMENDA CS04625-1

tJ
,.,.., I"I.l!:N.."IO/COIlISsio/suacOlllssio--_--------

1":"1----------------TEXTOIJUST1F1CAÇÃO-----------------
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ções,
dodo
to.

clama~ão do resultado, somente concorrendo os dois candidatos
mais votados e podendo se dar a eleição por maioria simples.

§ 22. Se, antes de realizada a segunda votação, qual
quer dos candidatos que a ela tiver o direito de concorrer, fale
cer, desistir de sua candidatura ou, ainda, sofrer qualquer impe
dimento ~ue o inabilite, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o candidato com maior votação.

§ 3º. Se, na hipótese do parágrafo anterior, houver,
dentre os remanescentes, mais de um candidato com a mesma vota
ção, qualificar-se-á o mais velho.

Art. . O mandato do Presidente da República é de
cinco anos.

§ 1º. O Presidente deixará o exercício de suas fun
improrrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu pe

constitucional, sucedendo-lhe, de imediato, o recém-elei-

§ 2º. Se este se achar impedido, ou faltar antes da
posse, serão sucessivamente chamados ao exercício provisório da
Presidência da República o Presidente da Câmara dos Oeputados, o
do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

§ 3º. É vedada a reeleição do Presidente da República
para o período subseqüente.

Art. . O Presidente tomará posse em sessão do Con-
gresso Nacional e, se este não estiver reunido, perante o Supremo
Tribunal Federal, prestando o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixa
da para a posse, o Presidente, salvo motivo de força maior, não
tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Congresso

Nacional.
Art. • A renúncia dq Presidente da República ao man-

dato que exerce tornar-se-á eficaz e Lr re't r at áve l com O conheci
mento e leitura da mensagem ao Congresso Nacional.

. Art. • Vagando a cargo de Presidente,. nos três pri-
meiros anos de mandato, far-se-á eleição noventa dias depois de
aberta a vaga e o eleito completará o período remanescente.

§ 12. Se a vaga ocorrer nos dois últimos anos do pe
ríodo, o Congresso Nacional, trinta dias após, com a presença da
maioria absoluta de seus membros, elegerá o Presidente mediante
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos. Se no pri
meiro escrutínio nenhum candidato obtiver essa maioria, concorre
rão, em segundo escrutínio, apenas os dois candidatos mais vota
dos, considerando-se eleito aquele que obtiver maioria simples de
votos. Em caso de empate, ter-se-á por eleito o mais idoso.

§ 22. Nos casos de impedimento temporário ou de vacân
cia, o exercício provisório da Presidência da República caberá ao
Primeiro Ministro, que acumulará as funções. No impedimento de
le, proceder-se-á de acordo com o disposto no § 22 do artigo

Art. Toda vez que se ausentar do País, o Presiden-
te da República, em mensagem com quarenta e oito horas de antece
dência, comunicará a viagem às Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Em nenhum caso o afastamento será superior a
trinta dias, sob pena de perda do mandato, salvo hipótese de for
ça maior.

ParágràTo único. D Presidente da República enviará ao
Congresso Nacional, dentro de dez dias após o seu retorno ao
País, m~nsagem, com exposição circunstanciada de sua viagem, das
negociações realizadas e dos resultados obtidos.

SEçAo II
DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. • Compete privativamente ao Presidente da Re-
pública:

I - exercer as chefias de Estado e de Governo, com o
auxílio do Primeiro Ministro, dos Ministros de Estado e do Conse

lho de Ministros;
11 - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Mi

nistros • do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da
União, dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão diplomática
de caráter permanente, os Governadores de Territórios e, quando
determinado em lei, a de outros servidores;

111 - ~n~c~ar o processo legislativo, na forma e nos ca
sos previstos nesta Constituição;

IV ~ sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente, ou

solicitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional, na forma
prevista nesta Constituição;

VI - garantir, através de seu arbitramento, o funciona
mento regular dos poderes e das instituições do Estado;

VII - assegurar a intangibilidade da ordem constitucio-

nal;
VIII - manter relações com Estados estrangeiros;

IX - celebrar tratados, convenções e atos internacio
nais, ad referendum do Congresso Nacional;

X - decla~ar guerra, depois de autorizado pelo Congres
so Nacional, ou, $em prévia autorização deste, no caso de agres
são estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativas;

XI - fazer a paz, ad referendum do Congresso Nacional
ou depois de por este autorizado;

XII - autorizar, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras ou vinculadas a organismos internacionais
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporaria
mente;

XIII - decretar a mobilização nacional, total ou parcial-
mente;

XIV - determinar, em situações de crise, medidas consti-
tucionais de defesa do Estado;..

; XV - decretar e executar a intervenção federal;
XVI - iniciar o procedimento de revisão constitucional;

XVII - convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional
ou qualquer de suas Casas;

XVIII - remeter ao Congresso Nacional mensagem sobre a si
tuação do País, por ocasião da abertura da sessão legislativa;

XIX - exercer o comando supremo das Forças Armadas;
XX - autorizar brasileiros a aceitar' pensão, emprego ou

~omissão de governo estrangeiro;
XXI - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
relativas ao ano anterior;

XXII - conceder indulto e comutar penas com audiência dos
órgãos instituídos em lei e nos casos por esta não vedados;

XXIII _ nomear os oficiais-generais das Forças Armadas e o
Consultor-Geral da República;

XXIV - presidir as reuniões do Conselho de Ministros quan

do a elas comparecer;
XXV _ editar decreto-lei, ad referendum do Congresso Na-

cional;
XXVI - autorizar que se executem, em caráter provisório,

antes de aprovados pelo Congresso Nacional, os atos, tratados ou
con~enções internacionais, se a isto o aconselharem os interesses
do País;

XXVII - submeter a novo exame do Congresso Nacional qual
quer lei federal, cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada
pelo Poder Judiciário, e que, a seu juízo, seja essencial ao
bem-estar do povo e à promoção ou defesa do interesse nacional,
caso em que, ratificada por dois terços de votos em cada uma das
Câmaras, ficará sem efeito a decisão do Tribunal;

XXVIII - nomear, livremente, os seguintes Ministros de Esta-
do, não sujeitos a moção de censura:

a) da Marinha;
b) das Relações Exteriores;
c) do Exército; e
d) da Aeronáutica;

XXIX - nomear e exonerar o Primeiro Ministro e, na forma
do artigo , os demais Ministros de Estado;

XXX - dissolver a Câmara dos Deputados e convocar elei
ções extraordinárias.

Parágrafo único. O President~da-República pode dele
gar ao Primeiro Ministro as atribuições de nomear Governadores de
Territórios e outras pertinentes ao exercício do Governo.
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Legisl~tivo, do Poder
Poderes constitucionais

será dirigido pelo
da República, dentre
investidura no cargo

sociais;

crimes de responsabilidade os atos do
que atentarem contra a Constituição Fede-

Ministros

obrigam a
coletiva-

ao Presidente
Estado, que res
os impedimentos

de relevante interesse
sobre as quais exerça, o

ra:

§ 12. ,A dissolução a que se refere este artigo não se
fará, porém, nos seis meses iniciais e finais do período de qua
tro anos da legislatura da-Câmara dos Deputados.

far-se-á:
I - pelo Presidente da República, sempre que julgar ne

cessária ou conveniente, cabendo-lhe a presidência, se comparecer
à reunião;

11 - pelo Primeiro Ministro, sempre que houver necessi
dade de deliberar sobre qualquer das matérias de sua competência;

111 - pela maioria absoluta dos Ministros de Estado.
§ 12. A reunião do Conselho de Ministros, quando regu

larmente convocada, efetuar-se-á dentro de vinte e quatro horas
contadas da formalização do ato convocatório.

§ 22. O Conselho de Ministros terá funções consultivas
para as decisões do Presidente da República, quando este presidir
suas reuniões.

Art. O Conselho de Ministros dissolver-se-á:
I - ao início de nova legislatura;

11 - pela renúncia coletiva dos Ministros de Estado;
111 - pelá exoneração do Primeiro Ministro;

IV - pela aprovação de moção de censura, por maioria ab
soluta dos membros da Câmara dos Deputados;

V - pela posse de novo Presidente da República eleito
pelo sufrágio direto.

Art. . A Câmara dos Deputados poderá aprovar, pelo
voto da maioria absoluta dos seus membros, moção de censura ao
Governo, na pessoa do Primeiro Ministro.

§ 12. Observar-se-ão as seguintes regras para a censu-

a) a moção, fundada em razões
nacional, apenas deverá versar matérias
Conselho de Ministros, competência;

b) o requerimento de moção de censura, que terá por
único destinatário o Primeiro Ministro, deverá ter a assinatura
de um terço dos membros da Câmara dos Deputados;

c) o Primeiro Ministro deverá ser ouvido, em quarenta e
oito horas, sobre o conteúdo da moção, assegurando-se-Ihe o di
reito de comparecer pessoalmente ao plenário da Câmara dos Depu
tados para explicações;

d) a votação da moção de censura, em escrutínio secre
to, observado o disposto nas alíneas anteriores, deverá estar
concluída até cinco dias após a audiência do Presidente do Conse
lho de Ministros.

§ 22. A moção de censura, uma vez aprovada, produzirá
a dissolução do Conselho de Ministros, após decorrido o prazo de
quarenta e oito horas, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

§ 32. A moção de que trata o parágrafo anterior não
afetará a posição dos Ministros de livre escolha do Presidente da
República.

§ 42. A moção de censura, recusada pela Câmara dos De
putados, não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislati
va, exceto se subscrita pela maioria de seus membros.

Art. . Em qualquer dos casos de censura, a segunda
moção aprovada pela Câmara dos Deputados poderá ter seus efeitos
s~spensos por ato do Presidente da República. A suspensão será
comunicada em mensagem à Câmara dos Deputados, que poderá recu
sá-la, mantendo a censura pelo yoto de dois terços de seus mem

bros.
Art. • Na mesma séssão legislativa, a terceira cen-

sura contra o Primeiro Ministro autorizará o Presidente da Re
pública a dissolver a Câmara dos Deputados e a convocar nova
eleições dentro de sessenta dias.

§ 32. As resoluções do Conselho de Ministros
todos os seus membros, que ficam por elas solidaria e
mente responsáveis.

§ 42. O Conselho de Ministros indicará
da República os Secretários e Subsecretários de
ponderão pelo expediente do Ministério durante
dos Ministros de Estado.

Art. A convocação do Conselho de

e

ao

ser

seu

con-

individuais

Ministros deverá
de um terço de

. O Presidente da República, na vigência de
ser responsabilizado por atQs estranhos
funções.

Art. Os Ministros de Estado, reunidos, formam, em
com~nhão hierárquica com o Presidente da República, o Conselho de
Ministros cuja organização, funcionamento e atribuições são de
terminados em lei complementar.

Parágrafo único. O Conselho de
constituído, obrigatoriamente e no mínimo,
gressistas.

Art. • O Conselho de Ministros
Primeiro Ministro, nomeado pelo Presidente
os cidadãos que preencham os requisitos para
de deputado federal.

Art. • Compete ao Conselho de Ministros:
I - opInar sobre as questões encaminhadas pelo Presi

dente da República; .
11 - aprovar os decretOs, as propostas de lei e examinar

as qüestões suscitadas pelo Primeiro Ministro ou pelos Ministros
de Estado;

111 - elaborar Programas de Governo e apreciar a matéria
referente a sua execução;

IV - elaborar "proposta de Orçamento da União;

V - deliberar sobre as questões que afetem a competên
cia de mais de Um Ministério.

§ 12. As resoluções do Cõnselho de Ministros são toma
das pelo voto da maioria absoluta de seus membros, competindo ao
Primeiro Ministro o voto de qualidade, sem prejuízo daquele que
ordinariamente lhe assiste.

§ 22. Os atos do Presidente da .República, que versem
matéria resolvida pelo Conselho de Ministros, devem ser referen
dados pelo Primeiro Ministro e pelo Ministro competente.

Art. • São
Presidente da República
ral e, especialmente:

I - a existência da União;
11 - o livre exercício do Poder

Judiciário, do Ministério Público e dos
dos Estados;

111 - o exercício dos direitos políticos,

SEçllo IV
DO CONSELHO DE MINISTROS

SECIlO rrr
DA RESPONSABILIOAOE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária; e
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que. estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Art. • Depois que a Câmara dos Deputados declarar a
admissibilidade da acusação, contra o Presidente da Repúbl~ca,

pelo voto de dois terços de seus membros, será ele submetido a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações pe
nais comuns, ou perante ~ Senado Federal, nos crimes de responsa
bilidade.

§ 12. O Presidente ficará suspenso de suas funções:
a) nas infrações penais comuns, se recebida a denún~ia

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
b) nos crimes de responsabilidade, após instauração do

processo pelo Senado Federal.
§ 22. Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o

julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presi
dente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 32. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas
infrações penais comuns, o Presidente da República não estará su
jeito a prisão.

Art.
mandato, não pode
exercício de suas
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SEçllo VI
DOS MINISTROS DE ESTAOO

Art. Os Ministros de Estado, agentes políticos au-
xiliares do Presidente da República, atuam sujeitos às suas dire
trizes e em harmonia com as deliberações emanadas do Conselho de
Ministros.

Deputados;
VII _ os antigos Presidentes da República, que não hajam

sido destituídos do cargo.
§ 1º. No impedimento ou ausência do Presid~nte da Re

pública, a presidência do Conselho caberá ao Presidente do Supre

mo Tribunal Federal.

XX - exercer outras atribuições previstas nesta Consti
tuição ou que lhe forem delegadas pelo Presidente da República.

§ 1º. Para ausentar-se do país, o Primeiro Ministro es
tá sujeito às mesmas normas previstas para as viagens do Presi
dente da República ao exterior.

§ 2º. O Primeiro Ministro deverá comparecer mensalmen
te ao congresso Nacional para apresentar relatórios sobre a exe
cução do Programa de Governo ou expor assunto de relevância para
o País.

O Conselho da República é órgão coordenador
institucionais entre os Poderes do' Estado. Cum

harmonia e independência dos órgãos da sobera-

Art.
das ·relações
pre-lhe velar pela
nia nacional.

Art. . O Conselho da República, cuja organização,
competência e funtionamento serão disciplinados em lei complemen

tar, é composto pelos seguintes membros:
I _ o Presidente da República, q~e o presidirá;

11 - o Presidente da Câmara dos Deputados;
111 _ O Presidente do Senado Federal;

IV _ o Presidente ~o Supremo Tribunal Federal;
V _ o Presidente do Conselho de Ministros;

VI _ os líderes da Maioria e das Minorias da Câmara dos

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe
forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente d~ República, pelo
Primeiro Ministro ou pelo Conselho de Ministros;

V - comparecer ao plenário do Congresso Nacional, ou de
qualquer das Casas que o compõem, por solicitação do Governo, pa
ra debater, sem direito a vo~o, as proposições legislativas e as
razões de veto, oriundas do Executivo.

§ 1º~ Ao Ministro de Estado, sempre que comparecer às
sessões do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, con
vocado ou não, é reconhecido o direito de tomar parte nos debates
sobre proposições que envolvam matéria sujeita à área de sua com
petência.

§ 2º. Na hipótese.do parágrafo anterior, o Ministro de
Estado não terá direito de voto, embora disponha da prerrogativa
de permanecer no recinto, ocupando a bancada ministerial.

CAPiTULO VI
00 CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. . O Presidente da República, ressalvadas as in-
vestiduras ministeriais de sua livre deliberação, nomeará os Mi
nistros de Estádo escolhidos dentre as indicações efetuadas pelo
Primeiro Ministro, que, para tanto, levará em conta os resultados
das últimas eleições para o Congres~o Nacional.

Art. • Os Ministros de Estado deverão preencher os
requisitos que esta Constituição estipula para deputado federal.

Art. . Compete ao Ministro de Estado, além das atri-
buições que a Constituição e as leis estabelecerem:

I _ exercer a orientação, coordenação e supervisão dos
'órgãos e entidades da administração federal na area de sua compe
tência, e referendar atos e decretos assinados pelo Presidente da
República e pelo Primeiro Ministro;

11 - expedir instruções para execução das leis, decretos
e regulamentos;

111 - apresentar ao Presidente da República e ao Primeiro
Ministro relatório semestral dos serviços realizados no Ministé
rio;

SEçilo V
DO PRIMEIRO MINISTRO

ral;

V - convocar reuniões do Conselho de Ministros;
VI - instaurar processo legislativo que verse matéria

inerente à competência do Conselho de Ministros, ressalvada a
precedência de iniciativa do Presidente da República;

VII - expedir decretos e regulamentos de execução, nos
casos a que se refere o inciso anterior, observada a precedência
nele estabelecida;

VIII ~ exercer a direção superior da administração fede-

§ 2º. Com a posse dos novos deputados após as eleições
de que trata este artigo, iniciar-se-á nova legislatura.

§ 3º. Dissolvida a Câmara dos Deputados, os mandatos
dos deputados federais subsistirão até o dia ,anterior à posse dos
novos eleitos.

Art. • O Presidente da República somente poderá exo-
nerar, por sua iniciativa, o Primeiro Ministro, autorizado pelo
Conselho da República e quando tal se torne necessãrio para a~se

gurar o regular funcionamento das instituições democráticas, co
municando as razões de sua decisão em mensagem ao Congrésso Na
cional, enviada no prazo máximo de quarenta e oito horas.

§ 1º. Os Ministros de Estado somente serão exonerados
pelo Presidente da República a pedido do Primeiro Ministro, res
salvados aqueles de livre escolha presidencial.

§ 2º. A exoneração do Primeiro Ministro, por iniciati
va do Presidente da Rep~blica, implicará a exoneração dos demais
integrantes do Conselho de Ministros.

.§ 3º. A faculdade prevista no caput deste artigo não
poderá ser exercida por mais de três vezes dentro do mesmo manda
to presidencial.

IX - elaborar, sob supervisão do Presidente da Repúhli
ca, Programa de Governo e apresentá-lo perante a Câmara dos Depu
tados;

X - indicar, para nomeação pelo Presidente da Repúbli
ca, os Ministros de Estado e solicitar a sua exoneração, ressal
vados aqueles de livre nomeação presidencial;

XI - promover a unidade da ação governamental, elaborar
planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento, sub
metendo-os ao Congresso Nacional, com a supervisão do Presidente
da República;

XII - enviar, com supervisão do Presidente da República,
o Projeto'de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de or
çamento ao Congresso Nacional;

XIII - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as con
tas relativas ao exercício anterior, dentro de sessenta dias após
a abertura da sessão legislativa;

XIV - dispor sobre a organização e o funcionamento da ad
ministração federal, na forma da lei;

XV - acompanhar os projetos de lei em tramitação no Con
gresso Nacional, com a colaboração dos Ministros de Estado;

XVI - prover e extinguir OS cargos públicos federais na
forma da lei;

XVII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacio
nal, ou às suas Comissões, quando convocado, ou requerer data pa
ra seu comparecimento;

XVII~ - acumular, eventualmente, qualquer Ministério, res
salvados aqueles cujos titulares sejam de livre escolha do Presi
dente da República;

XIX - e~viar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer
de suas Casas;

Art. Compete ao Primeiro Ministro:
I - presidir o Conselho de Ministros, na ausência do

Presidente da República;
11 - participar das deliberações do Conselho de Minis

.tros, com voz e voto, e subscrever os atos que dele emanem;
111 - auxiliar o Presidente da República na direção da

política geral de Governo e ser co-responsável por ela;
IV - coordenar as atividades administrativas do Poder

Executivo;
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EMENDA N9

Dê-se aos Capítulos I e 11 do Título V, referentes aos
Poderes Legislativo e Executivo, a seguinte redação, e acrescen
te-se, no mesmo Título, o Capítulo VI - DO CONSELHO DA REPÚBL!CA:

§ 29. Os membros do Conselho da República nele desem
penharão' as suas funções enquanto exercerem os cargos referidos
neste artigo.

Art. ..Compete ao Conselho da República:
I - velar pela harmonia, separação e independência dos

Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da federa
~ão;

se pronunciar sobre o
de seu recebimento,

§ 19. Desde a expedição do diploma até a inauguração
da Legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não po
derão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável ou decre
to judicial de prisão civil.

§ 2º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os
autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câmara
respectiva, para que resolva sobre a prisão.

§ 39. Os Deputados e Senadores não poderão ser proces
sados, criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, salvo nos
delitos contra a honra.

§ 49. Se a Câmara respectiva não
pedido, dentro de quarenta dias, contados
ter-se-á como concedida a licença.

§ 59. A concessão de licença não impedirá, nas infra
ções penais, imputáveis a Deputados e Senadores, que a Câmara
respectiv~, por maioria absoluta, suspenda, a qualquer momento,
por iniciativa da Mesa, o processo instaurado.

§ 6º. -A denegação de licença e a sustação do processo
criminal implicam suspensão da prescrição pénal.

§ 7º. Os Deputados e Senadores serão submetidos a jul
gamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 8º. Não perde a imunidade o congressista nomeado
Primeiro-Ministro ou Ministro de Estado.

§ 99 . A imunidade concedida a deputados estaduais,
restrita aos limites territoriais do Estado, só pode ser invocada
em face das autoridades judiciárias locais.

§ lO. Os vereadores às Câmaras municipais somente go
zarão de imunidade na esfera penal, observada a restrição previs
ta no parágrafo anterior, se assim o dispuser a Constituição es
tadual.

a extinção
respecti-

mêntal
mente,

11 - reconhecer e proclamar a incapacidade física ou
do Presidente da República, que o inabilite, comprovada

em caráter permanente, para o exercício do cargo;
111 - submeter, imediatamente, a decisão referida no in

ciso anterior, à ratificação da Justiça Eleitoral;
IV - propor ao Poder Executivo, mediante reclamação fun

damentada dos interessados, a anulação de atos emanados dos agen
tes administrtivos, quando praticados contra a lei ou eivados de
abuso de poder;

V - organizar seü~-se~iços auxiliares, provendo-lhes o
cargo, na forma estipulada em lei;

VI - propor ao Poder Legislativo a criação ou
de cargos dos seus serviços auxiliares e a fixação dos
vos vencimentos;

VII - elaborar seu regimento interno.
Art. . Estendem-se aos membros do Conselho da Re-

pública os, mesmos impedimentos e as mesmas imunidades e prerroga
tivas que assistem aos congressistas.

seu Presidente, em caso de decretação de inter
de utilização dos mecanismos constitucionais de V - a definição das hipóteses ensejadoras de perda do

a disciplina procedimental pertinente, observadas as
regras:
a) garantia de ampla defesa;
b) possibilidade de controle jurisdicional;
c) indicação de casos cujo processo seja instaurável

por denúncia coletiva, formulada por um grupo de cidadãos, com
domicilio eleitoral na circunscrição a que esteja vinculado o
congressista, desde que assinada por um número equivalente a dez
por cento, no mínimo, dos votos por ele recebidos na última elei-

mandato e
seguintes

§ 11. As imunidades de que trata este artigo são ex
tensivas ao suplente imediato do parlamentar em exercício.

§ 12. As prerrogativas processuais dos Senadores e De
putados, arrolados como testemunhas, não subsistirão, se deixarem
eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao
convite judicial.

Art. O edifício e as instalações do Congresso Na-
cional são invioláveis. Compete ao seu Presidente requisitar e
autorizar o ingresso de membros das forças militares ou policiais
quando as circunstâncias o exigirem.

Art. • Decreto legislativo, denominado Estatuto dos
congressistas, de iniciativa exclusiva das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, disporá sobre:

I - normas relativas à organização administrativa e
funcionamento de ambas as Casas do Congresso Nacional;

11 - o regime de incompatibilidades a que estarão sujei
tos os membros do.Poder Legislativo da União;

111 - os critérios de fixação da remuneração mensal, que
assegure aos congressistas a necessária independência, estipulado
o seu valor real ao final de cada legislatura para a subseqüente,
admitidos reajustes de acordo com o sistema geral de atualização
salarial;

IV - a especificação de normas, diretrizes e princípios
referentes às vantagens, aos direitos, aos deveres e aos impedi
mentos dos membros do Congresso Nacional:

ção;
VI - o inquérito parlamentar, cujas comissões disporão

de autoridade própria para efetuar buscas e apreensões e ordenar
a condução coercitiva de testemunhas, podendo, para tanto, se ne
cessário for, requisitar o auxílio da força policial;
~

A Câma~a dos Deputados detém a representação
Povo e o Senado, a dos Estados-membros e do D1s-

Art.
institucional do
trito Federal.

Art. A eleição de Deputados e Senadores far-se-á
simultaneamente em todo o pais, mediante sufrágio'universal e vo
to popular, direto e secreto.

Art. Não perde o mandato o Deputado ou Senador in-
vestido~na função de Primeiro Ministro ou de Ministro de Estado.

Art. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente,
por direito próprio, na Capital da União, de 1º de março a 30 de

junho e de 1º de agosto a 5 de dezembro.
§ 1º. A convocação extrãordinária do Congresso Nacio

nal far-se-á:
a) pelo

~enção federal ou
defesa do Estado;

b) pelo Presidente da República, quando este a enten~er

necessária; ou
c) por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal.

Art. O poder de legislar reside no povo. A função
legislativa é exercida, por de~egação popular, pelo Congresso Na
cional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SECllo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 29. Na sessão legislativa extraordinária, o Congres
so Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual for

convocado.
Art. Salvo disposição constitucional em contrário,

as deliberações de cada Câmara 'serão tomadas por maioria de vo
tos, presente a maioria de seus membros.

.., Art. Os Deputados e Senadores são invioláveis, no
exercício do mandato, por opiniões, palavras e votos que houverem
manifestado no desempenho do seu cargo.
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mandato;

SEÇÃO II
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

IX - as hipóteses de convocação de suplente;
X - a incorporação às Forças Armadas de deputados e se

nadores, militares ou não, em tempo de paz ou de guerra.

IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos exter
nos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ouvido o Podér Executivo Federal;

V - suspender, após avaliação discricionária, fundada
em razões de relevante interesse econômico ou ~ocial, a execução,
no todo ou em parte, de lei ou ato, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

VI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos;

VII - suspender, exceto nos casos de intervenção decreta
da, a concentração de força federal nos Estados, quando as neces
sidades de ordem pública não a justifiquem;

. VIII - editar resoluções.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos ítens I e 11,

funcionará como Presidente do Senado Federal o do Supremo Tribu
nal Federal; somente por dois terços de votos será proferida a
sentença condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo,
com inabilitação, por cinco anos, para o exercício de função
pública, sem prejuízo de ação da justiça ordinária.

dirigido pelo congressista
a processo legislativo em
pelo Congresso Nacional ou

VII - o direito de interpelação parlamentar que consisti-
rá:

a) em pedido de informações,
ao Poder Executivo, sobre fato sujeito
curso ou passível de fiscalização
qualquer de suas Casas; ou

b) em requerimento de convocação de Ministro de Estado,
sempre que, por deliberação da maioria, for este notificado a
comparecer perante o Congresso Nacional, as Casas que o compõem
ou qualquer de suas Comissões, para prestar, pessoalmente, infor
mações acerca de assuntos previamente determinados.

VIII - os casos de licença do congressista, sem perda do

Art. . A Câmara dos Deputados compõe-se de até qua-
trocentos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos pelo
sistema definido em lei complementar, dentre cidadãos maiores de
vinte e u~ anos e no exercício dos direitos políticos, por voto
direto e secreto em cada Estado ou Território e no Distrito Fede
ral.

§ lQ. Cada legislatura durará quatro anos.
§ 2Q. O número de Deputados, por Estado e pelo Distri

to Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada
legislatura, observados os limites fixados na lei a que se refere
o parágrafo anterior.

§ 3Q. Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Terri
tório será representado na Câmara por quatro Deputados.

Art. Compete privativamente à Câmara dos Deputa-
dos:

SEÇI\O IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Art. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de compe
tência da União:

Parágrafo único. As matérias, que não se inclua~ no
domín~ normativo da lei, estão sujeitas à disciplina regulamen
tar autônoma do Presidente da República.

S!ÕÇ/lD V
DO CONGRESSO NACIONAL

Art. É competência exclusiva do Congresso Nacio-
nal:

I - declarar, por dois terços dos seus membros, a ad
missibilidade de acusação contra o Presidente ,da República e
os Ministros de Estado que sejam de sua livre escolha;

11 - proceder à tomada de contas do Presidente da Re
pública, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
sessenta ~ias após a abertura da sessão legislativa;

111 - propõr pYojetos de lei que criem ou extingam cargos
de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos;

IV - aprovar, pelo voto da maioria absoluta de seus mem
bros, moção de censura ao Conselho de Ministros, na pessoa do
Primeiro Ministro;

V - editar resoluções.

SEÇI\O III
DO SENADO FEDERAL

Art. O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federa~, eleitos pelo voto direto e se
creto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.

§ 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2Q•. A representação de cada Estado e do Distrito Fe
deral renovar-se-á de quatro em quatro anos, alternadamente, por
um e dois terços.

Art. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - julgar o Presidente da República nos crimes de res

ponsabilidade e os Ministros de Estado; de sua livre escolha, nos
crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqueles;

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e o Chefe do Ministério Público da União nos crimes de
responsabilidade;

111 - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha
de magistrados, nos casos determinados pela Constituição, dos Mi
nistros do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de missão di
plomática de caráter permanente, dos Governadores de Territóriosi e, quando determinado em lei, a de outros servidores;

I - resolver definitivamente sobre os tratados, conven
ções e atos internacionais, ou qualquer de suas alterações, cele
brados pelo Presidente da República;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra e a fazer a paz; a permitir que forças estrangeiras tran
sitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamen
te, nos casos previstos em lei complementar;

111 - ratificar, pelo voto de dois terços de seus mem
bros, a pedido do Presidente da República, lei federal cuja in
constitucionalidade tenha sido declarada pelo Poder Judiciário, e
que, a juízo do Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao
bem-estar do povo e à promo~o ou defesa do interesse nacional,
caso em que ficará sem efeito a decisão judicial;

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal ou o
estado d~ defesa;

V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas
de Estados ou de Territórios;

VI - mudar temporariamente a sua sede;
VII - fixar, para viger na Legislatura seguinte, os sub

sídios do Presidente da República e os do Primeiro-Ministro;
VIII - deliberar sobre decretos-leis expedidos pelo Pre

sidente da República;
IX - elaborar o Estatuto dos Congressistas, previsto no

artigo
Parágrafo único. Os tratados, convenções ou atos in-o

ternacionais, uma vez incorporados ao direito positivo interno,
possuem igual autoridade e situam-se no mesmo plano de validad~ e
de eficácia das leis internas, regulando-se eventual conflito pe
los princípios do direito intertemporal ou pelo que dispuser a
ordem jurídica nacional. -

SEÇÃO VI
DA COMISSÃO REPRESENTATIVA

Art. Ao termo de cada sessão legislativa, o Con-
gresso Nacional elegerá dentre os seus membros, em votação secre

ta, uma Comissão Representativa, que o substituirá, nos períodos
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membroqualquer
Federal;

ciária,
pessoal

que:
I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou au

mentem a sua remuneração;
II - disponham sobre organização administratlva e judi
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e

da administração dos Territórios;
111 - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado
ria de civis, reforma e transferência de militares para a inati
vidade.

I - na esfera do poder Legislativo, a
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado

11 - na esfera do Poder Executivo:
a) ao pr~sidente da República; ou
b) ao Primeiro Ministro;

111 - na esfera do Poder Judiciário, aos Tribunais Supe
riores com jurisdição em todo o território nacional;

IV - na esfera da socieoaoe civil, a um conjunto de
eleitores, na forma desta Constituição.

-Art. • Cabe, privativamente, ao Presidente da Re
ouvido o Primeiro Ministro, ou por sua solicitação, res-

as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa
pública,
salvadas
das leis

Art. • O processo normativo compreende a formação de
atos revestidos de eficácia constitucional ou legal, cuja elabo
ração decorre do exercício:

r - do poder de reforma constitucional, atribuído ao
congresso'Nacional; ou

11 - do poder de legislar, deferido:
a) ao Congresso Nacional; e
b) ao Presidente da República.

de recesso e até o início da sessão subseqüente, investida das
seguintes atribuições:

-r - zelar pelas prerrogativas institucionais do Poder
Legislativo e das imunidades e garantias de seus membros; e

rr - velar pela supremacia da Constituição e pelo res
peito e observância das liberdades públicas.

Art. A Comissão Representativa é composta de trln-
ta e um membros efetivos, inclusive o Presioente, e igual número
de suplentes.

Parágrafo único. A Presidência da Comissão Representa
tiva caberá ao Presidente do Congresso Nacional, na forma regi
mental.

SEçilo VI!
DO PROCESSO NORMATIVO

SUBSEÇÃO I!
00 PODER DE LEGISLAR

SUBSEÇilO I

DO PODER DE EMENDA

Art. . O poder de legislar compreende a elaboração:
I - pelo Congresso Nacional:
a) de leis, que podem ser:

1) complementares à Constituição; e
2) ordinárias;
b) de decretos legislativos e resoluções;

11 - pelo Presidente da República, de decretos-leis ou
leis delegadaS'.

11 - Que objetive abolir:
a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republicana de governo;
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;
d),a separação dos Poderes; e
e) os oireitos e garantias inoividuais.
Art .. A matéria constante de proposta de reforma re

jeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta ua mesma sessão legislativa, salvo se reapresentada por
dois terçms dos membros de cada Casa.

o Primeiro Ministro
sua iniciativa sejam

Art. . O projeto de lei sobre matéria financeira se-
rá aprovado por maioria absoluta, devendo, sempre, conter a indi
cação dos recursos c~rrespondentes.

Art. . O projeto de lei aprovado por uma Câmara será
revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, sendo
enviado à sanção ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar,
ou arquivado, se o r~jeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à
Casa iniciadora.

Art. O projeto de lei Que receber parecer contrá-
rio, na comissão de mérito, será tido por rejei!ado.

Art. A Casa na qual tenha sido concluída a votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquies
cendo, o sancionará~ promulgando a lei, que terá vigência na_da
ta de sua publicação, exceto se dispuser em contrário.

§ 12 • Se o Presidente da República julgar o projeto, no
todo ou em parte, inconstit~cional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze
dias úteis. Publicar-se-ão no Diário Oficial da União as razões
do veto ou do pedido de reconsideração.

'§ 22. O veto parcial somente abrangerá texto integral
de artigo, de parágrafo, de inciso, de número ou de alínea.

cesso do
ficação.

Art. . A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Primeiro Ministro e dos
Tribunais federais terão inicio na Câmara dos Deputados, salvo o
disposto no inciso II do § 12 deste artigo.

§ 12: O Presidente da República e
poderão solicitar que projetos de lei de
apreciados:

a) em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;
b) em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.
§ 22 • Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo

anterior, o projeto será incluído na ordem do dia das dez sessões
consecutivas e subseqüentes; se ao final dessas, não for apre
ciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação fi-
nal do projeto, ressalvadas as referidas no artigo , § 22 •

§ 32 • A apreciação das emendas do senado Federal pela
dos Deputados, far-se-á, nos casos deste artigo, nas dez
subseqüentes em dias sucessivos, sob pena de rejeição.

§ 42. Os prazos do § 12 não correm nos períodos de re
Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de codi-

Câmara
sessões

Art. . Não serão admitidas emendas que aumentem a
despesa prevista:

I - nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva com
petência do Presidente da República ou do Primeiro Ministro;

11 - nos projetos sobre organização dos serviços admi
nistrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tri
bunais federais.

SUBSEÇi\O I! I
DO PROCESSO LEGISLATIVO

• A iniciativa do processo de elaboração dasArt.
leis compete:

Art. . O processo de emenda constitucional ini-

ciar-se-á,por proposta:
I - de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e

do Senado Federal; ou
11 - do Presidente da República.

§ 12. A proposta de emenoa será discutida e votada em
sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, conside
rando-se aprovada quando obtiver. em ambas as votações, dois ter
ços dos votos dos membros de Cada uma das Casas.

§ 2Q. A emenda, veiculada mediante Lei Constitucional,
será promulgada pelas Mesas de ambas as Casas do Congresso Nacio

nal e anexar-se-á, com o respectivo número de ordem, ao texto
constitucional.

Art. • Não será objeto de deliberação proposta de re
forma constitucional:

I - na vigência dos mecanismos constitucionais de defe
sa do Estado ou durante intervenção federal decretada nos Esta
dos ;
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§ 32. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silên
cio do Presidente da República importará em sanção.

§ 42. O Presidente da República comunicará as razões
do veto ao Presidente do Senado, considerando-se aprovado o pro
jeto que, apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu rece
bimento, obtiver o voto de dois terços dos membros de cada uma
das Casas do Congresso, reunidas em sessão conjunta. Nesse caso,
será o projeto promulgado pelo Presidente do Senado Federal e,
na sua falta, pelo Vice-Presidente.

§ 52. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido
no § 42, o projeto será incluído na ordem do dia, nas dez ses
sões subseqüentes em dias sucessivos. Se, ao final dessas, não
for apreciado, será tido por rejeitado.

§ 62. Se o Presidente da República não promulgar a lei
dentro de quarenta e oito horas, aplicar-se-á a regra constante
do parágrafo anterior.

§ 72. A autoridade que promulgar a lei ordenar-Ihe-á a
publicação dentro de vinte e quatro horas.

Art. . A matéria constante do projeto de lei rejei-
tado ou não sancionado somente poderá constituir obj;to de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maio
ria absoluta dos membros de qualquer das Casas.

Art. . As leis delegadas serão elaboradas pelo Presi-
dente da República, devendo a delegação ser por este solicitada
ao Congresso Nacional.

§ 12. Não serão objeto de delegação os atos da compe
tência exclusiva do Congresso Nacional, os da competência priva
tiva da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria re
servada a lei complementar, nem a legislação sobre:

a) organização do Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;

b) nacionalidade, cidadania e direitos individuais, po
líticos e eleitorais;

c) o orçamento.
§ 22. A delegação ao Presidente da

forma de resolução do Congresso Nacional,
conteúdo e os termos do seu exercício.

§ 32. Se a resolução determinar a apreciação do proje
to pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada
qualquer emenda.

Art. • As leis complementares somente serão aprova-
das por maioria absoluta.

Art. É assegurado o direito de iniciativa legisla-
tiva aos cidadãos.

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exerci
da pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei
devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, três décimos
por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cin
co Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de
cada um deles.

Art. . O Presidente da República,
cia, de necessidade ou de interesse público
editar oecretos-Ieis.

, § 12. publicado o texto, que terá vigência imediata, o

decreto-lei, com as respectivas razões, será submetido pelo Pre
sid~te da República, dentro de dez dias, ao Congresso Nacional.

§ 22. O congresso Nacional deverá apreciar o decre

to-lei dentro de sessenta dias contados do termo do prazo previs
to no parágrafo anterior, podendo emendá-lo.

§ 32. Se decorrer o prazo a que se refere o § 22 sem
qualquer deliberação pelo Congresso Nacional, será ele imediata
mente incluído na ordem do dia, nas dez sessões. subseqüentes em

dias sucessivos. Se, ao final dessas, não for apreciado, conside

rar-se-á aprovado.
§ 42. A rejeição do decreto-lei não implicará a nulida-

de dos atos e das relações jurídicas que se formaram durante a
sua vigência, restabelecendo-se, integralmente, a eficácia dos
atos legislativos, cuja aplicabilidade ficara suspensa em virtude

de sua edição.
§ 52. Se o decreto-lei não for aprovado pelo Congresso

Nacional, ficará o Presidente da República impedido de reeditá-Io
no decurso da mesma sessão legislativa.

ssçzo VIII
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. • A elaboração das propostas de orçamento obe-
decerá a priorida~es, quantitativos e condições estabelecidas em
lei de diretrizes orçamentárias previamente aprovadas por lei de
iniciativa do Primeiro Ministro.

Art. ,Os projetos de lei de que trata esta Seção
serão remetidos pelo Primeiro Ministro ao Congresso Nacional, nos,
prazos seguintes:

I - o de diretrizes orçamentárias, até oito meses e
meio antes de findo o exercício financeiro;

11 - os relativos a?s orçamentos anual e trienal, até
quatro meses antes do início do exercício financeiro subseqüente.

§ 12, O Primeiro Ministro poderá enviar mensagem ao
Congresso Nacional para propor modificações nos projetos a que' se
refere este artigo, enquanto não estiver concluída ,a votação, na
comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 22. O projeto de lei de que trata o inciso I, se não
for objeto de deliberação até o final da sessão legislativa
anual, será devolvido para sanção, ficando o Presidente da Re
pública autorizado a promulgá-lo como lei.

§ 32. Não será objeto de deliberação a emenda de que
decorra aumento de despesa global prevista, salvo quando:

a) compatível com o plano plurianual de investimentos,
com a lei de diretrizes orçamentárias, ou com ambos, conforme o
caso j e

b) indique os recursos necessários, desde que prove
nientes do produto de operações de crédito ou de alterações na
legislação tributária.

c) é vedado indicar, na emenda, como fonte de recur
sos, o excesso de arrecadação.

§ 52. Aplicam-se aos projetos de lei de que trata esta
Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

SEçilo IX
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Art. A fiscalização financeira, orçamentária, ope-
racional e patrimonial da União e das suas entidades, quanto aos
aspectos de legalidade, eficiência, economicidade e moralidade
administràtiv.~,será exercida pelo Congresso Nacional, pelo Tribu
nal de Contas da União e pelos sistemas de controle interno de
cada um dos Poderes, na forma estabelecida em lei.

§ 12. Compete ao Tribunal de'Contas da União:
à) examinar as contas prestadas, anualmente, ao Con

gresso Nacional, pelo governo da União, emitindo sobre elas o seu
parecer, no prazo de noventa dias;

'b) julgar as contas dos administradores e demais res
ponsáveis por bens ou valores públicos da União e das entidades,
por ela criadas, mantidas, controladas, ou de que partioipe, di
reta ou indiretamente, bem assim a daqueles que derem causa a
perda, extravio ou irregular aplicação, de que resulte prejuízo à
Fazenda Nacional;

c) realizar fiscalização, inspeção, investigação e au
ditoria orçamentária, financeira, operacional e patrimonial nos
órgãos dos Poderes da União, bem assim das suas entidades, refe

ridas no item anterior;
d) acompanhar a execução orçamentária, bem como as li-

citações, os concursos públicos e os casos de acumulação de car
gos, empregos ou funções, verificando a legalidade dos atos de
que resulte receita ou despesa pública, inclusive os das entida

des referidas nos itens anteriores;
e) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos

contratos de grande vulto, bem assim a dos atos concessivos de
disponibilidade, aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensões civis ou militares, com suas alterações, desde que sejam
pagas à conta do Tesouro Nacional;

f) representar ao Presidente da República, às Casas do
Congresso Nacional, ao órgão do Ministério Público competente,
para os fins cabíveis, nos casos de irregularidade grave, abuso
de poder ou infração que possa configurar ilícito penal; e



g) aplicar multa aos responsáveis, nos casos de irre
gularidade, ilegalidade ou infração às normas de administração
financeira, condenando-os por alcances, débitos ou prejuízos cau
sados à Fazenda Púbica, hipóteses em que as decisões terão eficá
cia de sentença, inclusive para execuçãol como título judicial.

§ 22. Consideram-se também valores públicos, para
efeito deste artigo, as contribuições referidas no artigo
(sociais, domínio econômico e categorias profissionais) bem como
quaisquer outros recursos arrecadados com caráter compulsório ou
retidos a título de incentivo fiscal e os decorrentes do pagamen
to de serviços públicos, inclusive tarifas, pedágios e custas.

Art. . O Tribunal de Contas da União tem sede no J
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo
o território nacional, cabendo-lhe elaborar o seu Regimento e
praticar os atos de sua economia interna, conforme os demais Tri

bunais Superiores do País.
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referidos nos itens IV e V do § 12, do art. ,deverão ser sus;
tados e desfeitos após tornada definitiva a respectiva decisão,
pelo decurso do prazo para recurso ou se este resultar desprovi
do, podendo porém o Presidente da República mantê-los em execu
ção, com recurso de ofício para o Congresso Nacional, exceto nos
casos de licitação e contrato, cuja impugnação a este será comu
nicada diretamente, com efeito suspensivo.

§ 12. O Tribunal, ante as razões do despacho presiden- J
cial, poderá reconsiderar a sua decisão anterior, ficando preju-
dicado o recurso. I

§ 22. O órgão do ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União, poderá das decisões dele recorrer para o Con
gresso Nacional, das quais não caiba o recurso ou a comunicação

referida no fina1 deste artigo e quando relacionados com os mes
mos atos nele indicados.

Art. • Lei complementar estabelecerá normas gerais
de administração financeira e de controle, no âmbito dos Poderes
Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, bem assim quanto às condições para criação de Tribunais de
Contas municipais.

b) dois terços escolhidos dentre os indicados em lista
tríplice organizada, aI ternati vamente, .pelo Congresso Nacional,
vedada a inclusão de congréssista, e pelo Tribunal de Contas da
União, sendo a deste último constituída, necessariamente, ora por
Auditores do próprio Tribunal ora por Membros do Ministério

Público junto a ele.

Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal de Contas da
União, em número de nove, terão iguais garantias, prerrogativas,
vencimentos e impedimentos dos membros do Tribunal Superior de
Justiça e serão nomeados pelo Presidente da República, dentre
brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade
moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, eco
nômicos, financeiros ou de administração pública, obedecidas as
seguintes condições:

li)

nado Federal;
um terço de sua l~vre escolha, com aprovação do Se- I

§ 32. Não se pronuncianao o Congresso Nacional, no pra
zo de 45 dias, prevalecerá a decisão do Tribunal, que tenha sido
objeto do recurso ou da comunicação.

§ 42. O Tribunal de Contas da União, por iniciativa
própria ou do Ministério Público, bem assim por solicitação do
congresso Nacional, da Câmara dos Deputado?, do Senado Federal ou
das Comissões de qualquer em destes órgãos, poderá promover ins
peções ou auditorias, determinar diligências ou requisitar pro
cessos e documentos referentes a atos sujeitos ao seu controle.

§ 52. A lei disporá sobre os recursos cabíveis da. de
cisões do Tribunal e seus respectivos prazos, cabendo o seu Regi
mento Interno e ao dos órgãos referidos no parágrafo anterior
disciplinar, supletivamente, sobre os procedimentos no âmbito de
cada qual.

Art. . Os Tribunais de Contas dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios que o instituírem, cujo número de
membros não poderá ser superior a sete, deverão seguir o modelo
do Tribunal de Contas da União, quanto à forma de composição, or
ganização e competência, assegurando-se aos seus Conselheiros
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos iguais aos
dos. Desembargadores das respectivas unidades da federação.

a) acompanhar a execução dos 9rogramas de go~erno e
dos orçamentos da União, para avaliar o cumprimento das metas
previstas no plano plurianual de investimentos;

b) controlar e fiscalizar a gestão orçamentária, fi
nanceira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração
federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado, visando comprovar a legalidade e avaliar os
resultados quanto à eficácia e eficiência;

Parágrafo único. A lei ordinária disporá sobre o
tema de controle interno, com a finalidade de:

sis- I

[I

JUSTIFICACAO

o texto ora proposto tem por objetivo principal defi
nir o regime de governo e disciplinar o exercício das atribui
ções institucionais inerentes aos órgãos depositários das fU~
ções soberanas de Estado.

c) exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem assim dos direitos e haveres da União;

d) apoiar o controle externo no exercício de sua mis
são institucional, inclusive certificando a regularidade das con
tas a serem submetidas ao julgamento do Tribunal de Contas da
União; e

história
sistema

REGIME DE GOVERNO: O NEO-PRESIDE~

CIALISMO OU O PODER PLURALIZADO

O regime presidencial tem sido, ao longo de nossa
republicana, uma das instituições características do

constitucional brasileiro.

e) dar conhecimento ao Tribunal de Contas da União, de
qualquer irregularidade ou abuso de que tenha conhecimento, sob
pena de responsabilidade solidária.

Art. . Os atos a que o Tribunal de Contas da União
recusar registro ou que forem por ele impugnados, dentre aqueles

Com a proclamação da Repúbl1ca, em 1 889, inauguro~

-se, na prática das instituições brasileiras, a observãncia do
modelo presidencial, sob cuja égi~e passou a estruturar-se o

Estado.

A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presi
dente da República acentuou-se, progrp •• ivamente, a cada momen
to, até atingir, no ordenamento vigente, uma s1tuação de quase
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absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a con
seqUen!e degradação institucional do Legislativo e do Judiciã

rio.

o perfil autoritário da Carta Constitucional em vi

gor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a eviden
ciar ~inquestionável supremacia do Executivo em face dos de
mais órgãos da soberania nacional.

No presente momento histórico, em que se registra a
inflexão do processo autoritário de Governo, torna-se imperio
so parificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário,

restabel~cendo a fórmula clássica, divisada por Locke, Montes
quieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo próprio po
der, num sistema de harmonia institucional, de freios e contr~

pesos, que permita, na prática do Estado, o controle recíproco
entre os poderes da RepUõlf~a.

A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores
Constituintes, visa a tornar explícita a conformação triangu_
lar do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidada
nia (eleitorado), cuja vontade atua como fator de legitimaçã;
das instituiçóes do Estado, e, de outro, o Legislativo e o Go
verno'" qu: detêem o poder por delegação popular.

A presença inafastável dessa tríade no processo go
vernamental, tal como vem este disciplinado no texto proposto,
assegura permanente e recíproco controle entre os detentores
do poder, neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, pe~

sonificado no Leviathan, tão incompatível com o regime democr~

tico das liberdades públicas.

·A proposta substitutiva que ora apresento não insti
tui um regime parlamentar de governo e nem confere ao Poder
Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribui
ções inerentes à Chefia de Estado e à Chefia de Governo entre
o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.

O colégio ministerial deixa de constituir mero corpo
de auxiliares diretos do Presidente da República. Os Ministros
de Estado, nos termos deste Substitutivo, "ganham espaço, aut~

nomia e multiplicam-se os senhores de soluções" (v. HIXDHIBUR
GO PEREIRA DINIZ, "A Monarqu i.a Presidencial", p. 1Z6, 1984,.Ed.
Nova Fronteira).

A análise do texto'que ora submeto à Assembléia Na
cional Ccnstituinte permite vislumbrar que, nele, se contém
clara reação ã estrutura de poder singular na esfera do Execu

tivo.

E é neste ponto, precisamente, que reside um dos as

pectos mais importantes da proposta inclusa, que instituciona
liza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial,
ensejando tanto ao Conselho de Ministros como ao Congresso Na
cional uma decisiva participação no processo de governo.

Os procedimentos de fiscalização estabelecidos neste

Substitutivo, disciplinadores das relações intraorgãnicas na
esfera do Executivo (Presidência da República/Conselho de Mi
nistros) e daquelas que se processam no plano interorgãnico,e~

tre o Executivo e o Legislativo, respondem ã necessidade de s~

lucionar, no domínio da Constituição e sob o império das re
gras que dela emanam, qualquer possível conflito institucional

pelo controle do poder.

A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

Este Substitutivo, de outro lado,.consubstancia nor
mação pertinente à responsabilidade do Chefe do Executivo.

Um dos aspectos centrais do regime presidencial de

governo é a definição da responsabilidade do Presidente da Re

pública.

Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema

referido, explicitando a dupla responsabilidade do Chefe do P~

der Executivo da União, quer no plano político-administrativo,
quer na esfera penal comum.

o texto preconiza um Executivo monocrático, em
as funções de Estado e de Governo ~cham-se concentradas
sidente da República, que as exercerá com o auxílio do

lho de Ministros.

que

no Pr~

Conse-

O texto projetado identifica os valores políticos, é
ticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja ver prese~

vados.

Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do
processo de governo, pelo Presidente da República, a proposta
limita-lhe a ação política, na.esfera de condução dos negócios

da Administração Federal, cuja-Chefia incumbir~ao Primeiro-Ml
nistro, auxiliado pelo Conselho de Ministros, cujas resoluções
serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros~'

Mais~ ainda: os atos do Presidente da República, que versarem
questão resolvida pelo Conselho de Ministros, deverão ser refe
rendados, como condição de sua validade e eficácia, pelo Pri
meiro-Ministro e pelo Ministro competente.

Nota-se, aí, a instituição, na própria esfera do Po-

der Executivo, de um sistema de controle horizontal intraorgâ

nico, suficientemente apto a ünibir o absolutismo da vontade
presidencial.

A sujeição do Presidente da República ao princípio

da colegialidade constituirá a mais eficiente garantia de pár
ticipação democrática do colégio ministerial no processo deci

sório de governo.

O princípio da colegialidade refletirá, de modo ine
quívoco, a primazia da vontade majoritária, a única que pode e

deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade da maioria dos
Ministr~s de Estado passará a revestir-se de uma relevância j~

ridicamente mais intensa.

O Governo, portanto, passa a ser, na organização con~

titucfonal brasileira, o espaço político-administrativo do po

der pluralizado.

E define, ainda, a ordem procedimental a ser observ~

da no processamento de denúncias formuladas contra o Presiden
te da República, que terá, como hoje ocorre, o Senado Federal

e o Supremo Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos
crimes de responsabilidade e nos ilícitos. penais comuns, res

pectivamente.

A proposta mantem o procedimento escalonado, que se
~icotomiza em fases sucessivas, abrangentes do judicium accusa
tionis (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado Fe~

deral, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tri
bunal Federal, nas infraçôes penais).

Dentre os pontos inovadores, há um que merece aten-

ção.

Trata-se de regra que confere inviolabilidade ao Pr~

sidente da República, que não poderá sofrer, nos ilícitos pe

nais, qualquer tipo de prisão enquanto não sobrevier, em cará

ter definitivo, sentença penal condenatória.

PERFIL DO MODELO NEO-PRESIDENCIAL

O texto ora apresentado à consideração dos Senhores
Constituintes, fiel ã tradição republicana brasileira, concen

tra, no Presidente da República, a dupla condição de que ele,
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hoje, está investido: a de Chefe de Estado e a de Chefe de Go
verno.

A nova disciplina constitucional do Poder Executivo,
subjacente um novo modelo presidencial, pretende instituciona
lizar um regime de governo, em que as atribuições executivas,
na esf~ra dos negócios pertinentes ã Administração Pública, se
apresentem funcionalmente repartidas entre o Presidente da Re
pública, o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros.

o perfil deste modelo neo-presidencial assenta-se,f~

damentalmente, nos seguintes pontos:

(1) unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa
do Presidente da República;

(2) investidura no ofício presidencial por sufrágio
universal e voto popular, direto e ·secreto;

(3) mandato do Presidente da República limitado a um
qUinqUenio, vedada a possibilidade de recondu

ção para o período imediatamente subseqUente;

(4) extinção da figura do Vice-Presidente da Repú

blica;

(5) eleição indireta do Presidente da República, pe
lo Congresso Nacional, na hipótese singular de
vacãncia de seu cargo nos dois últimos anos de

seu mandato;

(6) possibilidade de consultas plebiscitárias, por
iniciativa presidencial, vinculando-se, o Chefe
do Executivo e os demais poderes da Repúijlica,

aos resultados· proclamados;

(7) "recaU" de decisões judiciaJ.s, mediante propo~

ta do Presidente da República ao Poder Legisla

tivo, que, ratificando por dois terços dos vo
tos dos membros que o compõem, pod~rá tornar i~

subsistente decisão do STF, declaratória de i~

constitucionalidade de lei federal, reputada de
grande interesse social;

(8) instituição do Conselho de Ministros, a ser con~

títuído, obrigatoriamente, no mínimo, de um te~

ço de congressistas;

(9) direção do Conselho de MinJ.stros pelo Primeiro
Ministro, que será nomeado pelo Presidente da
República dentre os cidadãos que preencham os
requisitos para In,estidura no cargo de deputa
do federal,

(10) nomeação dos MinIstros de Estado pelo PresIden
te da República, mediante indicação feita pelo
Primeiro-Ministro, excetuados os Ministros Mili

tares e das Relações Exteriores, imunes ao JUJ.
zo congressual de censura, que serão nomeados,

livremente, por decisão presidencial. Ressalte
-se, neste ponto, que os Ministros de livre no
meação exercem atribuições que, por sua nature
za mesma, compreendem-se no alcance do desempe
nho presidencial de suas funções de Estado (re
ilações internacionais e defesa da comunidade es
tatal). Os Ministros militares sempre exercera~

na tradição brasileira, postos de comando. O mo
delo constitucional brasileiro outorga ao Pres!

dente da República o comando supremo das Forças
Armadas, competindo aos Chefes militares, den
tro do princípio herãrquico que lhes impõe o d~

ver de lealdade e de obediência, plena sujeição
ao seu comandante - em - chefe. Não teria sent!

do, destarte, que, nesse plano, houvesse J.nter

ferência externa de um outro Poder, que gerass~

atê, a interrupção dessa relação entre comanda~

te e comandados.

(11) na composição do Conselho de Ministros, o Presi

dente· da República deverá observar os resulta
dos das eleIções gerais para o Congresso Nacio
nal;

(12) outorga de competência ampla ao Conselho de Mi
nistros, nas matérias relacionadas ã condução
dos negócios da AdminJ.stração Federal;

(13) necessidade de referenda ministerial, como con
dição de validade e de eficácia dos atos do Pr~

sidente da RepúblJ.ca;

(14) suj~ição do Conselho de Ministros, sempre na pe~

soa do Primeiro Ministro, ao juízo de censurada

Câmara dos Deputados que se formalizará através
de moção aprovada pelo voto da maioria absoluta
dos congressistas. Os Ministros de livre nomea
çã~ do Presidente da República não estarão su
jeitos a qualquer voto de censura;

(15) possibilidade de dissolução da Câmara dos Depu-
tados, por determinação presidencial, após a
terceira censura na mesma sessão legislativa;

(16) convocação de eleições extraordinárias, na hip~

tese do item precedente, reiniciando-se em con
sequência, e após constituída a Cãmara dos Dep~

tados, uma nova legislatura (período quadrienaU;

(17) previsão dos crimes de responsabilidade (infra
ções político-administrativas)' do Presidente da
República.

o PODER LEGISLATIVO: A NECESSIDADE DO.SEU RmTALEC~

A necessidade de impor limitações jurídicas ao exer

CJ.CJ.O do poder estatal e a exigência de preservar, em 'benefí
cio da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se - na
gênese do processo de organização democrática e constitucional
do Estado.

o constitucionalismo, como processo e como moviment~

projetando-se numa dimensão político-jurídica, tornou-se res
ponsável, a partir de século XVIII, pela instauração de uma 0E
dem normativa,. destinada a conter a onipotência do Estado.

O controle do peder. po H't í co , segundo adverte LOE\I'B:S

TEIN, representa a matéria central de qualquer teoria da Cons
tituição.

A liberdade dos destinatãrios do poder, numa comuni
dade estatal concreta, decorre, necessariamente, da eficáciado
sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigJ.lãn
cia sobre o processo de governo.

A divisão do poder constitui princípio fundamental de

limitação da autoridade estatal. Nela reside a garantia mesma
de respeito e proteção às liberdades públicas.

Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasi
leira, de 1 824, assinalou que a divisão dos Poderes PolítJ.cos
constituia o "princIplo conservador dos Direitos dos Cidadios,
e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a

Constituição oferece" (v. art. 99).

Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direi
tos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Assembléia Nacional
francesa, em 789, pois enfatizava que não teria Constituição
a Sociedade, na qual a garantia "dos direitos não estivesse as

segurada, e nem a separação de poderes determinada (v. art.16).

O sentido democrático que deve 'inspirar o processo

de consolidação de nossas instituições repele qualquer sistema
que gere a concentração de poderes.

Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do

poder, de estabelecer um regramento constitucional que confirá
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r.r---------------- TEXTO/JU~·lr(Cloçio----------- __,

bras, dos Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário.

As magnas prerrogativas do Conselho da República investem
no na competência de velar pela harmonia, separação e innependência

dos Poderes da União, e pela intangibilidade do princípio da ferlernc;ão.

Note-se que o Conselho da República acha-se, de certo mo
do, pelo que nesta proposta se contém, investido de virtual poder

moderador, cumprindo-lhe exercer, na definição de PIMENTA BURNO

na suprema i!1speção da nação".

O Conselho da República, enquanto depositário dessa suprg
ma prerrogativa, converter-se-á no árbitro constitucional dos con

flitos entre os Poderes políticos, velando, incessantemente, para

que se lhes preserve a independência, o equilíbrio e a harmonia.

c-·"'UTlOO--]
pMDS

EMENDA CS04628-5rr---- ------- .lUT,)" ----

C- CON5TTTIITNTE FERNANDO VE' ASCO
Ao disciplinar o exercício do poder de reforma, este

Substitutivo distingue entre revisão e emenda, para efeito de
alteração da Carta política.

o Poder Legislativo constitui, em essência, o instru
mento fundamental do governo representativo.

~ nele que se realiza, em plenitude, o princípio rei
tor do Estado democrático, cujo poder deriva do justo consenti
mento dos governadores.

Assim, e imperioso dotar o Poder Legislativo, no Es
tado brasileiro, de estrutura, garantias e mecanismos que o
viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais
foi instituído: legislar, representar e fiscalizar.

Esta proposta objetiva dar concreção efetivas às pr~

ocupações que visam a tornar o Legislativo um poder verdadeir~

mente autentico.

A émenda consagra na organização do Poder Legislati-
vo, o bicameralismo, sistema que tem sido tradicional entre
nos, desde a Carta Imperial de 1 824.

O processo de formação dos atos revestidos de eficá
cia constitucional e legal vem disciplinado de modo significa
tivamente inovador.

independência ao Poder Legislativo e permita aos membros nele
investidos a vigilância sobre o exercício dos demais poderes
da República.

A revisão limitar-se-á às normas materialmente cons
titucionais, vale dizer, aos preceitos que dispõem sobre a es
trutura do Estado, a organização do poder, a discriminação dás
competências estatais e a proclamação das liberdades públicas.

Suprima-se o artigo 468 do Anteprojeto de Constitui-
ção.

O exercício do poder de reforma, mediante revisão,
dar-se-á em procedimento complexo, de rito especial, corporifi
cando-se, as alterações dele resultantes, em Ato Constitucio

nal.

Registre-se que o texto, no que pertine ã reV1sao
constitucional, defere legitimidade ativa às Assembléias Legi~

lativas dos Estados-membros, nisso estabelecendo uma prática repQ

blicana só interrompida pelas Cartas de 1937 e de 19fi9.

A·reforma, mediante emenda, observará rito proceõimental

menos complexo, embora objetivamente mais difícil do que aquele p~

culiar ao processo de formação das normas meramente leqais.

JUS T I F r c A ~ A O

Considerando as grandes disparidades regionais, o pra

zo de dez anos previsto no artigo h68 é muito longo, devendn a
disposto no artigo 292, § 3Q , ~~~ êdotado imediatamente após a

promulgação da nova Constituiçãú.

.lUTOA----- _

Estipulou-se, na realidade, uma gradação, para efeito de

reforma, no coeficiente de rigidez das normas constitucionais, que

em função de seu conteúdo, submeter-se-ão a procedimentos diversi

ficados de alteração.

Cll'lSTITUINTE FERNAtUl VELASCO

CO'~ISSi10 DE SISTEM.~TIZAÇAO

r:-r-----------------TEXTO/Ju:lTru:,t,çAO-------------------,

A proposta, enfim, representa um passo significativo no

sentido de restabelecer, em toda a sua plenitude, a competência da

instituição parlamentar.

o CONSELHO DA REPúBLICA

A atual Emenda, embora mantenha o Conselho da República,
preconizado no texto oferecido pelo ilustre Deputado Bernardo Ca
bral, de5enha-se um outro perfil e o investe de funções instituci2

nais que o fazem superpor-se à dimensão na qual se acham estrutu

rados os Poderes do Estado.

Altera o parágrafo 3º do artigo 333, que passa a ter a seguinte redsção:

Art. 333 - .

§ lº- .

§ 2º- ..
§ 3º- A União, os Estados e os Municípios, devidamente articulados,

promoverão a assistência técnica, extensão rural, pesmísa agropecuária e créd!
to rural, prioritariamente ao pequeno e médio p:-odutor, assegurando para tal o
direita e a preferência ao crédito rural oficial, qJa1quer ~e seja sua rrodali
dade, a todo, que trabalhem diretamente na terra, em imóveis de até três módu _

los 'expresso-, r,fi ~ei, não cabendo, para tanto, qualqJer restrição de ordem pa _
trimonial.

JUSTIFÍCAÇI\O

Esta proposta visa a ins~itucionalizar, em sede consti

tucional, o Conselho da República, órqão incumbido de coorõenar as

relações instituc10nais entre as Poderes no Estado e ne velar pela

harmonia e independência dos órqãos da sobprania nacional.

Sem vínculos formais, que o situem na esfera ne aualquer

dos Poderes, o Conselho da República compõe-sp, nentrp. outros mem-

O crédito rural tem se concentrado nas grandes propriedades devido espe
cialmente as garantias exigidas, semre insuficientes para o peq..oeno agricul _

tor, notadamente nas regiões menos desenvolvidas, onde o baixo' valor da terra
não permite a formação de garantias em montante suficiente à captação de recur
sos creditícios de investimento, para viabilizar o processo prodJtivo.
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JUS T I F I C~!LQ.

~---------------TE"XTo/JU5TIFICAçÃe-----------------,

~P .. ItTIDD J
c.........E!:!.DB ·

SISTEMATLZACAODE

PLENARro/co"'13SÃo/SUBCO".I$sjo- ~

COMISSAO

Suprima-se a expressão nimpeiativo da segurança nacio
nal" do Art. 309, "caput", que passa a ter a seguinte redação:

A ressalva estabelecida num dos mais fundamentais pré - requisitos
para determinar se o imóvel CU11Jre ou não função social, deixa de tal ~
do exposta a eficácia da norma que sua permanência no texto significa o me~

mo que torná-la letra morta.
Em curso de ser aproveitada estão todas as áreas improdutivas. Assim,

até o currprimento do estabelecido no artigo 326 fica prejudicado, razão p~

la qual a supressão se impõe.

Art. 309 - A intervenção dó Estado no domínio econômi
co e o monopólio só serão permitidos quando necessários para .'!
tender interesse coletivo, co~forme ~efinidos em lei.

=-----·---~------T[XTOIJu'TlfICAÇÃO----------------,

EMENDA CS04633-1cr---- CONSTITUINTE,u";ERNANDO-' VELASCO

VELASCOFERNANDOCONSTITUINTE

JUS T I F I C A ç A O

-m:Fescenta a expressão n de Area Geográfica" ao § 3º
do artigo 292.

""""'".''''01'",''.''''' --.-J
COMISSAO DE SISTEMATI~ ___

NOVA REDAÇllO:

Art. 292 - •••••.••••••.•.•••••••••••••••••.•••••
I - .

11 - ........••.......••....•.........•..•.

III

§ 1º- ••.••••••••••••••••'••••••••••••••.••••
§ 2º- ••••••••••••.•.•..••••.••.••.••••.•••
§ 3º- O orçamento fiscal e o orçamenL.. Jcs in

vestimentos das empresas estatais, compatibilizados com o plano
plurianual de investimentos, terão, entre suas funções, a de re
duzir desigualdades interregionais, segundo critérios de popula
ção e de área geográfica.

••••••••••••• <J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • •

,..,.,--------------- TEXTO/~U5TlFrcAçÃo---------------_,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

Inclúa-se, no capítulo V Título IX, do Anteprojeto de
Constituição, o dispositivo abaixo, não acolhido pelo mesmo ,
embora co~stante do Anteprojeto da Comissão VIII:

.\UTOR- _

CONSTITUINTE FERNANDO VELASCO

JUS T I F I C A ç A O

r imperativo de segurança nacional tem sido a motiva 
ção usada tradicionalmente para justificar a intervenção auto
ritária do estado no domínio econômico.

Inaceitável se torna, portanto, sua permanência no Art.
309, quando o processo de aperfeiçoamento democrático já exclu
iu semelhante dispositivo constante do texto constitucional vi

gente - art. 4º, inciso I, que motivou a expropriação de 2/3 do
patrimônio fundiário das Unidades Federadas da Amazôniá, peloD~

creto nº 1.164/71-,pór seu correspondente Art. 48, inciso I, dQ
Anteprojeto de Constituição.

EMENDA CS04634-0

=-----·----------TEXTO/JUSTIFJCA;ÃO ~

rr-'ATA~L.-ºli O~?.J

VFI.ASCO

SISTEMATIZAÇAODECOMISSAO

I - .............................•...........•...........•....

II - .......................•..................................

III - a organização,o funcionamento e as atribuições do Banco

Central do Brasil e demais instituições financeiras oficiais.

NOVA REDAÇAO:

Art. 336 - •..•••••••..••••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••••••

Acrescente-se, ao inciso In do artigo 336, a. seguinte expressão:
- e demais instituições financeiras oficiais.

Além do tamanho da população, tam~ém a extensão terri
torial influe na necessidade qa ação pública para garantir a in
fraestrutura econômico-social básica. MantJdo apenas o critério
populacional, os estados de maior extensão geográfica, com popu
lação dispersa, seriam enormcmente prejudicados.

(J..----------- PLEHAAlO/cOMlSSÃo/StoBCOlolJ5SÃO

EMENDA CS04631-S
g-,-,
C CONSUIIIINIE. EERNANDO

JUS T I F I C A ç A O

Sem alterar o conteúdo do texto, explícita coroonentes do si~

tema financeiro de que trata o Capítulo IlI, considerando que a atual
legislação do sistema financeiro bancário já é mais abrangente que a
proposta do Anteprojeto de Constituição.

Art. - Constitui monopólio da União a exploração de
serviços públicos de telecomunicações, comunicação postal, t~

legráfica e de dados.
JUS T I F I C A ç A O

CONSTITU;INTE VELASCO

São serviços estratégicos cujo acesso a particulares per
mite a acumulação de. poder por grupos econômicos, in~ompatível

com um regime democrático e de alto risco para as liberdades i~

dividuais e interesses nacionais.

=---------------TEXTO/JUSTlFICAÇio--- --,

SUprima-se a expressão "ou está em curso de ser" da alínea "a" do oa
rágrafo único do artigo 325, que passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS0463S-8
tJ ·~TUH~TE "';;R'NAN-;;;' VELASCO ~

Art. 325 - .
~ TEXTO/JUSTrcAçÃo---------------~

Parágrafo único - ••.•••••••••.•••••••••••••••••...•••..••••.•••••••

a) é racionalmente aproveitado

Acrescente-se ao inciso I do arti~o 336 o seguinte:
-assegurado às instituições bancárias oficiais o acesso a t~

dos os instrumentos de mercado financeiro permitidos as s~

as congêneres do setor privado.
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COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

NOVA REDAÇAO:

Art. 336 - ••••••.•••,•••••••.••••••••..••••.•.••••••••••••••

I - A autorização pare .J runcãonament.o das institui -
ções financeiras, bem como dos estabelecimentos de

seguro, previdência e capitalização, assegurado às institui

ções bancárias oficiais o acesso a todos os instrumentos de

mercado financeiro permitidos as suas congêneres do setor prl
vado ,

JUS T I C A ç A O

Conquanto caiba às instituições bancárias oficiais

a maior respons~rlidaàe pelo financiamento da atividade em 

presarial no pais, não dispõe das mesmas oportunidades de at~

ar com todos os instrumentos de mercado financeiro, como as

suas congêneres do setor privado, Que assim concorrem privil~

giadamente na captação de poupança e depósitos direcionados à

especulação financeira.

2) Não causa Incomat.íbã.l.Idade com textos aproveitados pela Comissão de

Sistematização;
3) Define com clareza e objetividade o direito fundamental do tomem ru

ral à propriedade como instn.mento maior à sua vivência digna;

4) Define formas outras de propriedade que não a individual, existentes

de modo informal particularmente nas regiões de ocupação tradicional
da Amazônia e que c~recem de reconhecimento jurídico para satisfa 

ção do anseio cultural e econômico dessas coounidades.

EMENDA CS04638-2
tJ cmsTITUIN;;'"~ -:;;;;;;;-----]

,----------- PLENARIO/COI.lISSÃo/sUBCONISSÃOt:
r.-J---------------- TEXTOIJIJSTlFlCAÇÃO---- _

Suprima-se o art. 366 e seu parágrafo único.

JU.STIFICAÇAD

JUS T I F I C A C A O

1":"1,-----------------TEXTo/JUSTlrtcAçio----------------_

o dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de partic!o~

ção dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de previdêncl
a das entidades fechadas, estabelecendo a paridade na contribuição de ~

pregados e <''1pregadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos princí _

pios que devem informar o texto constitucional, já se ercontra a mesma

disciplinada pela Lei n9 6.435, de 15.07.n e seu regulamento, !::Õ.:reto

n9 81.240/78, bem como pelo Decreto n9 93.597, de 21.11.86, prestes a ser

alterado por iniciativa do próprio Poder Executivo, com vistas ao aper

feiçoamento dos dispositivos nele inseridos.

Acrescente-se, por outro lado, que da maneira como foi redigido,

o texto inviabiliza quase duas centenas de instituições de indiscutíveis

propósitos sociais (PREVI, do Banco do Brasil; PETROS, da Petrobrás

CAPAF, do Banco da Amazônia; CAPEF, do Banco do Nordeste; CENTRUS ,

do Banco Central; Fl.t-X:EF, da Caíxa-Econôníca; IPC, do Congresso Nac!

anal; POSTALIS, dos Correios e Telegráfos; VALIA, da Vale do Rio Doce

e outras), que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes

massas desprotegidas, geram poupanças significativas, abrem frentes de

emrcço c dinamizam o desenvolvimento econômico e social, hoje alcançan
do un universo de mais de 6.000.000 de trabalhadores e dependentes.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência comíe -

mentar privada, não é equitativo Limitá-Ia apenas e de forma difercncl
aI aos trabalhadores ligados ao setor público. O Estado e suas empresas po~

suem a mesma necessidade de retenção de mão de obra especializada que o s~

tor privado, o que justifica a flexibilidade na concessão de benefícios.

Por derradeiro, em se tratando de definição de procedimentos, su

gere-se a regulamentação da matéria atraVéS da legislação ordinária.

VE' ASCOFERNANDO

SISTEMATIZAÇAODE

CON5TTTlITNIE

COMISSAO

o parágrafo 39 do art. 309 conflita com o texto dos art!

gos 262, inciso I, a l Inea ."c", 269 e seu parágrafo único, 471

§ 19 e 474 que estabelecem prerrogativas e privilégios às insti
tuições finênceiras oficiais na movi",entação e aplicação de re

cursos • J .ance.írcs da União, atribuições essas j á consagradas, i~

delegáveis e indissociáveis de suas personalidades jurídicas.

De outro modo, as organizações estatais desempenham rel~

vante função social na prestação de serviço~ essenciais à pop~

lação, algumas com responsabilidades acrescidas no Anteprojeto

Constitucional (art. 13, I, "g") que por seu mérito não podem ser

~ealizadas pelo Setor Privado.

Suprima-se o parágrafo 39 do art. 309.

~.'rA~L ??:...!D71!!.-J

AUTOR------

CCl'6TlTUíNTE FER.·IIWJ'J VEU\Sf'D

CCf.1ISSAO DE SISTEMATIZAC/10

__________ PLEUARIO/coWIS:sÃO/SUBCOill,,,ia

= TEllTO/.W..TI,.I::AÇ;,O -,

EMENDA CS04639-1
E~

~DATA--_

'; 07/87 J

-rrr--"\II.TlOO---

l.-EHD.B..-VELASCOFERNANDO

SISTEMATIZI\ÇAODECOMISSAO

--------- PLENAAlOtcO...ISSÃO!SUBCOWI5SÃO ---,

=----------------TExTot,JUSTIFICAÇio --,

Aditar, como alínea, ao inciso XIII do art. 13, o texto do caput do ar

tigo 39 , aprovado pela Comissão Temática da Ordem Social, sem qualquer preju
ízo à coopatibilização ca1! outros incluídos no Anteprojeto de Constituição.

Texto a ser incluído: "Todo trabalhador rural terá direito assegurado'

á propriedade na forma individual, cooperativa, condominial, coounitária ou

mista para desenvolvimento de suas atividades".

JUSTIFIC~

1) G .exto proposto para inclusão foi aprovado pela Comissão da Ordem

Social;

Acrescente-se maí.s dois parágrafos ao act , 326, a se!Jlir entJ1Diao:llls:
Art. 326 - .

§ lQ- ..

§ 22- .

§ 39 - ..

§ 49- .

§ 59- ..

§ 69- .

§ 79- Na definição das zonas prioritárias para reforma agrária, serão

incluídas as ter-as situadas na faixa de vinte Quilômetros de largura, em cada la

do do eixo das estruturas viárias.
§ 89- Ninguém poderá ser proprietário do equivalente a mais '~:l cem ro

dulos rurais, seja runa só propriedade ou no conjlllto de seus imóveis.
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JUSTIFICAÇAO JUSTIFICAÇAO

),UTOR----- _

EME"I)A ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277

Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um

Sindicato, bastando garantir a sua livre organização, constituição, administração
e associação. O mais é matéria de lei ordinária.

A proposta de "substituição processual em questões judiciais

e administrativas" letra "e" do anteprojeto, cria um princípio constitucional des

medido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que o indivíduo tem de exercitar 

05 seus direitos próprios e inerentes. O Sindicato, de maneira anênala e arbitrá

ria, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado.

EMENDA CS04643~9

t: CONSTITUINTE JOSE: GERALOO

t!J PLt:Nit.III10/COloll'sio/auaCOM1$$ioê Comissão de Sistematização

r;'J----------------TEXTOIJUSTlFIC";;.O- ~ ~

AUTOR -----------------) :r~~Q~
CONSTITUiNTE FERNAtro VELASCO _ c..-n"-'U _J

Não é concebível, que terras dotadas de infraestrutura privilegiada para a

bastecimento de insumos e escoamento de produção, con investimentos do Poder Públ!.

co, permaneçam total ou parcialmente inexploradas, en<:j:Janto milhões de agriculto 

res lutam par um pedaço de terra para trabalhar ou são obrigados a exercer a ativ.!.

dade agrícola e,,, regiões de difícil acesso, onde as perdas da produção são ;ignif.!.

cativas, pelas deficientes condições de armazenagem e transporte.

Por outro lado, a grande concentração de terras nas mãos de poucos, princi

palmente nas áreas dotadas de infraestrutura básica de produção, muitas vezes CCfll

f'Inal.Idades especulativas e de reserva de valor, tem limitado o acesso à terra aos

agricultores com tradição nas lides agrícolas, gerando conflitos fundiários ou pr!.J.

noverdo desordenado êxodo para os centros urbanos, onde vão engrossar 05 bolsões de

miséria das periferias desses núcleos, fazendo CCfll que a diminuição da capacidade

prod.rt.íva no campo seja agravada pelo aumento dos problemas de q,J.imentação, saúde ,

saneamento, educação e segurança das cidades.

EMENDA CS04640-4

tJ
Inclua-se no Art. 277 do anteprojeto, 05 seguintes

íncãsos e Parágrafo iJnico:

DJMI5Si\0 DE SISTEMATIblÇAO
-:..----------- pLEH.lIIlO/cONISSÃo/sUBCOIl135ÃO----------] ~7~;Jã7J
r;-r----------------fEXTOIJUSTIFICAÇio-------------------,

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

Acrescente-s" novo Lten ao artigo 14 do lInteprojeto de Constituição, CO'" a

seguinte redação:
Art. 277 - ........................................................................ : ....

JUSTIFICAÇAO

Trata-se de impostos que estão sendo transferifos
da competência da União para a competência dos Estados, atendendo à necessidade
de fortalecer a Federação.

VI - produção e consumo de combustíveis e I,!!
brificantes líquidos e gasosos, exceto petróleo;

VII - serviços de transporte, comunicação e
turismo, exceto o de transporte de cargas para o exterior.

Parágrafo iJnico - Os impostos a que se referem os
ítens V e VI serão não cumulativos, nos termos da lei Complementar.

Art. 14 -

xxx - nãe incidência da prescrição no curso da relação de emprego.

JUSTIFICAÇAO

Já se constitui rotina a aceitação passiva, por parte do enpregado, das vio

lações a seus direitos, durante a vigência <do contrato de trabalho, na cer trzc de

que, ajuizando recfanaçân para garantí-Ios, sofrerá, -inevitavelmente, represálias

que via de regra culminam CCfll a demíssãç,

Necessário se torna, portanto, a inserção, no texto constitucional, de dis

positivo vedando a prescrição no curso do contrato, isso significando, assim, que

a contagem do prazo respectivo passará a ocorrer a partir do termo da relação em

pregatícia.

létrica;
V - a produção e fornecimento de energia e-

EMENDA CS04641-2
[= CCNSTITUíNTE FERNA!'D:J VELASCO

~_-__-_---- Pl.[NÁRlD/cOIol.ISSÃQ/s1JBeOul~3Ã()-----------_,

DJMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~-_--__- __-_----_ruToIJuSTIFIC...ÇÃO_----------------,

Acrescente-se, ao artigo 62, III, a expressão "e SUbdistritos".

Ocorre que ao incorporá-los ao ICM, o objetivo prin

cínal , que é o fortalecimento das receitas estaduais, não será atendido. Ao co;;

trário, perde-se a receita, hoje, auferida pela União e a correspondente parti=
cãpação dos Estados e Municípios.

t
Além do mais, o agrupamento de serviços e mercado-

rias num sá imposto não cumulativo é desaconselhável, pela complexidade que trará

à administração e fiscalização do tributo.

JUSTIFICAÇAO

A expressiva extensão territorial de determinados municípios, notamente os

situados na região amazônica, sem dúvida exige que se contemple, tarrbém, no texto
constitucional, os subdistritos, de maneira a facilitar a adninistração munici 

pal, hoje tão comroeet íoa, em decorrência das distâncias, em termos de eficiên 

cia.

EMENDA CS04644-7

[J COSNIIIlJINTE JOSE GERA! 00

tJ ""'"'O/OO''''Ão/su"o....Ão

COMISSÃO DE SISTEMAIIZACÃO
,.,.,. TEXTO/JUSTIFICAÇio --,

EMENDA CS04642-1
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

,.,-,r---------- PLENAAIO/coWI'sio/suOCOlu"io-----------.,

DJMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

,.,.,. T!:XTO/JUSTlrlcAçio------------------,

EME"I)A f.{)DIFICATIVA

OISPOSIÇÃO EMENDADA: inciso I do parágrafo 12 do Art. 341

O inciso I do parágrafo 12 do Art. 341 do anteproje

to passa ter a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "e", inciso IV do Art. 18

Suprimam-se do anteprojeto:

a) - A alínea "e", inciso IV do Art. 18

Art. 341 - .

I - ....•....................................

§ 12 _ Contribuição dos enpregadores, incidente

sobre a folha de salários, ou sobre o faturamento, ou sobre o lucro.
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JUST IFICAÇilO JUSTIFICATIVA

o conceito de que o mercado deva ser ordenado como condi-

A proposta da Comissão impõe às empresas pesado e ção de viabilização do desenvolvimento socio-economico caracteriza
absurdo ônus, em virtude de base de cálculo cumulativa. -j----t-- uma visão ideológica do mundo que é extremamente discutivel, e dis-

A opção mais favorável em termos de valor, ora suge- cutida e que por isso não deve incluir-se entre os princípios cons

rida, é a mais acertada e realista, remetendo a' matéria à lei ordinária. ti tucionais.

N"·IlTIDO--,.. tJ .~ I J
l t-'-.. .CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA DE ADEQUAÇAD

DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 405.

EMENDA CS04648-0

r.-r--------- "u:NÁAIO/COI.lISsio/$UeCO/,lISSiO-----

J
~D&T.l~

~~t/?1.
=--------------- TltXTO/..luSTlncAcio _

EMENDA CS04645-5
tJ CIl'6TITUINTE JOSE GERALDO

I!JElJEJI[)A t<DIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: "Caput" do Art. 14

O "caput" do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguinte redação:

Art. 14 _ São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, .além

de outros que visem a melhoria de sua condição social.

r::-r o__ TEXTO'JUSTlf'lCAÇio -,

JUSTIFICAÇAO
O conceito de trabalhadores abrange os empregados, os profissionais

liberais e autônomos e até diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição,

em seus incisos, trata de relação de emprego, típica e exclusiva dos empregados.
Entendemos, pois, como inadequada a expressão "trabalhadores", subs

tituindo-a por "empregados".

O Artigo 405 do anteprojeto, passa ter a segui~

te redação:

Art. 405 - A lei não restringirá a liberdade de

expressão exercida em qualquer meio de comunicação.

§ 19 - A publicação em qualquer veículo de com~

nícação não depende de licença de autoridade.

EMENDA CS04646-3
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

r::-r TEXTO/JlJSTlfICAÇlo -,

JUS T I F I C A ç 11 O

A garantia da manifestação do pensamento é pre~

suposto básico da democracia.

O inciso XV do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguinte
redação:

Art. 14 .
EMENDA CS04649-8

XV - Ouração do trabalho não excedente a 8 (oito) horas
diárias, com intervalo para alimentação e repouso, salvo exceções previstas em
lei ou em negociação coletiva de trabalho.

.UTOII'------------__-,
CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇ~O

JUSTIFICAÇAO

A garantia do emprego implica em saúde das empresas, condi

cionada ao aumento de produção e melhoria da produtividade, portanto, quanto me
nor a jornada, maior custo do produto e menor possibilidade de acesso pelo merc2.

do consumidor.

A redução deverá estar condicionada a situações peculiares às
realidades de épocas e empresas diferentes, portanto a lei se adaptará a essas ~
cessidades e a convenção coletiva, como manifestação das partes envolvidas, dará

o respaldo oportunamente conveniente.

EMENDA CS04647-1
~ AUTO.

~ CONSTITUINTE FRANCSCO BENJAMIM

,- .L(NA'Uo/cOl.llSS,Lo/sUICQUlSSÃO-----------

l:
r:-r--------------- TExTOltuST1'ICA;i!)------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART: 4019

"",- TCXTO/.lUSTl..1CAO:;,O'------ ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 79

Dê-se a seguinte redação ao inciso IIIdo artigo 79 do Anteprojeto de

Constituição:

Art. 79 - •.•.•.•.••••..•......•...•.•.••.•••..•.•.

1- • •

11 - ...................•.....................
111 _ Assegurar amplo. exercício das liberdades individuais

na economia promove~do o fortalec~mento da livre iniciativa como

forma de garantir o bem estar e a qualidade de vid~ do povo.
I

JUST.IFICATIVA

El~inaram-se do texto constitucional estereótipos de uma pa~
ticular ~isão dp mundo, desfazendo o equívoco de que o Estado possa

ter por tarefa democratizar a livre iniciativa, ela sim fonte esse~

cial de democracia, precisamente por ser livre, e independente do

Estado.

SuPrimas-se o Art. 40"9 do Anteprojeto de Constituição e renumerem
se os subsequentes.
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"As contribuições de melhoria serão exigidas dos propri~

tários de imóveis beneficados, tendo por lim1te total a despesa co~

provadamente realizada e previamente empenhada em concorrência públ!
ca e por limite individual a valorização obtida pelo imóvel gravado,
respeitada sempre a capacidad.e contr ~butiva do p r opr ietário."

r:-r--------- 'l.tHA.lllIOJCO"'15~;'ol$UOCO"'15S.iO------------,

f:.J COIlISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04650-1 .UTOO----- _

t:- CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

JUS T I F I C A ç li O

São inúmeros os exemplos de omissões ou de manipulações
da União, para transferir menos recursos para Estados e Municípios.
Um dos mais recentes é o IULC: em vez de atualizá-lo, a União lanç~

va em seu lugar o IOF sobre petróleo ou, então, cobrava as mais v~

riadas espécies de gravames sobre os co~bustívels e lubrificantes,
mantendo sempre muito baixa a arrecadação de IULC. Outro exemplo que
se pode citar é o do ITR, que o INCRA não consegue dinam1zar, pois
que a receita vai para os Municípios e não para a União.

Entendemos, as~im, que o fato poderá vir repetir-se no
Sistema Tributário concebid~ pelo Anteprojeto. Daí a nossa idéia de
fortalecer a posição dos Estados e Municípios, munindo-os de instru
m~nto capaz de neutralizar eventuais manipulações ou omissões contra
seu interesse.

deda Comissão
EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Dê-se ao § do artigo 262 do Anteprojeto
. Sistematização a seguinte ~edação:

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação proposta protege o contribuinte contra uma
possível tributação injusta de seu imóvel. Os parâmetros aqui pres
critos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudicar o
fisco.

CONSTITUINTE JOSE LINS

CDMISS~O DE 5ISTEMATIZAÇ~0

= TCXTO/.lvSTll"leAçÃO------- _

EMENDA CS04651-0

~ CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI
__________ I'LtN.l.IUO/eOlllss.i:o/suaco..... ssÃo _

~ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 270, INCISO 11, ALINIA d.

A alínea d do inciso 11 do Artigo 270 do ante-

projeto, passa ter a seguinte redação:

r=T TEXTO/JlJSTI,..IC4i;;,:~---- .......,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Acrescente-se ao 1nciso I~, do artigo 270 do Anteproj~

to da Comissão de S~stematização uma "alínea" com a segu1nte reda
ção:

"Art. 270

Art. 270 ..............................•......

11 - ..•....•............•...................

d) livros, jornais, publicações técnicas, cie~

tíficas, revistas e outros periódicos, bem como o papel destinado

a impressão.

II -
a) .,.

JUS T I F I C A ç A D

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

d)

e) gêneros de primeira necessidade, conforme definidos
em ~ei.

JUS T I F I C A ç li O

A proposição em tela visa a redução do custo dos gên~

ros que constituem a cesta básica das populações mai's carentes do
nosso país, com o ob)etivo de permitir a todos os brasileiros aces
so a uma alimentação saudável e condizente com as suas n€cessi~ades

n~tricionais, a fim de que se possa, em pouco tempo, ex~irpar a fo
me que assola uma boa parcela de nossa gente.

= =;::::::-::-:~__;;_;:;;:;~;;_;;;._;:;_- n::nO/JusTl'rcAç';.O-----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO • d
Acrescente-se à S~ção VI do capítulo I da t1tulo VII o

Anteprojeto da Comissão de Sistematização, o seguInte artigo:

"Art. t assegurada aos Estados relativamente. Uni
ão e aos Munic~pios en relação aos Estados e à Un!ão, o d~reito de

lhes cobrar a parcela a que t~verem direito, 00: força de qualquer
da; formas de participação estabelecidas neste Capítulo, quando oco~

rer arrecadação inferior à devida, decorrente de om1ssão da entidade
compet~nte no seu dever de instituir, lançar ou arrecadar o tributo.

O texto do anteprojeto repete a Constituição

vigente que tem ensejado reiterado questionamento judicial, e d~

cesões conflitantes, o que torna inseguro o benefício pretendido

pelo legislador constituinte. A redação, mais ~recisa, permitirá

maior clareza no entendimento objetivo da norma constitucional.

EMENDA CS04654-4

f?
l!J
r.T- Tr..nOIJuSTlfIC.';;;O • ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO V.

D.inciso V do Artigo 13 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:

Art. 13 - .

V - A constituição da família, pelo casamento

ou por união estável' entre o homemoe a mulher ..
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JUS T I F I C A ç A o-

o texto Constitucional deve prever, de forma

Art. 13 - .

VII - .

b) A casa é o asilo inviolável do indivíduo; o

clara e insofismável, a condisão essencial ao estabelecimento de

vInculo matrimonial.

EMENDA CS04655-2
(:J CONSTITUINTE JOSE LINS ) rrs;:C7:J
tJ"""--C-O-I~-I-S-S-Ã-O-D-E-S-I-S-T-E~~·;~o~~~'j;:~o/,",'o . , ,, io-----------) th!~;'7AJ

= ~ .... TtltTO/.,tu5.T.',CA_;;::)----------------___,

direito do cidadão de estar seguro em sua casa ou propriedade, e a

proteção de sua pessoa, papéis e haveres co~tra buscas e apreenssões

arbitrárias não poderá ser infringida; nenhum mandado de busca ou

apreensãà poderá ser expedido sem indícios de culpabilidade confirm~

dos por juiz e se~ a, especific~ção do local da busca e a ~ndicação

das pessoas ou coisas a serem apreendidas.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Suprimir o § 19 do arco 277 do Anteprojeto da

são de Sistematização.

JUS T I F I C A ç Ã O

Comis- A proteção do cidadão contra a violação arbitr~

ria de sua pessoa, propriedade e haveres é o mais antigo e fundnme~

tal dos direitos humanos e recí sa ser clara e am lamente or e servncto

O imposta de renda tem sido iníqua e atinge principal
mente a classe assalariada. Possioilitar aos Estadcs instituir um
adcional sabre este imposto é agravar, ainda mais, a situação dos
assalariados orasileiros, sobre quem o ônus maior da tri~utsç§o re
cai.

EMENDA CS04656-1
f!J CONSTITUINTE JOSE LINS

m tl.lt".AIO/COIll'3ZÃo/sUllCO"':l:rio

r- COMISSÃO DE S!STEMATIZAÇÃO

EMENDA D~ ADEQUAÇÃO
Dê-se ao art. 272 do Anteprojeto da Comissão de Sistem~

. tização, a seguinte redação:

'ut vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal tri
butar a microempresa conforme definida em lei, exceção aos impostos
de que tratam os incisos I, 11 e V dc artigo 275.

JUS T I F I C A ç Ã O

As miCToempresês const:tue~ a base econô~ica na qual se
sustenta a empresa na~ional de médiQ e grande portes.

Protegê-las em sua fornaçãc, po~ ccnseguinte, é dever
primordial da sociedade que deseja UMa economia forte e autônoma. Na
realidade, a isenção de que trata esta propositura, apenas esconde

a redução de uma multiplicidade de incidências tributárias e de no~

mas burocrátizantes que sufocam as microempresas com sérios oreJul
zos para a'estabilização desse segmenta produtivo tão imoortante pa
ra a democratização econômica.

EMENDA CS04658-7
tJ CONSTITUINTE JOSE LINS

= TCnO/JUSTIFICAÇio ___,

~ EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Suprimir o § 29 do art. 266 do Anteprojeto da Comissão

de Sistematização.

JUS T I F I C A ç Ã O

A possibilidade de o imposto criado pela União excluir
imposto idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito Federal an~

la totalmente a competência conferida a estes últimos, pelo que deve
ser r",jeitada .

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

';T--------- PLt",ul'O'C~OJISS:'j'SJtlCOMISSÃQ------- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:-r--------------- TtKTO/JUS7IFICol;ÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 7, INCISO I.

O inciso I do Artigo 7 do anteproje~o, passa

ter a seguinte redação:

Art. 7 - .•...•.....••.•..•..•........•.•..

- Garantir a independência nacional para pre-

CONSTITUINTE

EMENDA CS04657-9

f:J JOSE LINS
~'''''TIQO~

r'F(

servação de condlções polítlcas, econômicas, científicas, tecnoló-

gicas e bélicas Que permitam a consecução dos objetlvos internos

CO~ISSAO DE SISTE~ATIZAÇAO

= n:xTo/.rUSTI"CAÇio ___,

E~ENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO E~ENDADO: ARTIGO 13, INCISO VII, LETRA b.

A letra b do inciso VII do Artigo 13 do antepr~

jeto, passa ter a seguinte redação:'

da Nação.

JUS T I F I C A ç A O

Elimina-se d9 texto Cosntitucional fraseado de!

necessariamente agre~sivo em relação à comunidade internácionai.



EMENDA CS04660-9
tJ. CONSeITUINTE JOSE LINS

= T!:::nO/JUSTI'leAçÃo----- ~

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Inclua-se no art. 310, do Anteprojeto da Comissão de
Sistematização, o § 29 do art. 69 do Anteprojeto da Comissão VI
Da Ordem Econômica, no seguin:e teor:

Comissão de Sistematização e 1111

Art. 13 - .

XIII -

d) Os bens de produção não são suceptiveis de

desaprqpriação, exceto com comprovado interesse público ou social,

na forma da lei.

JUS T I F I C A ç A O

o texto original fere violentamente o principio

por nor~as fece=ais, estaduais e municipais que ve=sem

matéria de nature=a t=abalhista, previdenciária, trib~

tária, comercial ou administrativa, exceto quando ne

las expressamente mencionadas, para assegurar-lhes tra
tamente adequado."

constitu~onal da propriedade privada, conflitando com o

caput do Artigo.

CONSTITUINTE

"As pequenas e as micro-empresas não serão

JUS T I F I C A ç Ã O

atingidas

EMENDA CS04663-3

l:

próprio

••TO'--- ) Elt7'F""o,o~.
FRACISCO DORNELLES . ~~~: J

O parágrafo a ser incluído não colide com o teor do COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

art. 272, do Anteprojeto da Comissão de Sístel'latização, que trata TUTO/JUSTlFlC4Ç40

I!.J.exc lus Ivament e do aspecto tributário. Com este novo parág=afo pr~ EMENDA DE ADEQUAÇAO
tende-se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legisla- oI SPOS ITI VO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IX, LETRA a.
ção genérica que lhes poderá acarretar ônus insuportáveis, sem que
este tenha sido a intenção do legislador. A letra a do inciso IX do Art. 18 do anteproje-

to, passa ..ter a seguinte redação:

EMENDA CS04661-7 Art. 18 - ••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••

[!J
"urOA

1 tC?F(~CONSTITUINTE=~OSE LINS IX - ...................... ~ ..........................................

,t.r.:HAI'IIO/COI.l1'SSÃo/suscO",.5SÃO a) e: da responsabilidade do Estado assegurar os

tJ COMISSAO DE SISTE~fATIZAÇAO 1
~om;:;}]'ccvcM mecanismos necessários ao livre exercício do mercado de bens e ser-

Tl'XTO/.rUSTlFIC ..çio

!!.J EMENDA DE ADEQUAÇAO
viços essenciais à população.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XIV, LETRA a. J U S T I f I C A,ç A O

A letra a do inciso XIV do Art. 13 do antepro-

jeto passa ter a seguinte redação: O papel do t:stado num regim;: democrático, paut~

Art. 13 - ................................. , ,. do pela livre iniciativa, não deve extrapolar seu papel de fiscali-

XIV - .............................. , ........ zação da atividade econômica.

a) A transmissão, por morte, de bens ou valores

está sujeita ·a emolumentos, custas e tributo:;, proporcionais ao va-
lor do quinhão.

EMENDA CS04664-1
J U S T I f I C A ç A O tJ

AUTOll'

1 rr?FL~CONST ITUINTE FRANCISCO DORNELLES

.lt"""IO/colollssio/SUlIco.. ,ssio

tki~T;flf-JO trecho strp r Imí do é exp I e t í vu em relação ao tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇj'(Q J
preceituado no texto proposto já emolumentos, custas títulos TI:XTG/.ruSTIFIC:.a.çioque os e J!.l EMENDA DE APEQUAÇÃO
previstos visam exatamente atender ao princípio social alegado.

Inclua-se ao capítulo 11 do título IX do Anteprojeto

da Comissão de Sistematização, o seguinte dispositivo:

COMISSAO DE SISTE~ATIZAÇAO

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

EMENDA CS04662-5

tJ
r:;---------- .lIEU"IO/cOl.llSSiO/SUBCOUlssio----- ---,

U';'L~

tJ[\;jI ;;_:~ /"{:+ J

"Art. - É assegurada a p a r t Lc í paç ão dos t r ab aLhadp

res, em paridade de representação com os empregadores e o EstaooLem
todos os órgãos criados pelo Estado, que gestionem fundos e recur
sos arrecadados dos trabalhadores e empregadores e se destinem' à

conces5âo de beneficios ,de natureza trabalhista, previoenciária, as

sistenciaI, ou securit.ria dos trabalhadores."

= TCJlTO/JUSTlFICr.;;;.O--- ---,

EMENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO l},INCISO XIII, LETRA d

A letra d do inciso XIII do Art. 13 do antepro-

jeto, passa ter a aeguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação proposta atende ~elh9r aos interesses dos
trabalhadores, posto que lhes permite participar da gestão-de reêu~

sos deles .arrecadados e bem assim dos empregadores, e CUJ2 destina
ç~o é a concessão dos benefícios ali citados e que precisam ser cui

dadosamente auditados por quem os custeia.
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Letra e do inciso VIII do Art. 13 ..

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
JUS T I F I C A ç A O

r.-r-------------- TEXTO'JU<õtlfICAÇÃO' --,

Não se justifica a inclusao de tema desta natu-
EMENDA SUPRESSrVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11

reza em texto constitucional.

Suprimam-se do anteprojetq:

a) os incisos IV, V e VIII -do Art. 11.

ter temporal.

2. Materias de política internacional de cara-

3. D inciso VIII, em particular, fere os ~rin-

CON~TITUINTE FRANCSCO DORNELLES

EMENDA DE AOEQUAÇAD

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO X.

....-- PU:WilllIO/colollss;,o/sueCOJ.lISsio-------__--,

E: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO
~ n:xTo/.ruSTIF'CAÇio----- ---,

EMENDA CS04668·4
ÇJ

C A ç A OJUS T I F

1. Materias circunstanciaJs não adequadas a

texto ConstitucionaL' ,

cípios básicos das relações economicas en-

tre os estados. O inciso'X do Artigo 13 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:

Art. 13 - ..•.............................•..
CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES x - O lazer.

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
= Tr.XTOIJUSTl'ICAÇÁO --. JUS T I F I C A-Ç A O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO I, LETRA b. O texto original da margem à dubia interpreta-

A letra b do inciso I do Art~go 13 do anteproje- ção.

to, passa ter a seguinte redação:
,.,

Art. 13 _..

I - ..

b) A saúde, o saneamento básico e a educação b~

sica, consubstanciam c nínimo necessár~o ao pleno exercício do di-

reito à existência digna, e garanti-los é dever do Estado.

JUS T I F I C A ç A O

Estado fundamentado nos princípios da livre inl

ciativa deve assegurar 'fundamenta1mente a saúde, o saneamento, e a

educação básica. que constituem-se já em tarefa suficientemente he~

cu1ea.

;:;:..:=.=~:......=:...... ...UTOR'----------------,
CONSTITUINTE FRANCSCO DORNELLES

~ 'LEtI;.ruo/cOIolISsio/SUBCOlilISSÃO-----------,

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
~ Tt.rTO/.luS11FlcAr;i.o--------------~

EMENDA DE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13º, INCISO Xl, LETRA a

A letra ~ do inciso Xl do Artigo 13º do Anteprojeto, passa ter

a seguinte redação:

Art. 13º - .................•.•.............................
XI - .
a) Os abusos que se cometerem pela imprensa e demais ~eios de

comunicação de massa serão punidos n~ forma da ler que os regular

A forma de punição deve constar da lei específica que trata do

abuso cometido sem necessidade de qualquer"lei de imprensa".

JUSTIFICATIVA
"UTOII'----------:=1

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

EMENDA SUPRESSIVA

f!Jr--------,-- ,r.EH.."IO/cclol,:;:;ÃC/SUOCOIol'3Sio

EMENDÀ CS04667·6

fl

r.;-------------- TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO VIII,LETRA o

Suprimam-se do anteprojeto:
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EMENDA CS04670-6 JUS T I F I C A ç Ã O

Sobre todo produto industrializado, a partir da fonte
produtora até chegar ao consum:dor, incidem as mais diversas for~as

e parc~~a-s-de ~mpostos, cuja totalidade onera sobremodo o seu preço
final.

Ao industrial, aos intermediários e ao comerciante int~

ressa que o consumidor seja esclarecido sobre esses aspectos do pro
cesso produção-comercialização, de modo a que se dissipem temores e
desconfianças sobre a l~sura das operações que o envolvem.

O que o consumidor ignora e sobre isso não é alertado,. ,
é que uma gama variada de tributos, com ~ncidências sucessivas e por
vezes simultâneas, oneram o produto que o comerciante lhe oferece.

A sugestão, que ora oferecemos, objetiva tornar o sist~

ma tributário nacional transparente, de tal modo que a aplicação da
norma ora sugerida se transforme em importante instrumento de educa
ção do consumidor no seguinte sentido:

19) o consumidor, ao comprar o produto, sabe, de imedl~

to quanto está p~gando de tributos;

22 ) o consumidor toma consciência de que o poder públl
~ não dá nada ~ graca: tudo que é oferecido tem
um custo e este custo é pago, de um modo ou de ou
tro, pelo cidadao contribuinte.

AU
TOJl----

--,

'LIEIl~f4ID/to',""iO/SURCOIlI~,iO- :=J-- tG!;~ffiJ

IX - •.......................................

Art. 13 -

JUS T I F I C A ç A O

A letra a do inciso IX do Art. 13 do anteproj!

a) Todos têm direito ao livre acesso a informa-

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

CO~ISSAO DE SISTE~ATIZAÇAO

privadas.

to, passa ter a seguinte redação:

ções armazenadas sobre sua própria pessoa, em entidades públicas ou

E~ENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO IX, LETRA a.

r;-r--------------- TlXTO/JUSTlrlC.lçio- --.

A ling4agem originalmente proposta, por ensejar

d4biedade de interpretação, nãd deye co?star do texto constitucio-

na l ,

A matéria tem um profundo sentido constitucional de de
fesa do consumidor (contribuinte) e é'avaliz~da pelo uso en países
desenvolvidos, onde a consciência do cust?-benefício,dOS impostos p~

gos pelo contribuinte é extremamente-agudizada.

.,.,- "\.€M"..IO/c1)),tl'S'SLo/sul'leQu.,:.~ico- _

COMISSAO DE SISTE~ATIZAÇAO

<= TEXTO/.lUS;rrll:",e,i,o-- .,

EJ7::;~:':"~ EMENDA CS04673-1
L..':.'::~~::::..:.:~~~~=...::::::===- J ê.....EE.CJ tJ CONSTITUINTE FRANCS~O' DORNELLES j tS3?'~=:J

~,.,.~

te.uD i-W.J f!JL
4
__~:..:..:...~..::......::..::..::-__.:--_. l tfi!~77ill

.--. f[XTOOVSTIP'ICAÇio-----------------,

EMENDA CS04671-4 f,utOl'l--------------

PJ CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

..-.c---------- PLtH;,"IO/CQUIS~io/su.COIolI".iO-----------.,

CO~ISSAO DE SISTE~ATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 189 - INCISO VII - LETRA e)

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IX, LETRA c.

Suprima-se a letra e) do inciso VII (- A participação Direta)

do art. 189 do Anteprojeto de Constituição.
Surpima-se do anteprojeto:

A letra c do inciso IX do Artigo 18.

JUSTIFIU.TIVA JUS T F I C A ç A O

E ressucltado neste dispositivo, de forma ampliada e generali
zada, o instituto da comissão de representantes.

Nada mai~ adequado à generalização do emperramen~o adninistrati
vo e da ineficiência do que a instituição dessa comissao em todas as
concessIonárias de serviços públicos e "atividades essenciais" conce

didas,inclusive, certamente, a radiodifusão.

Não podem ser compartilhadas as atribuições do

Estado na fiscalização e controle de suprimentos, estocagens, pre

ços e qualidade dos bens e serviços de consumo, sob pena de criare~

se mecanismos é procedimentos paralelos, de complexa e duvidosa ad-

ministação.

= TlXTO/"USTlrl~...ç.i.o---------------__,

EMENDA CS04672-2
t!- CONSTITUINTE FRANCISCO D~~~ELLES

F I C A ç A O

AUTOlt---------- _

JUS T

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

E~ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IX, LETRA b.

9Uprimam-se do anteQrojeto:

A letra b do inciso IX do Art. 18.

.--. TtnOIJustlrlCl,çio . ---,

J:MENDA CS04674-9
[1

título VII
dispositi-

EMENDA DE ADEQUAÇÃO ~
Acrescente-se à Seção VI do capítulo 1, do

do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, o seguinte

vo:

'LrttAItIO/COJ.lISSÃO/slJICO..ISSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO'tJ

"Art. - Nos fótulos, embalagens, e meios promocionais
dos produtos industrializados deverão constar, obrigatoriamente,
além do. preço final, o valor dos impostos que sobre eles incIdiram.

Não compete ao Estado o provimento proposto no

texto.
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EMENDA CS04675·7
AUTOilt-- -..,

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

m---------- JlLfll."'D'eOJJI"lo/51/lleOlllz".io- _

COMISSAO DE SIST~ATIZAÇAO

r;y---------------TtXTot.ruSTlrlc'çio . --,

EMENDA CS04677-3
~. CDNSTITUINTE FRANCISCO

.!.J

AUl'OIl----------------,

ODRNELLES

EMENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 311.

D Artigo 311 do anteprojeto, passa ter a segui~

te redação:

Art. 311 - A lei disporá sobre:

I - O regime das empresas concessionárias de

serviços públicos, o caráter especial ~e seu contrato, e fixará as

condições de caducidade, rescisão e reversão de concessão;

11 - Os direitos do usuário;

111 - O regime de fiscalização das empresas conces

si~nár,ias;

IV - Tarifas que permitam a justa remuneração do

capital;

, v'· A obrigatoriedade de_manter o serviço adequ~

do e acessivel.

JUS T I f I C A ç A O

D_~aput do ArtlqO proposto no anteprojeto prevê
que todos os serviços púbiicos sejam explorados diretamente pelo Es-

tado ou mediante concessão. Ora, o conceito do que seja serviço pú~

blico é inteiramente impreciso. Dependendo da visão do mundo aplic~

da, pode englobar qualqve~ serviço prestado ao público.

A inclusão deste dispositivo na Constituição tem

inimaginável alcance no que diz respeito a consolidação da idéia de

que a atividade privada não ~ mais que uma11concessão ll do estamento

Estatal

Acrescente-se o inciso Vl: do art. 20, COM a seguin-
te redação:

"VII - liberdade de escolha da insti:uição de ensino
pelo educando Ou p~= seu =esponsáve!"

JUS T I f I C A ç Ã O

o princípio da liberdade de escolha da escola, púb~l

ca ou privêda, laica ou confessional, por parte do sujei~o o=jncl

paI da educação, é de funda~ent21 imoortsncia par? 2 nrevalência de

um siste@a de@ocráticp de ensino em nosso pais.

,.,, TCXTO/.lusTlrlcAçio-------- ---,

EMENDA DE ADEQUAÇAO
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28º

Dê-se a_seguinte redação à letra b do inciso 111 do artigo 28Q.

" b) são privativas de brasileiros natos as candIdaturas para
os cargos de Presidente e Vice-Presidenta da República ,
bem como de Presidente da Câmara dos Deputados e 00 Sena

do Federal".

JUST IFICATIVA

EMENDA CS04676-5
(!J -êONSTITUINTE fRANCSCO DO~~T~~LES
,..---------_ .LUI..,.IO/ÇOt.llssio/SVIlCON~$sio- _,

f:CDMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A omissão do cargo de VIce-Presidente nos pré-requisitos esti
pulados no texto original gera situação exdrúxula, contornada pela

nova redação proposta.

=- =T[XTOI.,lU511'ICAI;;:0 -,

EMENDA DE ADEQUAÇÃD
Acrescente-se ao título VIII, capitulo 1, do Anteproj!

- to da ComissQo de Siste~ati~ação c seguinte a~tigo:

UÉ garantido c d i r e í to de propri-edade e a suc e s s ão he r e

'dí.t ár í a ,

§ Único. P le: estaDe2ec:~~+o procedimen:c para d~sa
propriação por utilidade pública PU por inte~esse social, mediante
p=évia e justa indenização em din~eiro, ressElvôdos cs casas pres
critqs nesta Constituição,"

EMENDA CS04679-0
CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

r.r--------- 'LCNa'IlC/COJ,ll5sÃO/sUIlCClIolISSÃCI -..,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;;--------------- TCXTCl/JUSTlFIC,lÇ.i.O --,

EMENOA SUPRESSIVA

DISP05ITIVO EMENDADO: ARTI~O 13, INCISO XI, LETRAS e,g,h,i e J.

JUS T I f I ~ A ç Ã O
Trata-se de reinserir no texto do Anteprojeto @atéria

aprovada pela Comissão da OrdeM Econômica e que, portanto, deve pe~

m~necer tal cano constante de texto ~espectivo, porquE foi de cc~p~

tência daquela CORissão e não poderia ~er sijo ~odificada ~elo Pnte
projeto. ART. 13.

Suprimam-se do anteprojeto:

AS letras e, 9 , h, 9 de inciso XI do
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JUS T I F I C A ç A o JUSTIFICATIVA

As letras suprImldas ferem o direito de proprie-

dade e comflitam com outros ArtIgos constltGcionais e o próprIO cá-

r assunto a ser resolvido por lei ordinária já que regula
atividades de investigação privada.

put do Artigo.

CONSTITUINTE FRANCSCO DORNELLES

r;-r--------------- TtXTO'oIUITIP'IC.çio--- --, EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 269

=---------------T[:l10/,lUSTI'I',I,";;0- 1e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04683-8t: AUTO"

~ CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES"UTOII _

fi PLlt41IUo/çoWl"io/luaC:OIIII,.io

ê.·COmsSliO DE SISTE~14TIZAÇÃO

EMENDA CS04680-3

l:

EMENDA SUPRESSIVA

- DISPOSITIVO SUPRIMIDO: ART. 412

Suprimir o Art. 412. do AnteproJeto de Constituição.

Suprima-se o inciso I do art. 26 do Anteprojeto de Constitui-
ção.

JUSTI FICATIVA
JUSTIFICATIVA

o Art. 412 faz menção a outros meios eletrônicos além de refe
rir-se a sistemas público, privado e estatal sem que esses conceitos
sejam deflnidos.

A manutenção do texto proposto implicaria em anular-se a atu~

ção da própria AssembléIa Constituinte em vigor, submetendo o t~xto

pel ela ~aborado e aprovado à convalidação plebiscitária. numa op~

ração onerosa e conflitante, capaz de gerar crises e adiamentos in
justi ficáveis.

r,r---------------TtXTo/olUST1'ICl,ÇÃO ------,

EMENDA CS04684-6

= T[lCTO/,luSTIFII;AÇi.O , -,

,.a..rNA'llo/co"'l~i.o/s~eCONISSÃO------------, rrr-0A11o---=.--1
tJ'-·--'::C~OM:::.I:.;S::.:S:::A:.::O:.....::D:.=E'--"'S=-IS=-T.:.:E:..:M.::.A.:.:T~I~Z::.:A.:.:Ç.:..:A;:.O ~_..J Wc·:U6.U

Iil ••TO.------::J- EJl!)"F"o.~ê CONSTITUINTE FRANCSCO DORNELLES L-t ~J
I.UTOII:- _

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

L!:J 'Lr,."'"10/cOI.llS$40/SUfoCO"'I$"io

~OMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04681-1

tJ

EMENDA SUPRESSIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 189

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 189'

Suprimam-se as letras ~, i. ~, l, l, ~. ~, ~, E, g e! do
Incíso IV, do art. 189.

Suprima-se a letra i do Inciso 11 do artigo 189 do Anteprojeto de

Constituição.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

As letras ~, 2, l, são da alçada de estatuto de sindIcato
A letra ~ atenta contra o dlreIt~ de llvre organIzação
As demaIs letras são da esfera regulamentar, típIca de um sin

dIcalismo paternalista e dependente e no entanto voltado para a ati
vidade política e não sindIcal.

O texto suprimido se opõe ao conceito de liberdade de associação
e introduz o Estado no processo de organizaçao da aSSOCIação.

I'l,C,.c.AIO'/cCll.llS::i.r:/SUBCOUIS'.;:O- _

CO~)SSAO DE SISTE~A1IZAçAO

r;-r--------------- TCXTOlolU ..T1FICAÇÃO-----

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafo único do artigo 4109 do Anteprojeto de Cons
tituição.

Não é assunto Que deva ser tratadc a nível de constituição e
sim com mais cuidado I em Lei OrdInárIa.

ART. 4109

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~ENDADO

-,
i
I
I
!
I
I

______ Tt:nO/J\l~.,.l~lC"~i!)o---------------

A letrô a do lnciso VIr do Art. 13Q.

Suprlmam-se do anteprojeto:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 139 , INCISO VII, LETRA ~
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Não é assunto a ser tratado à nível de Constituição, mas sim
de lei ordinária, como já O é.

JUSTIFICATIVA

··'''-------,1 r;r?"'~~
CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES . ~t'r~J

r---------- pF"t:u"lo/eo1u:sio/suleololl:uio------- --,

f!J COMISSÃO DE SIS~EI~AT!ZAÇÃO

EMENDA CS04686.2

tJ

r:T--------------- TIXTQ/oIUSTlfICJ.ÇÃO--------- -,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Dê-se ao art. 18; seus inci sos e ,aI íneas, do AnteprE.

jeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação.

"Art. 18 - O direito coletivo do trabalho atender. aos
seguintes preceitos:

EMENDA CS04688-9
tJ CONSTITUINTE FRANCISCD DORNELLES

PLII:NAlIllO/eOulssia/sulcOwISSio--------__-,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:T--------------- TII:XTO., " u 5Tl ' le,l,ç ;.o - - - - - - - - - - - - - - - - ,

FRANCISCO DORNELL~S

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE

= TEXTol"uSTl'ICAÇi:O------------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO 111.

Inclua-se no inciso 111, do Art. 13 do antepro-

Suprima-se o art. 4082 do Anteprojeto de Constituição.

ção.

JUSTIFICATIVA

Não é cabível a imposição de "Políticas" a nível de Constitui-

Ademais os princíplos referidos implicam na crescente intromis
são do Estado na área de radiodifusão, não so pela determInação de fa
zer-se uma lei a respeito, mas também pela antecipação de princípios 
mal definidos, como "complementaridade" (que quer dizer?) entre os si~

temas "político" (que quer dizer?), privado e estatal.

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 4082

EMENDA CS04689-7
~ l~~~

tlrll..,lIo/e("JllsIÃc./l;ulleolllssEo--------.~ ~O.lTA~

t:=__~~:::..:.::.-=-=~-=----:.=-=---<-.:..._---~~L~[1M J

I - a organização sinoical é livre;
11 - às entidades sindicais compete defender os direi

tos e pro~over os interesses de seus associados,
sendo-lhes facultado, na forma da legislação ordi
nária, constituírem federações, confeoerações e
entidades de caráter nac:onôl;

111 - às entidEdes sindicais incumoe decid~r E respeite
da sua organização interna, competindo à . assem-'
bléia geral redigir e modificar seus estatutos,
o processo eleitoral com eleição por votação se
creta de seus dir:gentes, bem como formular o prE.
grama de ação profissional;

IV - reconhecimento da convenção coletiva como instru
mento adequado à determinação de condições de tr~

balho e estímulo aos processos de negociações;
V - reconhecimento do direito de greve, exceto nos

serviçoes pú~licos e nas atividades definidas em
lei, assegurando, aos excluídos deste direito, o~

tra forma de reivindicação que não a paralização
dos serviços ou atividades;

VI - nenhuma entidade sindical pooerá sofrer interven

ção, ser suspensa ou dissolvida pela autoridade
pública, senão por decisão judicial;

VII - fica facultado ao sindicado propor medida Judi
cial ou administrativa, sempre que o interesse da
categoria o exigir, oem como intervir como llti~

-consorte em processo do qual possa advir prejuí
zo direto ou indireto aos associados.

§ Único - Os sindicados poderão ser responsacilizados
por ação ou omissão que res~ltem em preJulzo para seus associados
ou terceiros, na forma que a lei dispuser.

jeto, a letra f:

lU - .

JUS T I F I C A ç Ã O

A proposta ora apresentada visa estatuir os princí
pios que regerão o direito coletivo do trabalho sem mimuoências im
pratic5veis ou detalhamentos próprios da legislação com~m, que deve
rá tratar desta matéria. Além disso, procura-se estirpar do antepr~

jeto dispositivos que não atendem ao interesse do trabalhador por
que, embora aparentemente a eles favoráveis, na verdade gerariam a

anarquia trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego
e de ecoAómia de mercadps, com sensíveis prejuízos tanto aos traba
lhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser suficien
temente aorangente e prática'no sentido de atender às aspirações
dos trabalhadores e ao equilíbrio d~ ec~nomia.

f) E assegurado ao cidadão o direito à constitui

ção plane:ada da família.

JUS T I F I C A ç A O

Deve ser assegurado ao cidadão o amplo dlreito

de planejar e dimensionar sua própria família.

EMENDA CS04690-1
CC

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE FRANCSCO DORNELLES

DISPOSITIVO E~ENDADO: ARTIGO 13, ITEM 111, LETRAS h,i e j.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprimam-se do anteproJeto:

EMENDA SUPRESSIVA
r.r--------------- T(UO/"USllflCA:;io

. AU101ll---------------,

E~ENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIVD EMENDADO ART: 4022

r:T ;- ,.II:XTO/~U$TI'Ir::AÇ.i.O---------------~

EMENDA CS04687-1

r-T--------~ PLII:"A'Uo/eOI,jISsio/SUIr::OWISSÃo------------,

. -\
S~prima-se o Art. 4022 do Anteprojeto de Constituição e renumerem-s

os subsequentes: AS ietras h, i e do item 111, do Art. 13
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JUS T I F I C A ç A o

Propõe-se a supressão das letras h, i e J do

item 111, por não se constituírem em tema constitucional

BAS1LID VILLANI

COMISSAO DE SI~~~~TIZAÇAO

f':"I------------ 'l"''t'nt.lll''I'IC,t,çic. _

Emenda Supressi~a ao Artigo 69

CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

A liberdade não é produto e, como tal, algo quant~f~cá

velo t sentimento de qual~f~cação da v~da das pessoas, que ,
substantivamente, é ~dent~f~cado por um estado pleno de sat~~

fação pessoal e soc~al.

t inexeq~~vel, portanto, contar as liberdades de alguém
para ret~rar-Ihe as que tenha em excesso e transfer~-las a o~

trem que as tenha em falta.

Supr~ma-se o inc~so IV, do art~go 69 do AnteprOJeto de Com~~

são de Sistemat~zação.

Just.if~cativa

De plano, então, há-de ser descab~do dlSpOSltlVO const~

tuc~onal que leg~t~ma a ~ntervenção do Estado para equal~zar

as liberdades.

AUTOJl------ -,

o inciso VII do Artigo 11 do anteprojeto, passa

ter a seguinte redação:

EMENDA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11, INCISO VII.

r.-r----------------TEXTOIJuntrlc...çÃo-·-- _

r:"l---------- ,.L[rJÃ"lIo/t~1.l1$sio/suoCO"'ISS;;O--------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04691-9
(!l

Art. 11 -

BASILIO VILLANI

VII - O incentivo à convivência tecnológica en

tre Nações como forma de assegurar o intercâmbio das conquistas tec

nológicas e do patrimônio científico e cultural da humanidade.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS04694-3

l: tJ -'~~~'B~
(

~-~;;~;hJ

da com~ssãoO conceito pe dominação política pelo controle

tecnológico reflete uma visão irreal e acanhada do poder e das pote~

cialidades nacionais.

I":"I----;E=:m::-e::-n::-d=a-;-M;:o:-:d"i"f·~;-·c=a-;::t'i::-vC:a:-:a:-:o:-À~tigô·'~7!tt-.----------

Dê-se ao inciso 111, do art~go 79, do Anteprojeto
de Sistemat~zação, a segu~nte redação:

111 - ab01~r todas as formas de opressão e exploração e garan
tir o bem-estar e a qualidade de v~da do povo.

Just~ficat~va

Adm~t~r como tarefa do Estado a democrat~zação da l~vre

~n~c~at~va é adotar como prem~ssa a necessidade de uma ação ig

tervenClonlsta do poder, o que, à eVldêncla, é lncongruentecom

um Estado democrát~co.

A llvre in~clatlva não é algo democratlzável. Por ser

livre, ela, em s~, conf~gura a essénc~a de man~fes"ação demo
crátical.

Releve-se que a ação dêmocrat~zadora da l~vre ~n~ciat~va

se ~plementar~a, a teor d? dispositivo const~tuc~onal, med~a~

te a distribuição da r~queza, do trabalho e dos me~os de prod~

ção. Ora, em um Estado democrático o indivíduo ou grupo de ig
d~víduos deve ser l~vre para alocar trabalho e me~os de produ
ção e ampllar, conseqüentemente, riqueza.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE JOSE LINS

jeto, passa ter a seguinte redação:

A letra e do inciso 111 do Art. 13 do.antepro-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO 111, LETRA o

r-r-- TEXTOIJUSTI'ICIoÇ;,C -,

EMENDA CS04692-7
f!J........ ----=..::..:.=-=.=.:.=-- -.-JJ PJ-~F'Z""]

.--------,----- "\.:ll.I!.IO/tOloll~SiO/S\,l&tO..IS!>;;O----------J p:r;O"'T"'~fi ,
l.... --=-.:c--=.;=-=---=-..:=-=---'--'---_--=-.:c-"- .:» rJ!-IG tfi

Art. 13 - .

III - .

e de

dade

Incumbe, entretanto, ao ad coib~r formas de opressão

exploração e zelar pe~,/. ran ~a do bem-estar e da qua1i

de ~ida, como bens ~~e' d~gn ~cam a pessoa human~.

e) O homem e a mulher são iguais em diieitos e

obrigações.

Emenda Supressiva ao Artigo 13

Suprima-se a letra "a", do item XIV, do artigo 13,.doAnteprojeto
Com~ssão de S~stemat~2ação.

BASILIO VItL~'~i
JUS T I F I C A ç A O

A parte supr1mida, por ser expletiva, não deve

constar do texto constitucional.

EMENDA CS04695-1

f!l

r.-r---------------- 'r,...f'l/JI~.. I.ICIlÇ;.t
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JustificatJ.va

A transmJ.ssão qe bens Já é fato gerador de trJ.butos
atribuídos ã competéncJ.a dos Estados (J.nter-vJ.vos) e MunJ.cipJ.os
(causa-mortJ.s) (Art. 277, 11; e art. 278, 11.)

AdernalS, falar-se na Constl.tulção eIl' "custas" e "emo

lumentos" deve ser brJ.ncadeJ.ra de alguém. Os emolumentos são trJ. _

butos. As custas são, em prl.nCípl0, taxas e .. e, pel.s, trl.butos.

EMENDA CS04698·6
tJ BAS!UO VILLANI

l!J~-S-I-S-T-E-M-A-T-I-Z-A-C-A-O- ..LIl:N"JIII0/COUlS,iO/.U.CO..l'~iO- J tÇJA~7U7J

r.-r----------------TUTO!oIunlfICAÇio----- ,

Emenda Modificativa ao Art. 270

Dê-se a letra c do item lI, do artigo 270 do Anteprojeto de Cons'
tituição do Nobre Relator, a seguJ.nte redação:

Artigo 270

COMISSAO DE SISTEM~~~ZAÇAD

,.,...--------------_-..J(XTfl/.lISTlf'CAI;;,O

Emenda Modificativa ao Artigo 13

Dê-se letra "d", do Lnca so XIII, do ~rtJ.go 13, do Ant.ep'ro j e to
da Comissão de SistematJ.zação, a seguJ.nte redação:

Item

Letra

II .

c) PATRIMONIO, RENDA OU SERVIÇOS DOS PARTIDOS POL!TICOS
, INCLUSIVE SUAS FUNOAÇOES, DAS ENTIDADES FECHADAS DE

PREVIOENCIA PRIVADA, DAS ENTIDADES SINDICAIS DE TRAB~

LHAOORES E DAS INSTITUIÇOES DE EOUCAÇAO E DE ASSISTE~

CIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, OBSERVADOS OS REQUIS!

TOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR.

JUS T I F I C A T I V A

SISTEMATIZAÇIlO

BAS!UO VILLANI

"d) os bens de produção são susceptiveJ.s de desaproprJ.ação por

necessidade ou utJ.lJ.dade públJ.ca ou por interesse socJ.al ,

desde que necessária ã execução de planos, programas e pr~

j~tos de desenvolvimento socJ.al e econômico, seJam êles da

União, dos Estados ou dos Municípl.os, mediante prévl.a e

justa indenJ.zação, em dinheiro.

Justificativa

A letra ~, do mesmo J.tem e artigo, remete, corno
pxocedamenco de de aapz'opr-aaçjio , -ã prévJ.a e justa indenização em
dinheiro.

Assim, quando se tratar de desaproprJ.ação de bens
de produção, esta também deve ~ conterrplada por pr êvaa e justa
J.ndenização.

EMENDA CS04697-8
'f:
r-r-r-r- "L["""'o/Co...ssio/suleo..'s'io---......--------,

EMENDA ADITIVA AO ART. 268.

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art.
268, do Anteprojeto de Constituição do Nobre Relator da Comi~

são de Sistematização.

"Parágrafo Únigo. As contribuições sociais some~

te poderão ter fatos geradores e bases de cálcu
lo dos tributos compreendidos na competência tr!

butária da pessoa jurídica de direito público -'

~ue as instituir."

JUS T I F I C A T I V A

~ preciso dar um limite à criação das contribui

ções sociais. Assim, ,para que não haja invasão da competência

tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público

por outra, põe-se esta restr~çãº.

Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base im

ponível de suas contribuições base imponível de imposto atri

buído aos Estados ou Municípios.

~ do conhecimento de ·todos que o (l NPS r, Instituto N!!.
cional de Previdência SocJ.al, é oficialmente a previdência dos
aposentados ou inválidos que usufruem de seus benefícios. Insti
tuto este que tem se mostrad~ insuficiente no atendimento básico
daquele que nos seus anos de atividade, tendo prestado serviços,
passam para a inatividade. A partir daí surge o drama do aposen

tado ou daquele que se invalida, de tal sorte a não lhe permitir
manter o mesmo padrão de vida que outrora desfrutava. ~ relevan

te se verificar que tanto o salári~-' atividade quanto o benef!
cio previdenciário de aposenta~a lu pensão, possuem idêntica

natureza alimentar, devendo, pois, em razão disso terem idêntica
proteção legal.

. Não obstante isso, a previdência oficial não assegura

aos que se aposentam, a manutenção do padrão econômico-financei
ro anterior. Sensíveis a esta situação, alguns estudiosos, desde
o final da década de 40,desenvolveram estudos tendentes a suprir

a lacuna da previdência básica. Convencidos pela conclusão des

ses estudos, muitas empresas criaram Caixas de Previdência, Fun
dações e outras entidades com a finalidade de complementar a a
posentadoria de seus funcionários.

São nítidas as diferenças entre uma entidade fechada

de Previdência Privada e uma entidade aberta. Entidade aberta de

Previdência Privada é aquela acessível a qualquer cidadão poden
do ou não ter fins lucrativos ex: (MontepJ.os), conforme dispõe

o artigo 4º, alJ.nea "b" inciso 11 da lei nº 6.435. Enquanto
que a entidade fechada não tem finalidade lucrativa, Ex: (Funda
ções de Seguridade).

Sem dúvida que, desde os primórdios da Revolução Indu~

trial, a filosofia do bem-est~r percorreu longo caminho, até se

configurar com o direito humano à seguridade social, só ~ue, ai~

da hoje, não conseguiu as necessárias estruturas sócio-econômi-'
cas que a efetivem em termos de satisfação do indivíduo. A prev~

dência privada, especialmente a fechada, é uma tentativa compro

vadamente exitosa no sentido de a~ar este desiderato de bem

-estar, atenuando sobremaneir~~mp~todecorrente da diminui

ção do poder aquisitivo do trabalhador que ingressa na Inativi

dade.
Para a disposição das ressalvas garantidoras do pagame~

to dos benefícios prometidos, não são somente as empresas que co~

tribuem, são também os próprios empregados das mesmas. O que con

figura a divisão justa das responsabJ.lidades patrimoniais, deixa~

do de existir qualquer idéia de paternalJ.smo, pois, se um lad~ a
empresa patrocinadora contribuindo para a formação dessas.ressal

vas visa não somente o aspécto social, mas também utiliza as ent!

dades como um valioso instrumento de administração de recursos h~

manos, de outro lado, os empregados, ao contribuirem, retiram de

seus salárJ.os parcelas por vezes signJ.ficatJ.vas, num sistema pr~

prio de poupança, para dela usufruir em sua futura inativicade.P~
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de ser afirmado, em conclusão, que a previdência supletiva, longe

de ser um apraZlmento aos trabalhadores, trata-se de uma efetiva
conquista social.

Daí porque é de inteira justiça a isenção tributária de
tais entidades, que poderiam dispor de mais recursos para investl

mentos em proveito da população.
A isenção tributária sugerida pelo Anteprojeto do rela

tor, comtempla entidades análogas em suas elevadas finalidades à
quelas desempenhadas pela Previdência Privada, sendo preferencial
mente cabível a inClusão desta, no texto constitucional na forma
sugerida.

"fi

EMENDA CS04701-0
fJSijSILIO VILLANI

7 EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 1'á'''C\'''~i'l'lCAÇ''C.

Supr~ma-se a letra "c" do inc~so IX, do artigo 18, do AnteprOJeto

da Comlssão de Slstematização.

Justlficatlva

o Congresso Naclonal, conforme estabelece a letra"d",
do 1tem IX, do artigo 18, do AnteproJeto da coml?são de Slstema
tização, encarregar-se-á de lnstltu1r, medlante le1 complementar,

mecanlsmos de defesa do consumidor, Vla Códlgo de Defesa do Cons~

midor.

,..,.,-- 'r,.Tfl'JI i·I'lrA;~(I-------- _

Emenda MODIFICATIVA AO ARTIGO 277

BASILIO VILLANI

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,..,.,-,- 'r)'Ttl/JI'·tfICa;;.t _

Emenda Modificativa ao Artigo 14

Dê~~aoltem XXIV, do artlgo 14, do AnteproJeto da Comissão de Sl~

tematlzação, a segulnte redação:

EMENDA CS04702-8
-f? BASILIO·-VILLANI .

E:SISTEMATIZA~AO

'·"IITOII tJ .;~~;~

c:õi:-;"ôIãYJ

"XXIV - prolblção das atlvldades de lntermediação remunerada de

mão-de-obra permanente, temporárla ou sazonal, quando e~

cedente a 20% do cont1ngente de empregados da empresa l~

catárl.a ll
;

Dê-se nova,redação ao 1nClSO 11 do artlgo 277, do Anteprojeto da C~

mlssão de Sistematização, a seguinte-redação:

I1 11 - transmissão "caus a mor t í s " e doação de bens

J.rnóveJ.s oU,direJ.tos a ele relatJ.vos."

Justlflcatlva:
Just~fJ.cat~va

As empresas hOJe eXlstentes no setor ,simplesmente
desaparecerlam com a aprovação da redação or1glnal, crlando, por
consegul.nte, dl.fl.culdades aos empresárl.os que já vem investl.ndo

no setor e que dlspõem de capltal lnvest1do nas suas respectlvas
ativl.àades. Ademal.s, desde que haJa a cl.rcunscrl.ção em termos

de um determlnado volume de mão-de-obra, no caso proposta, 20% ,

obrlgar-se-á as empresas e empresárlos manterem nas suas empre 
sas, um número de empregados permanentes.

Não há porque trazer para a tributação do lmposto

causa mortls os bens móveis, pOlS as ações ao portador - que são
o grande lnstrumento de flexlbilldade do slstema capltallsta - f~

caro de fora. Quer dlzer: só se atlnge os títulos nomlnatlvos, o
que é um retrocesso. A Comlssão de reforma de 1965 tem excelente
just1flcativa económlca das razões de não se tr~butar as ações.

1'-1 . ·1
\. er/ei __,:\
I I .1 I - •

;...J..... -, I 7 I 87
\ '-L~ -=:1

·1

"Rl ê assegurada'a partlc1pação de representante dos empregados da

empresa nos processos declsórios relatlvos ao reaproveltamento de
mão-de~bra e aos programas de rec1clagem, sempre que lmportar em

redução ou ellm1nação de postos de trabalho ou ofíCl-O;"

tJ .~~.;;~

t:JaC";J;J
BASILIO VILLANI

o IeM ê trlbuto sobre a circulação de mercador1as, em pr~

Emenda Supressiva ao Artlgo 277

Justlficatlva

Suprima-se a expressão: "incluS1ve quando se tratar de bem destinado
a consumo ou atJ.vo f~xo do estabelecJ.mento, bem como sobre serv~ço

prestado no exterior, quando destlnado a estabeleclmento sltuado _

no País," do lnClSO I do § 10 do art. 277 do AnteproJeto da ComlS
são de Sistematlzação.

,....,---- 'r,...."iJ'i·I'ICAI;À'_· _

EMENDA CS04703-6
[J

de
F----Emend:-~~~~ ;~~~~v: ~-~-~;;i'~~' 18

Dê-se à letra "r" do lnClSO IV, do artlgo 18, do AnteprOJeto

Cornl.ssão de Sl.stematl.zação, a segul.nte redação:

I
I

"'1

Justlflcatlva

A des1gnação, por parte dos empregados, de um (ou mals)

representante(s) da categorla, a flm de partlclpar do processo

decl.sórl.o atinente a questões de aprOV81.tamento e recl.clagem de

mão de obra, é fundamental. t uma forma legít~ma de part~c~pação

ao lado do empregador, seJa setor públ~co, seJa setor~pr~vado.

cíp~o.

Os bens do atlvo fl-xO não se compreendem nesse conceito e
por não seguirem no processo de clrculação não devem sofrer tr1bu

tação.

Trata-se de restaurar o prlncíplo do ICM como trazldo pe
la reforma de 1965, por lntermédlO da Emenda Constituclonal n. 18

à Const1tuJ.çâo de 1946.

O Estado deve saber renunclar a uma trlbutação no presen

te para que possa se beneflciar de mUltas trlbutações no futuro. !
o caso dos bens de capJ.ta1, que se destJ.narn a produção de novas

mercador1as.
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- 411'011--- . _
EMENDA CS04707·9
~. . BASILIO YILLANl ) i'l PMDB I. .... --'

---- j

(

,.1- ..... --
l.Q.~ / 07 18~

,.,.,,---.-----------__ 'r)'Tn/"'...STI'U:"ÇÃt _

do AnteprOJeto da C~

e veículos;"

em locais abertos ao públ~

salvo quando a reunJ.ão ln-

Justiflcativa

Todos podem reunJ.r-se pacificamente

co, sem necessidade de autorização,

terferir no fluxo normal de pessoas

FEme~dã'sUbstit~ti7ãa~-Artig~"i6 •..•.•. -

I Dê-se ã letra "a", do a.ncaso I, do artJ.go 18,

I missão de SJ.stematlzação, a segulnte redação:
I

I "a)

I

I
I
!

da ComJ.s

J.ncJ.dên 
J.mplJ.carã

operações

Emenda 5upressi va ao Artigó 277

Exclua-se d.a redação do § 59 do artigo 277, do An cepzo j eco

são de SJ.stematização, a parte final: "A J.senção ou não
cia, salvo determJ.nação em contrárJ.o da legJ.slação, não

crédJ.to de imposto para compensação daquele devJ.do nas
ou prestações seguintes."

JustJ.fJ.catJ.va

A restrJ.ção aludida contrarJ.a frontalmente o prJ.n
cípio da não cumulativ~dade do 2mposto. Oral se não se assegurar

O crédJ.to de urna operação J.senta, na próxJ.ma fase de cJ.rculação da
mercadoria esse benefíclD será anulado, porquanto o lrnposto lncld~

rã J.ntegralmente. ~ urn desvJ.rtuamento do sJ.stema, trazJ.do, alJ.ás,
pela Emenda ConstJ.tuição n9 23 a Carta de 1969. (Emenda Passos Por
to) .

/

Numa sociedade democrática, se a constltulção do
pais já deflne sobre a l~berdade de reunlão, torna-se desnecessã 
rlO que conste no texto legal algo relativo ao "prévlo aVlSO ã
autoridade 11 I a respel.to das reunJ.ões.

EMENDA CS0470S-7
[J BAsrLI~ VILLANI

P~rSTEM-;;-TIZ~ÇAO
BASILIO VILLANI ."..,,-----.--------- 'rr"n/J' s'rllle"çÃ.l • _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 475

~ Supressiva ao ar t í ço 341

Suprima-se o art~go 475 do AnteprOJeto da Comlssão de Slstematiz~

ção

SuprJ.mir os §§ 19 e 29 do artJ.go 341, que trata das contribuJ.ções
socJ.aJ.s.

JUst~flcatlva

JustJ.fJ.catJ.va

A~ contrJ.buições sociaJ.s Já vêm previstas na parte do
sJ.stema trJ.butárJ.o - art. 268, onde, allás, estão bem sJ.tuadas, 
pois tais exaçoes particlpam da natureza tributárJ.a.

Além do maJ.s, o § 19 especlfJ.ca algumas contrJ.buJ.ções

e no § 29 se dJ.z que qualquer outra pode ser crlada. ~ o mesmo

que uma norma det e rrrunc'r que uma pessoa pede lr a urna festa ve s t a da de

terno branco, terno azul, terno vermelho e ... terno de qualquer
cor. (s ac)

Pretender vedar a transferêncla de poupança de reglões
com renda J.nferior à médJ.a nacJ.onal para outras de maJ.or desen

volvlmento é O mesmo que pretender que as águas do RlO Amazonas

nao se mlsturem às do Oceano Atlàntlco, que ê malor.

Pode-se, eVlãentemente, crlar canalS de transferêncla

fbrçada da porções da poupança, tal qual seria possivel desvlar
porções d1água do RJ.o Amazonas para uso em determinaàos fJ.ns.

Corno, entretanto, a poupança está reglstrada no artlgo
de forma genêrlca, trata-se de dlspositlvo constltuclonal desp~

ciendo porque infactivel.

4\1"1'011-----.- _

BASILIO VILLANI

EMENDA CS04709-S"- ,
".~.-._-- -

a.Il~J.L.JO ~~ILLA!-lI __o _

QQ~I~~~-~~~~r_~T_~_~~'~~~~o' , ••: ....~. ":' --

,- -.... _- ---
(t>MDB __

Acrescente-se urn ar-t i qo nas d.ísposa çôes t.rarrs a tõrl,;.s.do Anteprojeto
de Constituição do nobre relator.

"art. Flca ex t i.nt.o » a part i r de pramei ro de j ane aro de

1989, lncluslve, a.contrlbuição para o Fundo de Investl
mento Socaa L, (flnsoclal.)"

~-----_----------'OTfl/J.PI'ICAÇit • _

Emenda Modificativa ao Artigo 16

Dê-se ao artlgo 16, do AnteprOJeto da ComJ.ssão de SJ.stematlzação,
a seguinte redação:

"Artigo 16 - A leJ. protegerá o salárlo "

JustJ.fJ.catJ.va

F··---- --- -------.
~ Aditiva

_.,._._ "1"

o estabeleclmento de punlções e respectlva gradu~

ção é competêncla da legls1ação ordinárla, sendo espúria a lncl~

são de normas e graus de punlbllldade na próprla constltulÇão.

'., Justlflcatlva

A contrlbulção ao F~nsoclal deve ser extinta, pOlS em

seu lugar fOl crlado o lmposto de vendas a vareJo, de competêncJ.a

munlclpal. Inobstante a rQupagem dlferente, ambos se constltuew
na mesma exação f1scal: tem o mesmo fato gerador e a mesma base
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ea necessldade públlca

assegura ao Estado O poder

Adema~s, a real~zação de ~nvest~mentas soc~a~s canse

qüentes, corno função do Estado, dar~se-á com recursos que têm

sua origem defln~da no Título VII (da trlbutação e do orçamento),
deste Anteprojeto.

. A erradicação da
satisfazê-la é um principlo
de tributar, sem conflscar.

I

Daí, então, a proposta de supressão da letra, porquanto a erradlc~

ção da pobreza é princíplo geral incluído no âmbito das necessida
des públlcas, cuja satlsfação ocorrerá mediante a provlsão de re 
cursos arrecadados pelo Estado sob a forma de tributos deflnidos
cónst~tuclonalmenteem capítulo próprlo; o que afasta, desde logo,

a posslbllldade de conflgurar o excesso de lucro corno fonte de
recursos para apllcar em programa nacional da espécle.

BASILIO VIllANI

imponível. Além do malS, sendo contrlbulção sobre a recelta bruta,
traz cons1go todos os lnconven2entes dos lmpostos sobre cascata,

forçando a vertlcallzação da economla, fenômeno que se tentou

evitar com a crlação do lmposto sobre o valor agregado (ICM e

IPI) •

Aliás, era proposta origlnal da SubComlssão de Trlbutos.

(art. 23.)

"d)lndenlzação do trabalhador despedldo ou fundo de gar~ntia equ!

valente, com lncidéncla de multa, em uma ou outra hlpótese,
proporclonalmente progresslva em relação ao tempo de serviço;

I~ _I"&·t.~__

L:. }'MDB __

r9?l'~'-;;7-

daAnteprojeto

EMENDA CS04712-5
~5ILiõ-~IllAN~I _

rmenda""Modif'i~at;~-;;-Ã~tig~"i~ • , .. ,.' - ..

I Dê-se à letra "d", do a nca so I, do artlgo 14, do

I Comissão de 5lstematlzação, a segulnte redação:

I
I
I
I
\

"n) é assegurada a partlclpação dos trabalhadores, em igualdade
de representação com os empregadores, em todos os órgãos da
adrnlnlstração públlca, dlreta e indlreta, que se relacionem
com seus 2nteresses prof2ss1~na2s, socia2s, prev2denclár2os,

culturals, recreativas, de formação profisslonal e de aSSlS
têncla soelalj"

Emenda Modificativa ao Artigo 18

Dê-se à letra "n", do inclso IV, do artlgo 18, do AnteproJeto da

Comlssão de Sistematlzação a segulnte redação:

Suprima-se a letra "p", do lnClSO IV, do artlgo 18, do AnteproJ~

to da Comlssão de Slstematlzação.

m---·------------- ~r""(lIJI '''.'ICIlÇ.i.' --.---- _

Justiflcatlva
Justificativas

EMENOA SUPRESSIVA AO ARTiGO 13
Suprlma-se a letra "e", do lnClSO I, do artlgo 13, do AnteprOJeto

da Comissão de Slstematização.

o eflclente desempenho da atlvldade produtlva pressupõe,

não há negar, a livre contratação e a llvre dlspensa.
Razões de ordem soclal, no entanto, mllltarn em favor da

garantia da establlldade.
Esta, por sua vez, não pode revestlr-se de cunho exclusi

varnente paternallsta.
Daí, o encontro de urna solução eclétlca, perseguldo na

proposta que ora se apresenta.
Não uma establlidade absoluta, na verdade prejudicial,

porque nO~lva ao empregador, ao empregado (a quem seria por in 
telro desestlmulante) e ao próprlo País.

Mas uma llberdade de dispensa a que se val opor o ônus

de urna indenização ou o ônus de ~lta esta ou aquela sempre

crescente, na conslderação do.t~po d; servlço prestado pelo em 

pregado à empresa.
Enflm, urna estab~Íj!áade qy{e o empregado vai conquistando

e que paulatina e concretamente ase consolida, porque a 1ibeE
dade de dlspensa na mesma proporção se vê prejudlcada pelo

acrescimo progresslvo do valor da ~ndenização ou da multa.

.. 1\11"'011----·---------

As clis.FCsi~ das letras "n" e "p" do Lncaso IV

do artlgo 18, do AnteprOJeto da Comlssão de Slstematlzação, es
tarão melhor identlflcadas e consolldacas num ún~co ltem, eVltag

do-se assim as duplicações e superposlções desnecessárlas a uma
futura Constltuição. Acrescente-se que nessa consolidação pro

posta, os trabalhadores contlnuam com todas as conqulstas lnic!
almente apresentadas nas letras "n" e "p".

EMENDA CS04711-7
f9BASTI 10 V~! I ANT

Justlflcatlva

ninguém será prlvlleglado ou prejudicado em razão de nasclme~

to, etnia, raça, cor, ldade, sexo, comportamento sexual, est~

do civil, natureza do trabalho, rellglâo, conv~cções polít~ 

cas ou filosóficas, def1c1ênc1a fís~ca ou roental;t1

o excesso de lucro nas atl.vldades econôrnl.cas e fl.nanCel

ras deriva de polítlcas econômlcas desconexas, lnconslstentes, c~

Ja responsabllldade de formulação e implementação é atrlbuída ao
próprlo Estado.

Em urna economla estável, que cresce sustentadamente, a

pobreza se erradlca pela expansão das oportunidades de acesso ao

trabalho.
A prátlca tem demonstrado que a mlsérla é crônlca por 

que, ao l.nvés de reall.zar investl.rnentos SOCl.ãl.S que habl.ll.tem o

cldadão a se sentir útil na medlda em que educado, allmentado e

saudável, o Estado tem optado pela fllantropla paternallsta que
se manlfesta, incluslve, pela distrlbulção de empregos sem traba
lho.

. .1 ••'. \'.r ..'.t- ---------------.
PJ Emenda Modificativa ao Artigo 13
I, Dê-se à letra "f", do ~n=iso III, do artigo 1:,.do Anteprojeto

I comlssão de Slstematlzaçao, ~ seguinte redaçao.

1"'I

da
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CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

, COMÍSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AUTOIt---------------
EMENDA CS04717-6

tJ

a.nc asos I e II não podem ser deb i t.ados ao referido "Comando", uma vez

que as pessoas que o compunham já não -p~rtic~pavam do Governo.

Deve-se observar, a~nda, que, pela Constitu~ção em

v2gor à época, as ações baseadas nos Atos Inst2tuciona~s possu2am o

competente amparo legal.

A aprec~ação de casos ~solados, referentes a pesso

as ou ent~dades que se Julguem preJud~cadas por aqueles Atos Inst~t~

clonaís, já é um fato, não cabendo sua lnclusão no texto constltuci2

nal. A matér~a tem s~do amplamente abordada nos últimos anos, estan

do hOJe, pratlcamente, exaurlda. Ass1ID, entende-se que a futura Car

ta deve legislar sobre o presente com Vistas ao futuro, Jama~s reme

xendo as mazelas do passado, cUJo revolver ma~s caracterizar~a uma

postura de revanchismo indeseJável e em nada construt~va.

Além dlSS0, há que se conslderar que o artlgo pro-

I posto contraria os comprom~ssos da AI~ança Democrática firmados pelo

saudoso Pres~dente Tancredo Neves e nos qua~s f~cou d~to, entre ou

tras coisas, que não seJlargentinCrl.a"o país, mas Sl.rn construJ.r-se-l.a
para o futuro.

r-r-r__-----_---_----TEllTo/JUSTI"IC...ÇÃO--------_---__-_-,

Just~ficat~va

Dê-se ao Art. 253 a seguinte redação:

Art. 253 - Todos os bras i Le i r os são obra.çados ao s e rva ço nu.Li tar ,

parágrafo Onico: A Lei disporá sobre a excepc~onalidade.

JUSTIFICATIVA:

Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Carta

Magna, a redação proposta pretende ser adequada a uma ConstituiÇão

que se ~seJa a maiS duradoura possIvel.

Destarte, fica mantido o princIp~o da Un~versal~dade, al~cerça

do no "caput" do art~go, e a possibil~dade da adequação conJuntural,

calcada no parágrafo Onico.

A alteração,a~u~ proposta visa~õ somente tornar

clara, explicita e lóg~ca a futura Const~tu~ção. Da forma como

o texto está apresentado, no AnteproJeto da Comissão de S~stemat~

zação, asse ~tem da Constitu~ção ficará ornado de superfluidades

que nada acrescentam ã ~dé~a bás~ca do texto.

EMENDA CS04714-1 "TO',-------
CU CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

_---------- ,.I.ZN .."'O/COAlI""iO!sV.CD.lllJ"ÂO-------------,

t:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

- Supr~ma-se o § 29 do art 87.

JUSTIFICATIVA:

çào:

EMENDA CS04715-0
tJ CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

AUTOR---------------

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

EMENDA CS04718·4

tJ
,- Pl"l!:NAA10/CouíssÃO/SUICOMISSÃO _

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

'ção:

§ 29 - Lei ordinária definirá os minerais estratégicos e estab~

lecerá as conda.çêes para a auuoz-a.aacão ou concessão da pesquisa e da

lavra desses minerais.

§ 19 - A pesquisa e a lavra dos minerais estratégicos somente

será autorizada ou conced1da a bras11eiros ou a empresas naC10na1S.

Acrescente-se dois parágrafos ao art. 313 com a seguinte red~

A eqUivalência de critér~os e valores pretend~da é

impr~tlcável em termos táo simpl~ficados corno a redaçào apresenta. A

Situação do m~l~tar em ~nat~v~dade é caracterizada por uma fase -de

Reserva em que é mobilizãvel a qualquer momento, e por uma fase de ~

forma, l.rnposta pela idade, em que seus serviços não mal.S são utl.ll.zá

,ve~s. O quadro d~fere bastante do apl~cável ao serv~dor civ~l.

A colocação,em termos da Carta Magna, cr~arã pro

blemas de conslderável grandeza, embora o rnérlto do pretenà1do seJa

inatacável. Entende-se, no entanto, que esse mérito deva ser buscado

pelo Congresso Nac~onal no momento oportuno de legislar quanto aos

estatutos própr10s àos serv1dores C1V1S e militares, ocas1ão apropr!

ada para comparações e correçáo de desigualdades.

I

T(XTot'/UST1'IC",Ç;,C I
- Dé-se ã alínea "f" do inc~so 111 do art. 13 a seguinte reda-

f) ninguém será discriminado em razáo de nascimento, etn~a, ra

ça, cor, idade, sexo, orienta~ão s:xual, estado c~vil, natureza do

trabalho, relig~áo, convicções políticas ou filosóf~cas, def~c~éncia I
fIsica ou mental, ou qualquer outra condição social ou ind~vidual;

JUSTIFICATIVA:

I
!
!

Nessa nova redação, 1?rocou-se a expressão "pr~v~l~

giado ou preJudicado" por "discrim~nado", entendendo-se que a segu,!l

da é ma~s abrangente que a priffie~ra. Ao mesmo ~empo, anpreende-seque

discrim~nar não inclui ÚS atos que estabelecem cond~ções para que o

ind:v~duo assuma determinadas funções ou para que adote certos co~

poreamentos. Ass~m, por exemplo, ao se estabelecer que para dir~g~r

veIculos automotores a pessoa deve ter um mínimo de acu~dade v~sua~

não estamos d~scrlm~nando as pessoas cegas por sua def~c~ênc~a tís~

ca. Na redação anter~or desse dispos~t~vo, a ~nterpretação do texto

Constitucional poderia ser confünd~da. Determ~nar que o indivíduo t~

nha uma 1dade máxima para exercer urna determinada função que eX1Ja

vigor fís~co não é d~scrim~nação, embora sob outra ótica possa par~

cer que se esteJa preJu~cando o acesso de alguém a essa função.-

~ I'l.tNAIlIO/COI.IISsio/suleO",lssio------ _

t:COMISSÂO DE SIS~EMATIZAÇÂO

EMENDA CS04716-8
PU CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

'LENAIIIO/C,OM1SSiO/suleOMllllliO-------------"l

P:COMISSÂO DE SISTEMATIZAÇAo J
~ n:xTO/JOSTlflCAÇio----- --,

- SuprlIDa-se o art. 437 e seus incisos I e lI, renumerando-se os

demais art~gos.

JUSTIFICATIVA:

g impossível determ~nar o que vem a ser "atos do C~

mando Revoluc~onãr~o de 31 de março". Os exemplos dados no texto dos

JUSTIFICATIVA:

Por d1versas razões, alguns tipos de recursos m1n~

rais apresentam funda~ental importãncia para o Bras~l.

A pesquisa e mormente a lavra desses minerais deve

ser objeto de cu~dadoso exame e de permanente controle.

Embora não conf~gure a necessidade de se estabel~

cer um monopól~o estatal em relação ã exploração desses minera~s, pa

rece àe toão convenlente que se adotem, em relação aos mesmos, med~

das acauteladoras que previnam a breve exaustação das reservas conh~

cidas ou suas indiscriminadas exportações.
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COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

SESSÃO 111 DOS SERVIDORES E MILITARES

Seria injusto e intolerável discriminação man
ter os habitantes de Roraima e Amapá, Jungidos a uma lei or
gânica d~tatorial, que inibe qualquer ~niciativa mais ousada
do Governador, "demissível ad nutum • dos Territórios, em bu~

ca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio
de progresso e bem estar.

A verdade é que o Governad:or, o único "biônico"
dos Territórios, não dispõe de autoridad:e suficiente para c~

ordenar os trabalhos, o desempenho das ~iversas agência do G~

veno Federal que agem como se fossem Roraima e Amapá, serven
tias de. Ministérios e Repartições da Umião.

O tratamento igualitário ~ispensado ao Distrito

Federal e aos Territórios{Jtônomos de ffioraima e Amapá , abre
as portas do pro gesso par seu povo, enseja o surgimento e
fortalecimento d~ lidera~ç~ e~ai ao emcontro das aspirações

de autonomia da sua gente.
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com

os ideais de descentralização Administrativa e Política, com
o fortalecimento da Federação brasileira, com o momento de d~

mocracia participativa, que inspirou e inspira as lideranças
da nova República, em seu justo anseio pela "reconstrução de
nossa Pátria, sob a égide da llberdade e da justiça social.

-:r---------- I'I.I:N"III0/COI,llssio/s,JllCOUISS,lO-----------c

~ TEXTO/.lUHIFICAÇÃ-o----------------,

EMENDA CS04720-6

~

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FEDERAIS AUTÔNOMOS

Art·. 44 - A organização político - administrativa da Rep.Q
blica Federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, os Te~

ritórios Federais Autônomos, o Distrito Federal e os Municípios.

CAPITULO I DA ORGANIZAÇÃO pOlíTICO ADMINISTRATIVA :

TíTULO IV DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

CAPITULO V

Art. 65 - O Distrito Federal e os Territórios de Roraima
e Amapá, dotados de autonomia política, legislativa, administratl
va e financeira, serão administrados por Governadores - DisLrital
e Territoriais - e disporão de Câmaras Legislativas.

§ 12 - A eleição dos Governadores e Vice-Governaoores do
Distrito Federal e dos Territórios Autônomos, coincidirá com a do
Presidente e Vice-Presidente da República, para mandato de igual
duração, na forma da lei.

§ 22 - O número de Oeputados Oistritais e Territoriais ,
corresponderá ao triplo da representação do Distrito Federal e dos
Territórios Autônomos, na Câmara Federal, aplicando-se-lhes no
que couber, o artigo 55 e seus parágrafos.

§ 32 - Lei orgânica'1frvada por dois terços das respec
tivas Câmaras legislativas, di p rá sobre a organização dos Pode~
res leqislÊtivo e Executivo.

§ 42 - É' vedada a divisão do Distrito Federal em

,-- PLEUARIO/cOIolI:5SÃo/sUllCOMISSÃO----------

tJ,

EMENDA CS04719·2
tJ

= Tt"xtO/.,lUSTlfICAÇÃO-----------------.

Municípios.
\

§ 52 - As representações do Distrlto Federal
dos Territórios Autónomos, na Câmara Federal e no Senado da
República, aplicar-se-á a legislação eleitoral concernente aos
Estados.

e

Art. 94 § 52 - São extensivos aos militares atl
vos e inativos e beneficiários de pensões militares os direi
tos, vantagens e obrigações, estabelecidas em favor dos ser

vidores civis.

§ 62 - O Distrito federal instituirá e arrecada
rá os impostos e taxas de competência dos Estados e Municí
pios. Os Territórios Autônomos instituirão 'e arrecadarão , s~

mente, impostos e taxas de competência dos Estados.
§ 72 - Incluem-se entre os bens do Distrito Fe

deral os q~e lhe forem atribuidos pela União no prazo de cen
to e oitenta dias e entre os dos Territórios Federais Autô
nomos, todos aqueles, referidos no Art. 52 seus incisos e pa
rágrafo único.

Art. 66 - lei federal disporá sobr a organiza
ção judiciária dos Territórios Autônomos.

Art. 67 - Ressalvada a competência da união,
aplicam-se aos Territórios federais Autônomos, as disposições
dos Art. 52 incisos I, 111, e IV, artigo 55, seus' parágrafos
12 e 22 e artigo 56 e seu parágrafo único

A seção destinada aos servidáres militares, ob
servando o princípio da economia normativa, silenciou sobre
numerosos aspectos com os direitos e obrigações dos militares,
que estão generosamente explicitados no capítulo dos servido
res civis.

É induvidoso que essa matéria, comum as duas e~

pécies de servidores, oeverá abranger os militares ativos,in~

tivos e os pensionistas dos militares.

EMENDA CS04721-4
~.P"T"BIDo~t: CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO ~ ~

..,.,,-- PI-I:HAII.IO/COIol15Sio/SU8COlllssio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Após quarent~ quatro anos de existência, não
mais se ju~c? a manuti~yão)fo atual estatuto dos Territó
rios, em relação a Roraima e Amapá.

No momento em que o Distrito federal ganha Au
tonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais Territórios
marginalizados da conquista do ·status· de Território Autô
nomo entidade Federativa que o aproxima da condição de Esta
do, do pon~o de vista da autonomia política legislativa ad

ministrativa e financeira .
Trata-se da posição equivalente à do Oistrito

Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento econô
mico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atu

ais Territórios.

..,., TUTO/"USTlfICAÇio,---------------,

_ Substitua-se o art. 94, dando-se ao mesmo a seguinte redação.:
Art. 94 - Os servidores públicos mllitares'terão seus direltos

e deveres fixados em Estatuto próprio e aprovado pelo Congresso Nacl
onal, aplicando-se aos mesmos as segu~ntes normas específicas:

§ 19 - As patentes militares, com vantagens, prerrogat~vas e deveres
a elas inerentes, são garantidas aos ofiClais da ativa, da reserva e
aos reformados, sendo-lhes privativos os titulas, postos e uniformes
miíitares.

§ 29 - O oficial das Forças Armadas só perderã o posto e a patente
por sentença condenatória, passada em julgado, cuja pena restr2t~va

da liberdade ind~vidual ultrapasse 2 (dois) anos; ou se for declara
do indigno do of~cialato, ou com ele incompatível, por decisão d~ Tri
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possibilidade.

curso, pode ser justificado pelo fato de, em 1967, ser a mesma

praticada aoenas pelo governo, o qual se limitava a tra~sportar

de 6 a 7% de nossas trocas comerciais.

genheiros, técnicos e operários, ~ manutenção e o desenvolvime~

to de importante tecnologias.

Somente locução "bandeira e registro" nos assegura tal

o artigo 173 da atual constituição dispõe sobre a nav~

gação de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais.

O fato de haver-se omitido sobre a navegação de longo

Bra-

en -

Urge, também, reativar-se a construção naval do

sil, garantido-se, mais do que O emprego de milhares de

bunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tr~bunal

Especial em tempo de guerra.

§ 39 - O militar em atividade que aceitar cargo público civil perma
nente será ~ransierião para a reserva.

§ 49 - O militar da ativa que aceitar cargo público civil t~rãrio,

não eletivo, inclusive em autarquia, empresa púb~ica ou em soc~edade

de economia m~sta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente p~

derá ser promovido por antiguidade, enquanto permanecer nessa situa
ção, contando~se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção,
transferência para reserva ou reforma. Depo~s de do~s anos de afast~

mento, contínuos ou não, será transferido para reserva ou reformado.

§ 59 - Enquanto perceber remuneraç;~ do cargo temporãrio, inclusive

de autarquia, empresa pública ou sociedade de econom~a mista, o mil!
tar da ativa n~o terá d~reito aos vencimentos e vantagens do seu
posto, assegurada a opção.

JUSTIFICATIVA:

Os servidores públicos mil~tares, tanto qua~to os
civis, necessit~m de instrumento único, legal e normatizador de seus
direitos e deveres. Neste campo particular, acreditamos que o traba
lho pós-constituinte de compatibilização da leg~slação ord~nária à
nova Carta Magna perm~tirá, através da revisão dos estatutos dos M~

litares e dos Func~onários Públicos C~v~s, fixar o necessário equili
brio entre servidores civis e militares, corrigir eventua~s d~stor

ções e abranger o un~verso que escapa ã matéria tip~camente constit~

cional.

EMENDA CS04723-1
e= CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

r:-r----------I'I.f:HARIO/CO-.I"ÃO/suacON.'sio ---,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1":'1;'t----------------TEXTO/~U!lTI!'IC"çio ~ _

- Suprima-se o § 29 do art 417, renumerando-se os demais.

JUSTIFICATIVA:

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

~---------------- rcxraIJlJSrt,.~AÇi"'------------_---__,

em
deA redação proposta veta o emprego dessa forma

energ~a para ac~onar motores de submarinos e motores empregados
belonaves.

O Brasil vem se submetendo às normas internacio-
nais estabelecidas para salvaguarda da utilização da energia atõmic~

cumprindo-as integralmente.

.De outro lado, o Brasil vem acompanhando e partici
pando dos tratados e acordos que disciplinam o uso da referida ener

gia.

AlJTOII---------------
EMENDA CS04722-2

fOI
...-=- flI.INÂlIll0/CONI5sÃotsuac:ONlssio _

(1

PROPOSTA DE EMENDA DA QUESTAO URBANA E TRANSPORTE

Art~ '321 - li A ordenação do transporte marítimo inter

nacional, respeitadas as disposições de acordo bilaterais firm!

dos pela união, observará a predominância dos navios de bandei

ra e registro d~ Brasil e do país exportador ou importados, em

partes iguais, observado o princípio de reciprocidade".

JUS T I F I C A T I V A

Na atualidade, 97% das cargas do comércio internacio 

nal, no mundo, são transportados por via marítima, sem perspec

tivas de reversão de tal quadro, nas décadas.

De 1970 a 1986, o frete marítimo gerado por nosso co 

mérc~o exterior quintuplicou, havendo atingido no pique, cifras

superiores a US$ 4 bilhões.

Assim,o texto· proposto lxmita e inibe o desenvolvl
mento e O emprego de turbinas e motores ma~s eficientes, colocando
liminarmente o Brasil em situação de infer~oridade.

Não se trata de pugnar pelo desenvolv~mento de um
artefato nuclear, mas, sim, de ev~tar que o texto da Nova Carta Mag

na venha a prejudicar a Nação, vetando o acesso a novas formas de pr~

pulsão.

Deve-se, ainda, ressaltar que as própr~as conceit~

ações de emprego para fins mil~tares e náo militares apresentam con
trovérsia que dificultam a uniform~zação de entendimento.

Inserir tal disposit~vo no texto constituc~onal po
derã, ao contrário de nos benef~ciar, enseJar que o assunto seja le
vantado a nivel internacional, sob a alegacão de que o Bras~l nãoeum
pre o~ burla sua própria constit~Fão, em razão da própr~a difiCUld~

de pratica de estabelecer a unifp~i4~de conceitual do que seja uti
lizacão pacif~ca e utilização para f~ns m~litares.

Além do mais; há que se cons~derar que o texto con~

titucional não deve estabelecer qualquer t~po de limitacão ao desen
volvimento da Nação, mesmo no que d~z respe~to a artefatos bélicos,

mormente se cons~derarmos que o Bras~l é um pais que aspira, no fut~

ro, alinhar-se entre as superpotências.

Oeste total, menos de .20% são auferidas por embarca

ções brasil~iras.

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detem o menor peE

centual de transporte (de mercadorias movimentadas com seus paE

ceiros comerciais) em navios próprios, fica com 60% do frete g~

rado; igualmente a Suécia 80% e a Espanha 85%.

Excluindo-se os granéis sólidos, os E.U.A transporta 

tam 60% e o Canadá 53% de suas cargas.

EMENDA CS04724-9
[J CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO
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- Dê-se às alíneas "a"', "b " e "c" do anc í.so V do art. 18 a se
guinte redação, supr~m~ndo-se as demais:

a) g livre a manifestação coletiva em defesa de temas de inter~

se nacional e sindical, bem como a paralizaçáo coletiva do traba
lho, nos termos capitulados em Lei.
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b) o exerci~io do direito de greve, conforme previsto em le~nãO

acarreta a suspensão dos contratos de trabalho ou a relação de empre
go público. -

c) O abuso em manifestação de greve enseja a cominação de respo~

sabilidade penal, civil e administrativa,

JUSTIFICATIVA:

A nova redação busca aumentar a clareza dotexto, el.!.
minando-se a possibilidade de entendimento ambiguo.

Além disso, procurou-se alterar alguns pontos, qu~

se mantidos, transformariam a Carta Magna na 2nstituídora da desoniem
social.

Ao contemplar o hediondo crime de tortura não se deve

ria dar a ele o mesmo tratamento dado aos demais? Coloca-lo no

Código Penal?

Parece-nos que, neste momento histórico, devemos dar

ao Brasil um texto constitucional que nos conduza ao futuro, ao

invés de concentrar nossa atenção e nosso empenho, eletivamente

no passado.

"- 4- --.,-- _

COMISSAo DE SISTEMATIZACAO

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO / MARLUCE PINTO

~OATA--

"02; 07/87

C""'TIOO--• PTB
&OTOIt- _

__________ 1"J.IEHAIlrO/cONIS,io/s,JIICOMISSÃO _

~

EMENDA CS04726·5

tJ

Entre esses pontos, merece citação o disposto na
alinea "b" que permite que os interesses de alguns se sobreponham
aos da comunidade no que se refere à manutenção de ativ2dades essen
ciais à própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um aten
tado contra os direitos individuais e coletivos?

O texto proposto (alinea "c") atribui às organiza
ções de classe a responsabilidade pela manutenção dos serV2ços indi~

pensáveis à Segurança da comun2dadrJ
Quais são esses s r 2ÇO~? Em matéria de tr~rtes,

de serviços mêdicos, de reabastec 1 tO/de veiculQs automotores e o~

tros, quais seriam os limites de atividade a serem mantidos? j
parece-nos, ainda, que se deva remeter à legislação

ordinária a capitulação dos parâmetros e limites balizadores da man.!.
festação coletiva e do exercic20 do direito de greve.

r:-r---------------TUTOloJuSTI'Ii:aç:io----------- _

COMIssAo DE SISTEMATIZACAo
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DOS PRINCIPIaS FUNDAMENTAIS

\

Art. 2Q - acrescentar a redação o seguinte:

f' A República Federativa do Brasil é constituida

sob regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados,
. ('

Distrito Federal e Territórios.

EMENDA AD ANTEPROJETO - EMENDA SUPRESSIVA

'Suprima-se do texto constitucional proposto, o con

tido na ali~ea ! do inciso I do Artigo 13, alterando-se a es

peci~icação das demais alíneas.

inciso IV - suprimir a expressão.

~ ressalvado o estado de sítio e o estado de de

l'fesa; •

Art. 6Q inciso 11 - suprimir a expressão.

das políticas de procedimentos e dos projetos

e ações para o desenvolvimento econômico e social, cuja reci~
r,

cidade não pode ser abstraida,

JUS T I F I C A T I V A

A redação proposta principia emitindo um juízo de

valor sobre qual seria a mais grave das oiensas à vida, nu

caso em ~oco, a tortura.

TEXTOS SUGERIDOS
inciso III

fI

empreender a erradicação da pobreza de modo que

todos tenham ig~ais oportunidades de viver saudável e dignamente,

Não seria a supressão violenta da vida? inciso IV _ Favorecer o sentido social da libe~

mundo, cri~es tão repulsivos e abomináveis, quanto' a tortura c~

mental? Sabe-se. que existem formas de tortura que não aten

tam contra uma nem outra.

Por outro lado, há que se considerar que se const~

tam, no tempo social que esta~ vi~endo. no Brasil, e no

E o que dizer em~ integridade física e
I'

dade.
I'

inciso V - promover a justiça social.

Art. 7Q - inciso I - TEXTO SUGERIOO
P ~

Garantir a independência nacional.

inciso 111 - Suprimir na íntegra.

Art. lo _ modifique-se dando ao mesmo a segui~

drogas, o genocídio, infanticídio, os atos terrorristas contra

a população civil, o estupro seguido de morte etc.

Seria o caso de capitulá-los todos na Constituição?

Quais os crimes que seriam então tipificados no Código Penal ?

mo : o sequestro com morte, o latrocínio, a indução ao uso de te redação:

Nas relações internacionais o Brasil observará

os princípiQs constantes das declarações internacionais de

direito, respeitad~ a inviolabilidade dos seguintes princípios

estabelecidos por esta constituição!'
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Art. 11 - modifique-se dando ao mesmo ~ ~e- Inciso VIII - suprimir as alíneas "b", "c", "e".

guinte redação:

Defende o Brasil, o seguinte:

I - Codificação progressiva do direito interna

cional e formação de um Tribunal Internacional dos Direitos

Humanos, com poder de decisão vinculatória.

11 - Instauração~e u~ ordem econômica justa

e equitativa com a abolição de todas as formas de dominação..
de um estado por outro:

Inciso VI - Suprimir o seguinte:

Com vistas a criação de uma ordem internacional.

Inciso XIII - alínea "b"

"O exercício do direito de propriedade subordi

na-se ao bem estar social à conservação dos recursos naturais

e a proteçaã do meio ambiente".

Inciso XV - alínea "h".

"NllS processos criminais e contenciosos, a ins

trução será cosntraditória, e em todos os casos o julgamento

será fundamentado, sob pena de nulidade".

Inciso XV - alínea "x".

"' dever do Estado prestar assistência gratuita".

JUS T I F I C A T I V A

As alterações propostas objetivam a adequação dos Te~

tos,a uma melhor técnica.

Sugerimos a supressão de alguns textos por considerá

-los inócuos, ou utópicos, ou infra-constitucionais.

As alterações propostas objetivam a adequação dos textos
a uma melhor técnica.

Sugerimos a supressão' e alguns textos por. considerá-los
inócuos, ou utópicos, ou infr - onstitucionais.

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO E MARLUCE PINTO

~ ,.L~N..ItI"/cQNIUÃQISJ.CQNIS5i1J----------..,

.I: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04728-1 .IUTOIt--------------,

..... TLlCTDIJU5TIt'lcAt;lo ...,

EMENDA CS04727-3 DOS DIREITOS SOCIAIS

corres-

Art. 14 _ Inciso XV - TEXTO SUGERIDO

Art. 14 - Inciso VII

Substituir a palavra proporcional por

pondente:

"~uração de trabalho de oito horas diárias redu

I'v'is. m~s s6 prorroqáveis nos casos previstos em lei".

MARLUCE PINTOE

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

..UTQIt ~

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

CDNSTITUINTE OTTOMAR PINTD

r
r-- - - - - - - - - - - - - - ruTo/JIJ.nl~JC..;.ior

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS COLETIVOS

Suprimir o art. 13 - inciso 1 - letra a), d) e
Art. 18 ~ VI~ "a". TEXTO SUGERIDO

"Aos sindicatos e associações em geral, é reco

nhecida a faculdade de requerer ao Estado informações sobre

planos e programas relacionados com os setores de suas res

pectivas atividades, bem como a exibição dos documentos cor-

VII - "d" - SUPRIMIR.

Art. 13 - Inciso 111 - letra d.

lIa lei punirá cômo crime inafiançável qualquer

discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamen

tais.11

Art. 13 - Inciso 111 - letra e.

(I o homem e a mulher são iguais em direitos e obr!

gações, inclusive os de natureza doméstica e·familiar. q

relatos.

Art. 18 - VI - "b" :c" "e" "g". SUPRIMIR.

tJt. 18
A t. 18 - IX - "a" "b" - SUPRIMIR.

r

Art. 13 - Inciso 111 - letra j. suprimir.

Inciso IV - letra "e".
~ U 5 T I F I C A T I V A------------

Alínea I - suprimir a expressão: "que não terão

caráter de censura".

dos

controle".

Alínea~~ acrescentar ao final do texto: " e

textos

rá-los

As alterações propostas objetivam a adequação

a uma melhor técnica.
Sugerimos a supressão de alguns textos por conside

inÓcuos, ou utópicos, ou infra_constitucionais.

Alínea 3 - suprimir o texto.

Inciso VII - suprimir as alíneas "e" e "g".
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,;,..- TUTOlolUS1'II'ICa;io-------------------,

TíTULO X

JUS T I F I C A T I V A

1 - Criados em 1943, os atuais Territórios de Roraima
e Amapá, não cabem mais dentro dos limités institucionais do
estatuto do Território: lei 411

2 - Vivem nos Territórios mais de 500.000 bras±;eiros
e o fluxo migratório é expressivo, sobretudo em Rora~'a,j cujo
crescimento demográfico ultrapassa 12% ao ano.

3 - N~o deixa de ser por outra situação que não seja a
de serventia do Ministério do Interior, com um Governador "de
missível" ad nutum, que 30% da superfície de Roraima é 52% da
superfície do Amapá, constituem concessões para pesquisa-e 1a~

vra de minérios a empresas alienigenas, quase todas multi-naci~

nais.
4-- ~ difícil a consolidação de lideranças políticas '

nos Territórios, umâ vez que o seu maior expoente político, o
Governador, é uma figura inferiorizada e subalterna, sem um ma~

dato definido, impossibilitado de qualquer planejamento a médio
prazo, pelas injunções de uma posição contingente, que o coloca
em permanente transitoriedade no cargo.

5 - O povo do Território é discriminado no que tange
à administração da justiça, de vez que a instância recursal se
localiza em Brasília, obrigando aqueles que precisam de
"habeas corpus" ou "mandato de segurança", as despesas com as
quais não podem arcar. Discriminado ainda é o povo do Territó 
rio porque não elege o seu Governador, nem tem representação no
Senado Federal.

6 - Somente o desconhecimento absoluto das condições '
de marginalização política a que são submetidos os brasileiros
que vivem nos Territórios, ou a ambição de alguns ad~~is~rado

res, sem apoio popular para disputar em eleições li~e~, os
cargos que hoje ocupam, justificam posições que privilegiam a
manutenpão do."status qUO", nociva ao desenvolvimento econôm!
co, social e político, dos seus habitantes e contrárias ao m~

menta histórico que vivemos: descentralização e fortalecimen
to do federalísmo.

7 - Econômica e financeiramente, estão os Territóri
os melhor posicionados que a maioria dos Estados. Tem menor
população, recebem os mesmos recursos da União que os Estados
e não têm o onus do pagamento dos seus servidores, estipendi~

dos pelo Governo Federal.
S - O que falta os Territórios para o grande salto ,

é autonomia administrativa e política, justiça própria, poder
de decisão sôbre os assuntos de sua economia interna e uma
re~resentação política, a nível federal, suficientemente num~

rosa, para vocalizar sua necessidade e lutar pelos seus pro 
blemas.

~om-~
~07/~

-OTTOMAR PINTO
AUTOIt----------------,

Art. 351 - As ações e serviços de saúde dos órgãos civ~s ~nte

gram uma rede ré~ionalizada e hierarquizada, e constituem um Sistema

Único, Org1nizado de acordo com as seguintes diretrizes:

JUSTIFICATIVA:

Disposições Transitórias

§ 12 - Aplicam-se à criação e instalação dos Estados

de Roraima e Amapá, as mesmas normas legais e os mesmos crité

rios seguidos na criação dos Estados de Mato Grosso do Sul e

Art. 448 - Os Territórios Federais de Roraima e Amapá,

são transformados em Estados Federais, mantidos seus atuais li

mites geográficos.

- Modifique-se o "caput~' do art. 351, dando-se ao mesmo a segui~
te redação:

Os serviços de Saúde das Forças Armadas não podem

ser enquadrados no Comando Único fixado. Devido ao tipo peculiar de

serviço prestado, as atividades mil~tares de saúde necess~tam de le

gislação própria, adequada e compatível com o quadro geral da ativida

de militar que apoiamo Dessa maneira, justifica-se a colocação do te~

mo "órgãos c~vis", o que não mutila o mér~to proposto nem cria difi

culdades ao exercíc~o especifico da at~v1ãaãe ãe saúõe nab Fo~ças Ar
madas.

---- PLt:NÁ"lO/cOMI~5Ão/SUIlCOMllIS;;O-- _

e?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04729-0
e: CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO

= PL1.M.... IO/cOllll"SÃo/.u.CO"I'S3io- _

e? CoMISS~o DE SISTEMATIZAÇ~o

EMENDA CS04 730-3

e? MARLUCE PINTO

Acre.

§ 22 - A União estabelecerá programas especiais de de

senvolvimento, destinados a promover e consolidar o desenvolv!

mento dos Estados mencionados no "Caput" deste Artigo.

§ 32 - A eleição do Governador e do Vice-Governador '

'EMENDA CS04 731-1
consrLIJI ~TE ERAL.DO TII~a)J

.-.- PI.ENAIUo/cO'lISsio/su.cO...lISio-----------

dos Estados de Roraima e Amapá, será, realizada em 15 de novem

bo de 1988, para um mandato de seis (6) anoS.

§ 42 - A partir da posse e até a eleição e instalação da

Assembléia legislativa, o Governador eleito poderá legislar, por

decretá, sobre todas as matérias, de competência legislativa esta

a) Suprimam-se os dispositivos seguintes:
_ no art. 13, a alinea "a" do item I; o item V

e suas alineas;
- no art. 14, o item 22;

- no art. 359, o caput e o § 1 9 ; e

dual.

§ 52 - As Assembléias legislativas dos Estados de Rorai

ma e Amapá, serão eleitas, conjuntamente com os Oeputados Fede

rais e Senadores, nas eleições ~erais de 1990, instalar-se-ão

sob a pre~idencia dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleito

rais do Pará e do Amazonas, respectivamente, e elaborarão, no pr~

b) substitua-se o Capítulo VII - DA FAMílIA,
MENOR E DO IDOSO - pelo seguinte:

CAPÍTULO VTT

DA FAMílIA, DO MENOR E.Do IDOSO

DO

zo de seis meses, as Constituições dos Estados.

§ 6~ - Os dois Senadores mais votados terão mandato

oito anos e o menos votado, terá mandato de seis anos.

de
Art. 423 - A família, base da sociedade, tem di

reito ~ especial proteção social econômica e juridica do Estado e
demais instituições.
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111 - será estimulada, para os menores da faixa
de dez a quatorze anos, a preparaçãG ao trabalho, em instituições
especializadas, onde lhes serão assegurados a alimentação e os
cuidados com a saúde.

Art. 428 - O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, obedecidas as seguintes normas:

I - é vedado, ao menor de dezoito anos, o, -tr~
balho noturno ou em locais perigosos ou insalubres;

11 - é vedado ao menor de quatorze anos o in
gresso no m~rcado de trabalho, salvo em condições de aprendiz, a
partir dos dez anos, por período nunca superior a três horas diá
rias;

§ 1º - o casamento civil é a forma própria de
cons t í tu í ção da familia, sendo qr atoi 1:0 o processo de hab í Lí t ação

e a celebração.
§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil,

nos termos da lei.
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é re

conhecida a uni~o estável entre o homem e a mulher, como entidade
familiar. A lei facilitará' sua conver são em casamento.

§ 4º - Estende-se a proteção do Estado e demais

instituições à entidade familiar formada por qualquer um dos pais
ou responsável legal e seus dependentes, consangüíneos ou n~o.

§ 52 - O casamento pode ser dissolvido nos ca _
sos expressos em lei, desde que haja prévia separação, por mais '
de dois anos, ou comprovada separrção de fato por mais de quatro'
anos.

execução de políticas e programas destinados à assistência
à gestante, à nutriz e ao menor.

devida

Art. 424 - Os direitos e deveres referentes à
sociedade co~~ú9~1 são exercidos igualmente pelo homem e pela mu
lher.

§ 12 - Os filhos, nascido ou não da relação do
casamento, bem como os adotivos têm iguais direitos e qualifiéa _
ções.

§ 22 Os pais têm o direito, o dever e a obri-
de manter e educar os filhos menores, e de amparar os en _

de qualquer idade, e os filhos maiores têm o dever de auxi
amparar os pais e a obrigação de o fazer na velhice, carê~

enfermidade destes.

§ 32 - A lei regulará a investigação da patern!
dade, mediante ação civil, privada o~ pública, sendo assegurada'
gratuidade dos meios necess~rios à sua comprovação quando houver'
carência de recursos dos interessados.

§ 4º - Agressões físicas e psicológicas, na
constância das relações familiares, serão punidas na forma da lei
penal, através de ação ~ública ou privada.

Art. 425 - t assegurado aos cônjuges o direito'
à livre determinação do número de filhos.

Art. 429 - A adoção e o acolhimento do menor
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.

§ 12 - A adoção por estrangeiro será permitida
nos casos e condições previstos em lei.

§ 22 - A lei estabelecerá o período de licença
de trabalho, devido ao adotante, para fins de adaptação ao adotado.

§ 32 - O acolhimento do menor em situação irre
guIar, sobre a forma de guarda, será estimulado pelos Poderes Públ!
blicos, com a assistência jurídica e incentivos fiscais e subsídios
na forma da lei.

Art. 430 - O Estado e a sociedade têm o dever
de amparar as pessoas idosas, mediante polít1cas e programas que
assegurem participação na comunidade, defendam sua saúde e bem -es
tar, preferencialmente em seus próprios lares, e impeçam discrimin;
ção de qualquer natureza. -

§ 1º - Será garantida por lei pensão, por morte
de um dos cõnjug~s, ao cônjuge sobrevivente ou aos demais dependen
tes, de valor não inferior ao da remuneração ou dos vencimentos o~
dos proventos de aposentadoria do cônjuge falecido;

§ 2º - A manutenção do benefício estatuído no
parágrafo ant~rior, em caso de novas núpcias do viúvo.

§ 3º - São desobrigados do pagamento de tarifa
de transporte coletivo de passageiros urbanos os cidadãos brasilei
ros em idade superior a sessenta e cinco anos.

disposição
e científl

humana
no "caput"

§ 1º - Compete ao Estado colocar à
da >ociedade e do casal recursos educacionais, técnicos
cos que não atentem contra a integridade física e a vida
desde a concepçãr .para o exercicio do direito assegurado
deste artogo.

gação
fermos
liar e
cia ou

§ 2º - Os órgãos públicos e privados somente
poderão impra~tar programas de planejamento familiar que tenham tam
bém em vista a melhoria das condições de trabalho dos cônjuges, e
de habilitação, saúde, educação, lazer e segurança das famílias.

Art. 426 - A famí11a será preservada de qual
quer forma compulsória de controle externo, de natureza política,
religiosa ou racial.

JUSTIFICAÇÃO

A supressão dos dispositivos mencionados, qu:

se apresentam disseminados no texto,baseia-se, principalmente, em
que eles deve~ ser tratados de forma harmôn1~a no Capítulo refere~

te à êamília ao menor e ao idoso. Além disso. tais dispositivos são
incoJ~atíveis com a proposta da maioria dos Constituintes partic!
pantes da Comissão VIII.

o Estado.

anos.
§ lº - A lei r;gulará os casos de internamento

do menor infrator, garantindo-lhe ampla defesa.
§ 22 O abandono de filho menor é crime contra

AUTO"'--------------
Constituinte ERALDO TINOCO

Ao recuperar o texto originado na citada Comis
são, temos por objetivo resguardar princípios que representam as
aspirações da sociedade brasileira. Nossa responsabilidade de con~

tituintes é respeitar os resultados da :néensa oesquisa realizaca
junto à opinião pública através do "Projeto Constituinte", e aos
debates com entidades especializadas. Cumpre-nos ressaltar que o
texto foi resultado ,também,da avaliação cuidadosa das sugestões de

normas apresentadas pelos próprios Constituintes.

Suprimam-se, no art. 13, o item V e sUas alíneas.

JUSTIFICAÇÃO

Sistema tização
= TU.TO/olUSTl"CAÇÃO----------------,

EMENDA CS04732-0

~
r:-r--------- 'LI:NAIIIO/colilssio/SUIlCOMlssio-----------,

seus

dezoito

teger o menor, sem
cor, sexo, língua,
condição sua ou de

Art. 427 - t dever do Estado e da sociedade pr~

distinção ou discriminação por motivo de raça,
religião, origem, nascimento ou qualquer outra
família, e assegurar-lhe os seguintes direitos:

I - à vida, desde sua concepção, à saúde e à

alimentação, à educação, ao lazer, à habitação, à profissionaliz~

ção e à convivência familia~ e somunitáriaj •

11 - à a~~istência social, sendo ou não
pais ou responsáveis contri~uinte do sistema previdenciário.

111 - à assistência especial, caso esteja em,
situação" irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal
dos pais ou responsáve"

IV - à imputabilidade penal até os

. § 3º - A lei punirá os atos de violência,abuso,
opressão e exploração praticados contra o menor.

§ 4º - A lei determinará a competência da Uniã~

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,n~ elaboração e

O capítulo VII refere-se especificamente a essa

matéria. Todos os aspectos relativos ã família lá deverão
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Outrossim, o item cuja supressão propomos, além de

apresentar repe~ições, contradiz alguns conceitos melhor defi

nidos no capItulo próprio.

portanto, ser tratados, de forma a atender às aspirações

AUTOIt--------------
Constituinte ERALDO TINOCO

Sistematização
_________ PLINÂlltO/CQIIISSÃo/IUIlGOII.ssio- _

tJ·

Além disso, a situação econômica do País não
permite a adoção de medidas que impliquem em novos e vultosos ga~

tos.

Suprima-se o Art. 83.

= TUTO/,JuSTI'IC..çio .....,

·ÉMENDA CS04736-2
@

da

(J'JP'l'lTIOO--
PFL •

AUTOIt----- _

Sistematização

Constituinte ERALDO TINOCO

sociedade.

r.r--------- PLEHÀIlIO/CON.'sio/SUIc:OMISSÃO- _f"J.

EMENDA CS04733-8

fôJ

=----------.,.-----TIX10/olUSTIP"CA;io------ _,

pUblica fica autorizado a promulgá-lo como lei".

Dê-se a seguinte redação ao ~ 39 do art. 132:

"§ 39 •••neste artigo, o Presidente da Re-

JUSTIFICAÇ!lO
Embora reconhecendo que a norma proposta vise a

erradicar o nepotismo da administração pública - com o que· estamos
de acordo - julgàmos que os critérios estatuídos pelo Art. 85, inci
sos 11 e V, já são suficientes para equacionar a questão, vez que es
tabelecem que a admissão ao serviço. público dependerá sempre de apr;
vação prévia em concurso 'público de provas e que os cargos de con:
fiança serão exerci~os privativamente por servidor ~cupante de cargo
de carreira técnica ou profissional, exceto os de confiança direta da
autoridade máxima de cada órgão o~ entidade.

JUSTIFICACÃO

1:1 evidente que houve omissões do vocábulo "fica".

Naturalm~nte, a exceção prevista no referido inCi
so V decorre, exatamente, do reconhecimento de que a au.oriàade máxima
da entidade 1J0derá socorrer-se dos préstimos profissionais de quem melhor

.lhe aprouver e de quem lhe oferecer maior grau de confiança.

PLIEH.&IUO/c:o...'ssio/SUICOMlssio _

Constituinte ERALDO TINOCO
AUTO"----''---------~-

Isto exposto, julgamos necessária a supressão do
art. 83, para que não se configure, no texto constitucional, discriml
nação contra determinados fuincionários.

Sistematização
r;;;--------- ..LUÁII;Jo/CONISSio/su.COMIUia---'--------....,

EMENDA CS04731-1
l!J

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do art. 158:

w
C COMISSÃO DE SISTEMlI.TIZACÃO

~---------------TlXTo/.lunl'ICA;io---------------.....,

EMENDA CS04734-6
fD: Constituinte ERALDO TI~~O

= TlXTO/-JUSTI'ICÃ;io _,

"§ 19 O mandato do Presidente da Republica te-

rá inIcio no dia 19 de janeiro."

Suprima-se, no art. 13, a alínea "a" do item I.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICATIVA

A norma constitucional necessita ser clar~ e prec~

sa, razão pela qual deverá preferir a fixação de datas,fazendo

referência ao calendário e não a conceitos nem sempre clarame~

te inteligíveis por todos, como no caso presente.

A afirmação de que a condição de sujeito de di

reitos é adquirida pelo nascimento com vida éuma aberração juridic~

fere os mais elementares conceitos cientificas, atenta contra a di~

nidade humana.

Sistematização

Constituinte ERALDQ TINOCO

~ surpreenoente a colocação, 1ue institui flagrag

'te contradição interna ao texto, tendo em vista que o art. 13 consl

dera 'como primeiro direito inviolável a vida.

,-,., 1'1.I:HÃ'uO/co.. 'ssio/.u.COIU1sÃo----------....,

EMENDA CS04738-9
lO]

Suprima-se, no caput e no § 22 do art. 447, a
expressão Santa Cruz e o correspondente item I.

,-- 'LIHAlIlIO/cONISSio/IUICOM'ssio----------

f!J COMISSÃO DE SISTEMAIIZAcÃO= TlEXTo/olUSTIP1CAÇio ---- .....,

EMENDA CS04735-4
@ Constituinte ERALDO TINOCO

. ,

Suprima-se a alínea ·"f" do item I, do Art. 13.

r- Tl.1loTO/.a\lSTI'\c-.~i'3_.,.--------------_,

rPor razões históricas, culturais, políticas, e
conômicas, a unidade do atual Estado da Bahia deve ser preservada.

JUSTIFICATIVA
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A presehte proposta fundamenta-se nos seguintes

Constituinte ERALDO TINOCO

JUSTIFICATIVA

AUTOJII---------------

Sistematização

Suprima-se o item V do art. 59.

EMENDA CS04741·9

~

r.lr---------------- TIEXTO/.lUlSTIf'ICAC;10,----------------,

a

só-

DUSTIFICATIVA

o regime proposto nem sempre é o mais adequado às condições

cio~econômicas do País:

argumentos:

trat~se de matéria a ser disciplinada no capítulo referente

Educação e Cultura:

o fund~ental é prover o acesso à educação básica a todas as cr!

existirem, ainda, sete milhões de crianças fora da rede escolar.

anças: s~ria utópico adotar a norma preconizada quando sabemos No regime democrático, a participação popular

é assegurada, a nível municipal, pelas autoridades eleitas, a quem

se atribui o poder de decisão.

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

,--------- 'LUÃ"ID/CO.,.ssio/SUICOIllISSio, _e: SrsrEMqTIlrlçAO

'EMENDA CS04739·7

l!J
AUTOIt-- -, Por considerarmos inviável a adoção de outro

sistema, julgamos que deva ser suprimido o item em pauta.

Constituinte ERALDO TINOCO

AUTOI't--- -,

Sistematização
,- .... uÁ"IO/COl.lI5S1o/sli.COl.lISSio------ _

~

EMENDA CS04742·7
(!JD!!-se nova redação à alíne~ "i" do item I do art , 13:

" o honicídio, a tortura e 0- estupcc Sã:1 crim,". de 1..::.

sa-hun:rnid,lll"l, da .~.)m:mtência do júri, Insuscetfveí.s de fiança e pr~.•c.riçãl1."

Suprima-se, no Art. 99, a alínea "b" do item XVI, dan
do a este a seguinte redação:

JUSTIFICAT1'I;\

A prJpilst~, tal coro se apresenta no texto, dá re.levo a

uma da'; fOrma.; de at~ntildlJ cllntri a vid'l hUITh;lna, dE!ix:1'1dJ dH coosãderar ou-
tras for nas igllallll3'1te g,·iVe.3.

"XVI - aprovar previamente a implantação de obras fed~

ais de grande porte, conforme determinar a lei;"

JUSTIFICAÇIlo

ViS3'1do a cocriglr t-=ll dí-storçã,», nOSS.i ciilo":!.ldcl coll1t:.=i

e~ pé de igualdd:1~I, sujeitos aos m:!srnos cri1:éritlS, outros crimo,; de igll,)'. JJ:!

vidilife.

o Poder Legislativo deve ser fortalecido nas atribui
ções7 Que lhe são próprias; sua função não deve ser distorcid~ de
modo que venha a ocupar-se de questões menores, sobretudo se elas di
zem respeito, por sua natureza, à competência do Poder Executivo.

Constituinte ERALDO TINOCO

r:-r---------------- TUTO/olUSTI1lCAÇio------------ -,

AUTO"'---------------

Constituinte ERALDO TINOCO

A matéria é, tipicamente, da competência do Ministério
dos Transportes.

w,---------- ..L.UA"IO/COl.lI55iO/SUICOMISSiQ - - - - - - - - - - - j .:S=;AT,--;;l,87
lC S:::.:.is:.t~e~m::a::.t::.:i::z::a::ç!..:ã:.:o=__ . ~( ~ '" J

:Eft1ENDA CS04743-5

~

AUTOft---- _

Sistematização

Dê-se a seguinte~~r"dação ao item V do art. 30:

f,MENDA CS04740-1

l!I

Art. 30 ••••••••• L ••••••••••••••••••••••••••••••••

I ...................... ~ . Dê-se nova redação ao Art. 144:

II-

III

"Arto 144 - Os Ministr.os do Tribunal de Contas
União serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e

da
cinco

IV- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• anos, ... "

v - direito de iniciativa em matéria c9nstituci~

nal e legislativa, assegurado a todos os
partidos.

JUSTIFICAÇilO

o Art. 162 trata das atribuições do Presidente da Re-

JUSTIFICACÃO
pública.

A redação que propomos visa tão-somente a adaptar

esse item ao caput,do artigo: os outros itens são iniciados por

substantivos, enquanto esse apresenta um verbo inicial.

Nossa proposta visa a compatibilizar os dois disposl
tivos constitucionais, conservando, como atribuição do Presidente da
República, a prerrogativa de nomear os Ministros do Tribunal de Con

I tas da União após aprovação pelo Senado Federal.
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Constituinte ERALDO TINOCO

Sistematização
r:-r---------- ..1.I:.....IIIO/cONI'310/IU.COIlI',io---------__fiC Sistrmatização

EMENDA CS04747·8
~ AUTOII

Constituinte ERALDO TINOCO

....UTO~--- _

;0---------- 1'1.I:H..,110/c:01l133;.0/10ICOIl"';.0-- _

EMENDA CS04744-3
~

=--------------__ TUTO/"uSTI'ICAÇÃO .....

Dê-se nova redação ao Art. 150:
Suprima-se o Art. 342

"Art. 150. - Incumbe à Defensoria do Povo zelar
pela efetiva submissão dos poderes do Estado e
dos poderes sociais de relevância pública à
Constituição e às leis."

JUSTIF1CAÇ1l0

As contribuições destinadas à manutenção da se

guridade social já estão garantidas no artigo 341.

que trata do salário-educação; além disso, se for mantido, decret~

rá a extinção de entidades que, comprovadamente, têm prestado ser

viços de assistência médico-social, educacionais e culturais de

reconh~cido m~rito,tals como o SENAI, o SENAC, o SESI e o SESC.

JUSTIF1CAÇl\o

O dispositivo, tal como se apresenta, está
desacordo com a boa técnica legislativo-~onstitucional.

em

o ~rt. 342 não é compatível com o art. 388,

Constituinte ERALDO TINOCO AUTOIt---------------
Constituinte ERALDO TINOCO

= ----- 'LENÂ"IO/CO.."sio/aulcOllllS:sio------------,

sÜtematiza ão

EMENDA CS04748·6

l:J

AUTOIt _

r.:r---------- I"LIHÁA10/c:ONlsSÃo/auICONltlSÃO _

Wl_ Sistematização

EMENDA CS04745-1

l!J

Dê-se a seguinte redação ao Art. 190:

r:-r TUTo/.luSlI.ltAçlo .,

"Art. 190 - A defe~a judicial e extrajudicial

da União é competência de sua Pr oci, radcrLa-üeraL.

Suprimam-se o Art. 359, caput, e seu
lº, transformando o parágrafo 2º elll artigo.

parágrafo

JUSTIFICAÇl\O

JUSTIFICAÇ~O A matéria de que tratam o Art. 359, caput, e
seu parágrafo lº é relativa à família, devendo receber tratamento
adequado no Capí~ulo próprio.

Tal comose encontra no texto cuja mu~;f~cação

propomos, a redação é ambígua e em desacordo com a boa té=nic~ le

gislativo-constitucional.

Nesse sentido, apresentamos emenda que restab~

lece os conçeitos amplamente debatidos no âmbito da Comissão VII,
e sacrificados, na compatibilização do texto, com perda de qualid~

de.

Sistematização

Constituinte ERALDO TINOCO

EMENDA CS04746-0
l!J

__________ I'LCNÃIl;'otCONlssio/IUICOlilssio _

fôJ
1":"I TUTOlolUSTIP"'cAc;b-'--- ---;_,

EMENDA 0504749·4
f: CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

1-:-1,---------- IOL(NAIIlO/eONlssiotluacOMlssio----------_,

COMISsAo DE SISTEMATIZAÇÃO

fCP;~ ,.~

rç-;'~;Jã7J

Suprima-se o Art. 332.
1":"I TrnO/.luSTI'ICAl;io _

EMENDA SUPRESS~V!\

JUSTIF1CAÇl\o

Suprima-se integralmente o 1nciso VII do
artigo 353 da Seção 1, "da Saúde". do AnteprOJeto de consti
tuição da Comissão de Sistematização.

As experiências já realizadas em agrovilas JUSTIFICATIVA

monstram que essa não é sempre a melhor solução a ser adotada em

quaisquer circunstâncias.

A organização de cada assentamento, por ser de

natureza técnica, deverá estar de acordo com suas características

O inciso VII que diz "controlar a qualidadê
do meio ambiente, inclusive .Q do trabalho" é redundante, re
petitivo e indevido, p025 no artigo 14, inciso XXI Já prescr~

ve o "controle tE'cnológ~co visando .§!. eliminacão do risco", na

área do trabalho.

particulares, não sendo próprio do texto constitucional determiná

la previamente.

Com referência a l' parte, referente-ao m~:o

ambient:.e, o inciso VI ão ar'tigo 414, Já pL'~::::oCL'e"e o mesnrc c..)!}

teúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e corJ
nidades a segurança e controle do meio ambiente.
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= TtxTO/.lU5Tlf"IC.t.
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i o -,

EMENDA CS04752-4
[J CONST:TIJINTE [RALDO T:NOCO, .

"

.L,,&.~'-U:' ut;: ~"""'I;H ... !;;;;~ 'I; VI",Il::::'Jl 7 Q ';:' uv .u'-'u .. ,'v. t...vu,c, €:. ...a l.v.l.ocauO

no Anteprojeto de Constituição, ore em debate, houve um retro
cesso do d1reito do trabalhador.

Substitui-se o termo "Saúde" do inciso xx do

artigo 14, ~ "Doa Direitos Socl.ais", do AntepróJ,:to de J Consti

tuição da Comissão de Sisfe~atizáção, e acrescente-se o termo

"Higiene" adequanào '0 tex:to 'par~:

Segurança ~ Higiene do'Trâbalho

JUSTIFICATIVÂ'

o termo "Saúde" já está inserido e contem
plado na seção 1, "Da Satíde", artigo 349 que diz:

liA Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ara se é di

reito de todos, inclue obviamente a classe trabalhadora,. bem

como as demais. Portanto, é redundâncJ.a, repet:Lção e o ter~o

é inadequado no artigo 14, inciso xx.

Mesmo porque o termo "Saúde" na área do tra

balho não é tão abrangente quanto o termo H1g1~n~. Enquanto

Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a Híg1ene é par

te da roedic1na e aos d1versos ~e10S de conservar a Saúde.

No ambiente de trabalho é preC1SO muito mais

que Saúde. A Segurança e Higiene do trabalho co~o está na

Constituição em vigor é muito mais abra~gente, completa, ev~

luida, d1nâmica e asseg~ra ao trabalhador ~ a elim1nação dos

EMENDA CS04750-8
&!õNSTITUINTE ERALPO. TINOCO

m-------:----~ ..I.f:NA"IO/CO"'15sio/.U.Ctl.. 15;io --'------'-----'---'-, \ ~DATA____"I

'-__C_O_M_I_S_S_""'-O_D_E_S_I_S_T_E-'t:'-:.f>_T_I_ZA_Ç;:.."_O -"- -.:..__...J •• tov 07ft7 J

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COMIssKo DE SISTEMATIZAÇ"O

EMENDA CS04751·6
tJ
r---------- ~LC.. A"IO/CQ.. ISSi.Q/su.COIllI"i.O "'- _

(!l

EM::tJD;, :D:r"p.

D~SPOS:EVO ::M:::ND.ADO ~;:T:C-o ::86

!nclu: ~ 12 ao r~:-~. 38t: (pesscnoc c pc=é~::t:~::J ún!cc f:

~ :29 ) , ccn c sc~u:.n:e redaçco:

..",. Ttll:TC/.U.STI,lc.t.ç.i.c-------------------.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se integralmente o artigo 356 do An-

teprojeto ~e Constituição da Comissão de Siste~atização, da

seção I, lida Saúde n •

P.::-'.:. ::'86 - .

3 1º - N~s :cc~::~t:dos cnde e o:e:-tc: de ens5n~ nas es

,celas pú:.J':5.cas fo= :'nsl.'i:.c':'ente J os c:~unos carentes pcoecão ser !:lenef5.::5.eaos

'ccn JC] Sê.S de estudes en esccrcs ~:H::":'~:tculcces ,

JUSTIFICATIVA

Essa matéria Já está inserida e contemplada

no artigo 14 do Capítulo 11, "Dos Direitos Soc1ais''.. portanto

é r~dundante, rep·~titiva e indevida, mesmo porque este assun

to nãQ é para ser tratado na Carta Magna e sim em Lei Ordiná

ria, além do que a jurisprudência nacional e internacional

mantém essa matéria na "Pasta do Trabalho", e não na lide Saú-

Pc:- conta de um: :'n-:enç~c s:.lutc.:-, de d::-::--sr:: jJ""5o:-':.dE.

de 8. cp)': caç~o d:-5 =ecu:-~~~ pú~:: ccs n: ens:'ns ~(I~:':':C, p:-c':!J:'-se U:"l: sé-:-:r:- I

de s':.tuc:çõcs nu.:tes vezes nccc~sé=_:cs pe=~ c c:tend':'l'1cn::c do cbjet':"G fundE: 

n~ntc::' d'J p::ép:::'c tex~Q ccnst:'tuc:'oncl p:,o,=,stc, que é c.tse:su:'t::- c tcdcs cs

b-c.!J:'lei:-cs c t'cesS:J t edu::açco.
de".

Entende o legi~l~dor qu P o dir~ltn ÔO Tr~~n

lho não pode f1car d~vidido entre dois M1n1stér10s, além do

que o termo "S a úde Ocupa'C"ional", vem atender ac.s interesses

do trabalhador brasile~ro, po~s o referido artiJo_ v~ola a tr~

diçào nacicnal e universal de q".Je as relações e ccnd~ções :1C

trabalho são, e s~~pre foram, pert1nentes ao M~n~=téric õe

Trabalro e não ao ~i~is~éric êê Saúde. Tra~ar desse ass~nto

na Carta Magana é intervenc~on~SMO indevião, t1râr.~co e ãe
índole cartarial. .

Saúde Ocupac1onal é uma denominação con:usa

nc FraSl!, é de erice!"" i!""c~esa €O el"'" rc~sa língua que::- õlzer:

lI~aúde nas ativicaces de tra't-alho ll
• As condlções de tratal~o

é C:IlE' '1~C rl~~.:.c:n:n::!:: $C ~1! :':.$CC~ cu r~c. C :''ltc~=:.~::~e ;::c~~::- ele -'.:-~lJr:j'l;:''''c:-. ..

QuCr.l Cl.l=.rt~ rlc~~::. r.l::té=.:.c no :=c::::~: ::cnc:c -;o:~ c H':'n:'.c~ê=-.:o de 7::'cJa:po qUê

Etil "u':t~s lDc21:'dedes do nosso Peis J c em:':nQ é sup~

do po: enEdedes que não ter.! nc 1uc:o a sua f~nali.dade e s~r.! o atend~mento t

do alum~do, onde c Pode:: Pú~l:co ;;-inde re.o pêde c"egc::- CCr:l os se:.-v:'ços êducE.

cionais.

Esses entidc:des J não s~c necessê=-5-arilente conun:'t€:-:'a~

f':lantr6picas ou con7esS:'ona:'s, r.'lts IJ::-estcn =elEventes se::-viçcs ao ensino.

Po:' out~o lado, considerando-se '01 que está contido I

no § 29 do a=tigD 379, não se pode irnsg:'na=- COMD única sclução pa=ú o ate.!}

dinento de der:tenda osco1a::- a p::-esença de une un:clade de ensino pú::J1:ca,

po5.s r.lecan:'smo COI'JO a bolsa d5! estudos pode se:- util:'~Cldc oa:-a benefic!.a= r

O aluno ce:'ente.

clén de out=cs ::t=~:;l!:.ÇÕCSt ::ela ;c:"a sc~u:ançc c dEr.1C':~ c:.=e':'~cs do t::-aJt':h.f.

clo::-.
COl7lD p:ocJe ~ F':'!:('~'::.::3ÇfC' Fede=t~ rir.. é=cr. nr t:-,l)c:.lho ,

f!.ca!" d:.v:ct:.da ent:,!! clc:.s l1~n~::;~é=:'c:;J cu ~e=te::nrlc= üc ~1:n~:;'.:é:~c rlt, !';cúcl~? :::

ueste modo, o tel:to p::-oposto nesta Emenda atende ~

1ho::- a ::-eelidede do ens~no no 8::esil.
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• - • ~. ". • v • ,

"1\.."1;. ~1 - Sdo m~t5.d<:s as lltua5s ccncassões de 5e=v!
ços plDlicos, na forma em que f'c..T"l:fJI conc~diclos e para pesquísa e lev::.-a dê ~a;:i

[las m!n1l.a:.s, p::-esc=ev~o estas últ:.m::s deco=id~ cInco anos sea e::plc::-é.çW I

em escala cCl:le~ial. ccntedos a pe,."1;ir _da p::-olllllgação desta Constituição.n

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COl'\lSSlIo OE.S~STEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04753-2
PJ,-'----~===-=.:=e:._=-=-- I V;~""=:J
,------------ P'L.I"'''lUo/co'''r.I'i.o/au.'ONIS'io -.,

~ 1
I!J

EMEtlllA SUPRESS IVA JUSTIFICAC1iO

DISPOSITIVO~:~ ~8:, ~ Y.!.!.

Suprimir à Tntegra do inciso VII, do artigo 18, do Ant.eprojeto ele Constitu-ição.ela6~
rado pela Comissão de Sistematização.

JUSHFICATIVA

o inciso VI'. que se propõe seja eliminado na íntegra, pretende assegurar a particl
paçãe direta. do povo em todos os nTveis da-admin-istração píib l ica.

Ora. tal participação não se coaduna com os cânones da democracia representativa qUE1
segundo o artigo 2~ do Anteprojeto, vigorará fio. País. üev l da e legltjJIlamente e l e i,
ros , e dependentes da vontade popular, os poderes cons t i tu l dos , os grüpos de pressãO·
e ~ opinião púb-l'!ca~. é·que controlarão,_med'.an.te as regras do jogo de.moc:rátic.o, as
açoes do Poder Púb l lco e da Administraçao.

o tipo de democracia par t l c ipa t Iva levada aos extremos pretendidos nesse inciso pode
tumultuar a administração da coisa pública e Jevar ã i nçover nab r l r dada.

Ademais, as Intenções que embasam o Inciso a ser suprimido já estão contempladas de
m~do m~i: pr~dent:, e viável, no parágrafo úni co do artigo 84, do Anteprojeto
( A 17, i ns t í t u r r a o proce~so de atendimento, pelas autoridades, das reclamações da
comun i dede sobre a prestaçao do serviço público, e as cominações cabíveisoll), a s s Irr

como no art!g~ 77 (~O edmt n l s t r ado tem direito ã publicidade e transparência dos
atos da admlnlst~açao que estao-s-ujeitos aos 'dever-es de rneu t r a-l idade,--imparcialtdadf;-
lealdade e boa-f ê ;!'}. .

Para p::-oteger os direitos tãr.l'Jér.J dos ccncessãonârãos de
servíçcs pú!J!':'cos, ela :-espcito,. a!.iãs, a pr.incip:'os ccnscçraoos no próprio 1t1'Jt~

p::.-o~eto, que diZeM com o ecetanento aos direitos adquiridos (e:-tigo n, XV, .c")
e o próprio p::-incípio de isonomia (artigo 13, inciso lII}, segundo o qual, eec

tamente, não apenas os concessionários de lavra mineral, mas tantlém os de se..-v!
ços púnlicos devem ter o mesmo trataoento,

EMENDA CS04756-7 .UTO••--------

f"J CONSTITUINTE ERA1..IJ() TIMlCO

.LU"'''''O/COlllISSAO/SUDCONISdO-----------) ~DATA--::rtJ WussJ\o DE SISTEMATIZAçliO h 7J67 J
= T1XTOifU'~lfIC ..ção------------------,

ElflllA SLf'RESSIVA

DISPOSITIVO s.eDAOO: ARTIGO 13

Suprimam-se do anteprojeto

a) as let:ras nan e "cn do item XI, do Art. 13.

EMENDA CS04754·1 .UTO.--------

tJ CONSTIlUINTE ERALOO FMlCO J L~'T1"=:J
.uHÃ'UO/CONISS.io/IUBCONIS';:O J ~DAT.l----,tJ COMISSlio DE SISID1AT!ZP.~.o tu 7J87J

..".,r-----------------TEXTOI.1u'TI'ICAÇão,------------'-------,

m::NDA SlPRESSIVA
DISPOSITIVO ElellAOO: ARTIGO 404

JUSTIFICAÇliO

A letra na" trata, no caso da produção artísitca, cien
tífica e técnãca, dos "clJusos que se coceterem pela imprensa e dema~s !'leios de

cocamícação", enquanto a letra "c" estabelece que né assegurada a proteção,
conforme â :!.ei, às pa::ticipêções indiv:"duais em roTas coletivcs, e à :reprodu 

ção da imagem himana, inclusive nas at:'vidades esportivas".

Suprima-se do anteprojeto:

a) o parágrafo único do Art. 404.

JUSTIFICAÇlio

O parágrafo e redundante e, portanto desnecessário. A
proibição aos Il'IJnopólios e oligllpólios está contida no § 1!! do Artigo 310 da

Anteprojeto que diz:
nA Lei reprimirá a formação de monopólios, oligopó 

lios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, actnitidas
as exceções previstas nesta Constituição."

É princípio geral de direito que a generalidade atin-.

ge a particularidade. É dispensável, portanto, no capítulo da CO....Jnicação SE.
cial, o que já está previsto no título relativo à Ordem Econômica e Financei
ra,

É a razão da emenda.

Trata-se de do:'s equívocos. O pr:'f1>Ciro quando tente ca

~acte~iz2r como ~so a citzção de trechos de ob=as(é o que se dep~eende da i~

tcnçflo co texto proposto) em raztérias ~crnal.ísticas. A m2téria está tratada cn

Convênio Intcrm:cicnal, firmado pelo 8=o.si1, e devidamente homologado pelo Co,!!

gresso Nacional J~ e foi frota de 001tos debates em Convenções !"e~iz~dt.s en Ge

nebra , Bernc:. 'e Rema. Há !.imite à. utilização de parte da obra e o uso indevido'

obriga o veíc;ulo, qulaquer que seja, à reparação material e 'moral do autor.

No caso da letra "c", tenta-se confundir, tarrbém, o Q.Je

está convencionado internac:.onalmcrite: tJ.' obra coletiva. Ela é fruto de um en-
I

te que ~_~á ac~ dos participantes, que não têm a ingerência em seu início
meio e fim, mas p~t::ciparnJ e são ~er.une~zdos por :'sso, CDr.1D ':'ntcgrnntes. Dife_ o

'

rencia-se da obra de autor, ~e teriJ, de fato, a marca da criação individual (

que pode ser um ou mais indivíc!uos), na criação seja artística, téenãca ou c:E!!.
tífica.. Tudo está sob a p=oteção, inclusive o direito dos atletas profissionais

em Convênio e na legislzçEo de Direitos cutoraís 3rasilelra, através do que se
chama o Direitõ de P.rena.

• L.UÁI!;lo/CONl$sio/sUICOUISSio-----------

.."., TEXTot.1USTIrICAl;ÃO-------------------,

SOUP. I'fJDIF:CI\T:VJ'.

DISPOSLT:VO S~NDI'OO PRTlGO 501

A legislação b.r:sileira neste esmo, por se. o fruto do

Convênio do'qual part.ãcãpam a quase totalidade dos.pafses do IllJQdo (pelo menos'

a totalidede dos países, no Ocidente e Oriente, czpitaistas ou cooonistas, com

tradição em ciência, arte e tecnologia.) é avançada, e atualiza-se, permanente 

mente, at:,avés das discussões ãntemacãonaía e dos adendos 20 convêrüo, senore

sob o czívo do Congresso N<:ciohal •

Inova=' neste campo pode: representar, p;-omulgnda _2 Const~

tuição, na denL~c~& ao Convênio, criandc g=eves e sérios entraves e p=e~u!zQs 1

aos tutc~s, intervento=es e cicntistns b=as!lei!os.

É a razão da enendc excrosíva,

Dê-se ao 2!"t:'go 501, do I'.nte:p=05eto de Const:'tu:'.ção, e~
borndo pela CcnissZ:o de 5istematizé:çno, a segu!.nte :=edcçEc:
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EMENDA CS04757-5 .UTO.-------
~ CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

,..- 'LldAlO/(;O'flSsiO/'~CO"I"iO'-----------1~D'f.l-----,

ê' COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ)(O Cou07J8lJ
""' TlXTO/.lUnlrlCAC;io-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
- DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 406

Dê-se a seguinte redação ao Art. 406, dó Anteprojeto de Constitui
ção.

Art. 406 - A propriedade das empresas jornal!sticas e de radiodi
fusão é'privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos, e somente a estes caberá a responsabilidade princi
paI pela sua administração e orientação intelectual.

Parágrafo Onico - Não será admitida a participação acionária de
pessoas jur!dicas no capital social de empr!
sas jornalísticas ou de radiodifusão, a- não
ser 'no caso de partidos pol!ticos e de soci!
dades de capital exclusivamente nacional, pa~

ticipação que não poderá exceder a 30t (tri~

ta por cento) do capital social, e que só p~

derá se efetivar através de ações sem direito
a voto e não conversíveis.

JUSTIFICATIVA

Este artigo inova em relação a legislação ~oje em vigor ao admi
tir brasileiros naturalizados há mais de 10 anos corno sócios de em
presa's de radiodifusão e ao admitir que pessoas jurídicas det.enhan
participação societária em tais empresas.

EMENDA CS04758·3 .UTO.-------
(!J CONSTITUINTE ERALDO TINOCO
,.". 'L~"ÁIUl)/co..l'tio/.u.co.u.slo----------..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TUTO!.IUSTlI"ICAÇio --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
- DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 307

Dê-se a seguinte redação ao Art. 307, do Anteprojeto de Constitui
ção.

Art. 307 - Serã considerada empresa nacional a pessoa jur!dica con1
tituída e com sede no Pa!s, cujo controle de capital esteja, em ca
rát;t permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade de
pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País ou por Entidades
de Direito Público Interno.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS04759-1
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDD 'UTO'
~--------- PLENAI'lIO/cONl5sÂo/suecOMlssÃO _

f:J COMISSJ10 DE SISTEMATIZAÇJ10

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITlVO EMENDADO: ARTIGO 479 do Título X "Disposições transitórias".

Suprima-se do anteprojeto o Art. 479 do Título X "üísposf-
ções Transitórias".

JUSTIFICAÇl10

A proposta da Comissão trata de política salarial cuja natu
reza é essencialmente dinãmica, sujeitando-se às condições conjunturais de un
País, especãalmente a produtividade nacional. 1::, portanto, inaOOlissível como pr~

ceito constitucional, cujo pressuposto é a estabilidade e imutabilidade.

EMENDA CS04760-5
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

= 'LfNAluo/COlolIUio/GUICOWlssio- -,

t: COMISS~O DE SISTEMATIZAÇl10

Iil EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIV do Art. 14

O inciso XIV do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguinte
redação:

Art. 14 ..

XIV - Fixação de percentual máximo para admissão de errpr~

gados estrangeiros, inclusive no serviço público.

JUSTIFICAÇl10

A proteção ao trabalho nacional deve ser preservada. A fixê
ção de percentual de mão-de-obra estrangeira, entretanto, é matéria de lei ordí

nária, onde cabem os detalhes.
No caso de escolas para os filhos de estrangeiros em missãc

temporária no Brasil, .por exemplo, o currículo é idêntico ao do país de origem,
exigindo corpo de professores estrangeiros, o que não comporta o proposto pelo
anteprojeto de Constituição.

Considerando que estabelecimento é parte da empresa, a proDO!.
cionalidade por estabelecimento é um entrave, caracterizando exigência absurda.

Esta redação satisfa~ a necessidade de definição de empresa n~

cional sem incorrer em critérios subjetivos e é suficientementeabra~

gente.
As definições que exigem integralidade de capital brasdleiro ou

impõem condicionantes subjetivas ao exercício do poder decisório br~

sileiro discriminam excessiva e desnecessariamente o capital estra~

geiro criando graves desest!mulos a entrada de tais capitais no País.

EMENDA CS04761·3
t: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

r:-r--------- 'LEHAAIO/çO\llSsio/sUICOlollssio----------

p? COMISSJ10 DE SISTEMATIZAÇJ10
= TEXTO/olUSTITlCaçio -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: A letra "a" do Inciso XII do Art. 14

Suprima-se do anteprojeto:

a) - A letra "a" do inciso XII do Art. 14
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A fixação em normas constitucionais de percentuais e dos tra
balhadores a serem beneficiados, bem como quais dependentes dariam direito ao pa
gamento, impedirá modi ficações futuras em função das necessidades sociais. -

-----TEXTO/"U.,TIt"A;Ãe. _

EMENDA CS04762·1
~ ~IlUINTE.n;E GERAlOO

"UTOII-------- ~ f1;'A"TIOO--,
A03 J

r
I

494 e 495

EMENDA SUPRESSIVA

Dispos2tivo Emendado: Artigos

Suprimam-se do AnteprOJeto:

342,343,

f=J "- '""'",ol".""o/suooo.''''o
Comissão de Sistematização

EMENDA CS04764-8
~ CONSTITUINTE JOS€ GERALDO

r.:-r---------------TuTot.ll,lSTlFICAÇio------- -,

E~ffiNDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. Z60

Seja dada ao Art. Z60 do Anteprojeto da Constituição a se
guinte redação:

"Art. Z60 - As PolIcias Civis são instituições pe~anentes,

organizadas por lei, dirigidas por Delegados de Polrcia de carrei
ra, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder ã a
puração de ilrcitos penais, ã repressão criminal em auxIlio ã fun
ção jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comu., exercendo
os poderes~de Polícia Judiciária, nos limites de suás circunscri 
ções, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territó 
rios e do Distrito Federal."

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva adequar, com melhor preaiaão técnica, a
destinação das PolIcias Civis na repressão criminal, sempre como
"PoIreia Auxiliu" do Judiciário na aplicação do Di~eito Penal Co-

mia.

Com efeito é importante que as Polrcaas civis evoluam, cada
vez mais, ao nível técnico-cientrfico na atividade de investigafão
crimi~al e consequente auxrlio ã repressão do crime, utilizando.de
forma r~cional, os recursos científicos modernos, particularr,en.c
os da informática.

Continuação da pálina 01

A redação dada ao dispositiv6 visa ajustar o conceito de p~

Ircia judiciária ao sou efetivo papel coa0 inteirant. do Sisteaa de
Seiurança Pública, confiiurando-se como instrumento de ação auxiliar
do Poder Judiciário.

Por outro lado, coa a redação ora proposta há um ajuste à
aai. recenta doutrina do Direito Adainistrativo, na palavra do ilus
tra .estre DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, caracterizando a distin
ção entre polícia adainistrativa e polícia judiciária, se referindo
ao sou objeto a • sua finalidade de atuação:

"Quanto ã" tinalidade, a diferença está Ba repressão: enqu~

to no exercIcio da Eolrcia administrativa a repressão é
'própria da Administração quo a emprega discricionãriaee e
secutiriaaente até reestabelecer a ordem pÜblica, no exer
cIcio de polrcia judiciária a repressão é própria e exclu
siva do Poder Judiciário, não cabendo o uso da discricion!
riedade e da executoriedade senão instrumentalmente. no e!
trito limite para a Adainistraçio lograr a apresentação do
responsável pela violação ã orde~ pública, eventualmente
tipificada como conduta punrvel. ã Justiça."(grifos nossos)
(In Direito Administrativo da Ordes PUblica, Alvaro Lazza-
rini et allii; apresentação de Miguel Seabra Fagundes.
Rio de Janeiro. Forense. 1986.)

'I

I
I
J

i

I
I

I

I

a) O artigo 342

b) O Parágrafo único do Artigo 343

'c) O artigo 494

d) "O artigo 495

JUSTIFICATIVA

A ex~stência e funcionamento das EntidadeE

- SESC, SENAC, SESI, SENAI que prestam assistência ao traba
lhador, com renomada qualidade técnica e probidade incomur

na gestão dos recursos f a n anc e r r-o s , só é viável med a a rrt e

contrlbUlção sobre a folha de salários pelos empregadores ••

Ta2s Entidades prestam serviços que complg
mentam a ação públlca e não atuam de forma paralela ou con

t r é r i e a esta f o que não just.afaca a encampação ou' qualquer ou

tro t.a po de arrt e rvençâo governamental, seJa Ç3 nível do seu

trabalpo, seJa da sua fonte de recursos.

As fontes de recursos destas Entidade, em
bora recolhidas e processaãas por órgão público federal, são
de or.lgem eminentemente privada, não se Just~ficando sua

apropriação pelo Estado, o que se afigura descabido e lesivo
ao sentido e ao exercíc1D da-livre 1niciativa.

Os Serviços Sociais Autônomos ligados à
Indústria e ao Comércio nasceram por decisão, e autonomia do
empresariado e funcionam como uma macro-associação a nível

nacional, cujos empresários contribuem regularmente para f1

nanC1ar a prestação de serviços sociais aos seus respect1voS

empregados. A ingerência do poder púb12co nesta ordem contr~

r2a os pr2nclp20s da liberã~de de assoc2ação.

A fisca12zação sempre exercida pelo Tri
bunal de Contas da União Já , instrumento suficiente para c

controle do volume de recursos, arrecadados e adrru.n as t r ados
por estas Ent.ldades, e o trabalho por elas desenvolv1do Jun

to aos seus respect1voS benefic1ários, testemunham o cumpr~

mento de suas finalidades.

De forma efac í errte e complementar aos po
deres públicos têm estas Ent2dades cumprido funções essenci
ais em aspectos que integram a constelação de atribuJ.çõe~

que cabem dentro da def2niçio de SP9uTldade Soc2al. t 1mpel
.~.lnente intervlr em instítu.lcões que não çªU~am

à ação governamental e que são bem sucedidas dentro de suas
finalidades soc~a1S.

AIJTOIl--------------

r-1,- 1"EXTO/.lIJSTlrLCAi;ÃO _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IV, AL!NEA "p"
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Art. 18 - .

....................................................
JUSllFlCAÇAo

de administração pÚblica",

rlamente à lei ordinária.

IV - •••••••..•••••••••••••••••••.••••••••••••.

......................................................
p) Nas entidades de administração pública de

orientação e formação profissional, cultural, recreativa e de assistência social,
dirigida aos trabalhadores, é assegurada a participação tripartite de Governo tra
balhadores e empregados, na forma da lei. ' -

Não tem cabimento a participação tripartite nas enti
dades de iniciativa privada (I-Ol, lDORT, OPC, etc.), Ademais, princípio proposto

pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrérão, desestimulando empresas priva
das 'a criação de entidades dirigidas aos seus empregados. -

A amplitude da matéria no que respeita às "entidades

pelas suas nuances e desdobramentos, remete-a necessa-

EMENDA CS04765-(i

PJ COSNlllUINTE JOSE GERALDO

tJ .L......I•••".'.I'"'''.'....
COMISsAO DE SISTEMATIZACAO

= TEXlO/.lU$TlFIC.çio --,

EMENDA MODIFlCAllVA

DISPOSIllVO EMEi'VADO: ARllGO 342

o Artigo 342 do anteprojeto, passa ter a seguinte r!
dação.

o dispositivo proposto é incompatível com o Art. 362

que prevê a aposentadoria "com proventos de valor igual à maior remuneração dos
últimos doze meses de serviço'!

A criação do "seguro coletivo de caráter complemen-
tar" proposta no art. 365, portanto, perde a finalidade. .

EMENDA CS04767-2
[:J CONSTITUINTE JOSE GERALDO

!!1 EMrnJA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XIX do Art. 14

Suprima-se do Anteprojeto:

a) - O inciso XIX, Art. 14.

JUSTIFICAÇAO

A regulamentação desta matéria já está prevista na letra "h",
inciso III, do Art. 13, Capítulo II - Título II. "Dos Direitos e Liberdades Funda

mentais" bem como no inciso III do Art. 361. É portanto desnecessária _a repeti:
ção.

A matéria deverá merecer a atenção de Lei ordinária própria.

(JCOMISSts:O DE SIS1EMA1IZ;~;~"10/COUI$SiO/CU.COMISsi.o

Art. 342 - Sobre a folha de salárãos não pode inci

dir qualquer tributo ou contribuição, exceto aquela destinada ao Fundo de Garan 

tia do Patrimonio Individual.

JUSTlFICAÇAo

!EMENDA CS04768-1
PJ CONSTITUINTE JDSE GERALDO

AUTOJ{--------------

A folha de salários considerada como base de cálculo

tributário, estabelece a sua correlação direta com os custos das empresas. Dessa

maneira, as empresas são estimuladas a diminuir ou a manter reduzido o seu quadro

de pessoal e salários, como forma de minimização dos seus custos.

A presente emenda, portando, tem duplo objetivo: de

um lado, incentiva o aumento de empregos; de outro, o aumento de salários.

Já a exceção prevista no sentido da contribuição ao'

FGPI, implica em beneficios ao empregado
j

à empresa/e ao País.

EMENDA CS04766-4
~ CONST ITUINTE JOSE GERALDO sum

tJ Comissão de Sistemat;::~;:···,.. ,·,sus•••".,.----------J m;:;JTIJ.
r;-r---------,------TEXTO/.lVSTIFIC.;io---- --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSIl IVO EMEI'VAOO: ARllGO 365

Suprima-se do anteprojeto:

a) o Art: 365 e seu -eBrágrafp lJnico

= __'- TUToIJUSTlf'tCAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 355, PARÁGRAfO 412
-- ~- - -

o parágrafo 412 do Artigo 355 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:
v-

Art. 355 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 412 - Fica proibida a exploração direta ou indireta,

com fins lucrativos, por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira

dos serviços de assistencia à saúde no País.

JUSlInCAçM

!-luitas das empresas com partici~ção acionária de c~

pi tal estrangeiro, promovem programas assistenciais de saúde aos seus empregados ,

constituindo inegável e real beneficio ~ndireto. A proposta da Comissão inviabili
za e extingue tais programas que são melhores e superiores aos prestados pela Pre

vidência Social.

Sem ferir o espirito da proposta da Comissão a pr~

sente emenda ressalta' exatamente tais programas que, indubitavelmente devem ser in

centivados e imitados.
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EMENDA CS04769-9
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

AUTOII------ _

minações não evitadas, ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de nasci

mento, etnia, raça, cor, idade, sexo, comporta~ento sexual, estado civil, religi

ão, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, ou qual
quer outra indicação social ou individual.

JUSTIFICAÇllo

I!.I EMENDA MOoIFICA,TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XVI do Art. 14

XVI - Repouso semanal remunerado, de preferência aos dCJllip

gos e nos f~riados civis e religiosos de acordo com a tradição local e nos tereos
da lei.

A Consti tuíção atual prevê o mesmo texto acima, inclusive e

especialmente com a ressalva nos termos da lei, viabilizando assim a regulamen:a

ção dos dias feriados através de lei ordinária. A não referência à possibilida:le

de regulamentação legal, implicará em incerteza quanto a concessão de feriados,

possibilitando a criação de um número indefinido deles, sob a alegação de trad:'
ção local. O mundo é que deve se submeter ao Direito e não o contrário.

JUSTIFICÀÇllo

o inciso proposto pelo ante-projeto exemplifica "valores".De!2

tre eles, o trabalho independentemente de sua natureza. Contudo, o enaltecimento

pretendido merece artigo específico, com redação especial, inclusive com o estab!:.

lecimento do princípio da obrigatoriedade ao trabalho. O que provém as Constitui

ções modernas, com resultádos signÜicati~os e in~gáveis.

O tem~ "natureza do trabalho;' neste inciso, portanto, está- t~
talmente deslocado devendo ser 'suprimido: Afinal, o tratamento diferenciado tem

previsão-em vários'outros-ãrtigõs do "ante-projeto, cono é o caso do trabatbo no

turno eem atividades insalubres e perigosas.

No mesmo passo, a redação do inciso também induz a contI&~';

ção, como é o caso do privilégio. de aposentadorias especiais da letra "c" do Art.
362 e do inciso V, do Artigo 378.

Ademais, inviabiliza o inciso XXI do mesmo Artigo 14 na práti
cai Afinal, pelo "princípio de isonomia", os critérios de admissão e de pagamento
não podem ser iguais para empregados..di ferentes.

Finalmente, o inciso VI, do Art 85, da Seção II, CapItulo VIII
do mesmo Título I! - "Dos Direitos e Liberdades Fundamentais", estabelece a i500.2.

mia entre os cargos dos servidores dos poderes Legislativo, Exec~tivo e Judiciá

rio, ressalvando as diferenças relativas à "natureza do trabalho", conflitando a~

sim com a letra "f" do inciso III, do 'Art. 13, do Capítulo I, do Título lI, ora!:.
xaminados. ,"

Art. 14 .

a a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• ';, 0'0 •••••
4
•••=-.....- ..

o inciso XVI do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguinte
redação:

EMENDA CS04 770-2
(=J CONSTITUINTE JOSE GERALDO

I!.I EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XVII do Art. 14

EMENDA CS~772~9

t? CoNSTITUINTE JOSE GERALDO
AUTOR--------------

Suprima-se do anteprojeto:

a) - O inciso XVII do Art. 14

~ EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XXI! do Art. -14

JUSTIFICAÇllo
O inciso XXII do Art. 14 do anteprojeto, passa a ter a segJi!2

te redação:

O serviço extraordinário pode ser necessário não apenas para
casos de emergência ou força maior, mas também para um acréscimo temporário de
demanda.

Suprimir essa possibilidade sIgnIfica privar ~ pooureção de
bens e serviços, com prejuízos para o País.

As limitações, forma e condições de pagamento devem ser obje
tos de legislação ordinária e/ou Negociação Coletiva.

Art. 14 ..

XXII - Proibição de trabalho noturno, insalubre e perigoso...

aos menores de 18 anos/e,de qualquer .trabalhc a mefiõres de 14 anos, salvo na con

dição de aprendiz, na forma da lei.

JUSTIFICAÇAo

A alínea "f" do inciso lI! do Art 13 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. 13 - ..

III - .

f - Ressalvada a c~nsaç!o para igualar as oportunid:!

des de acesso aos valores da vida e para reparar injustiças produzidas por d15cr,!.

"UTOII------ _

te'!: a seguinte .redaçio: .

o inciso XVIU do Artigo 14 do anteprojeto, passa a

A periculosidade também é de ser prevista dentro do principio
programático pretendido.

O conceito de aprendiz é próprio de regra constitucional. seu

detalhamento sentido como limites de idade e jornada de trabalho, é matéria de

lei ordinária.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EJ.e.OAOO: ARTIGO 14, IM:lSO XVllI

EMENDA CS04773~ 7 .

l"l CONSTITUINTE JOSIô GERALDO

= -'- rI.XTO'JU'TI,.'C.l.:;io---------------,

. ..Lc.:i.IQ/çolltsslc/aulc:oIllISdo,----------t: Comissã~ de Sistematização

~D"T"---

'00'1-187-;

EMEl'DA MODIFICATIVA

DISPOSHIVO EMENDADO: Alínea "f" do inciso III do Art 13

,.-_=:-:::-::=-=--==== '&:'U""IO/COM1Ssio/lio.cow.sdo----------tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA CS04771 ~1
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO
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Art. 14 - .

XVIII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais.

JUSTIFICAÇI\O

Entendemos que a remuneração em dobro no período de

férias não deve ser objeto do texto constitucional, por se configurar um salário

indireto, que por sua natureza deve ter a flexibilidade de ser tratado pela le

gislação ordinária. Mesmo porque os salários atualmente praticados já levam em

conta a não existência dessa grati ficação, que representaria um efetivo aumento

de custos com reflexos inflacionários.

JUSTIFICAÇI\O

A Emenda objetiva dar maior uni formidade na cobra~

ça do ICMS,. dando-lhe, no entanto, flexibilidade nas operações internas. Para

tanto, faculta-se ao Congresso Nacional fixar a alíquota mínima nestas operações,

assegurando, ao mesmo tempo, o mínimo de receita para os Estados.

=---------------TEXTO/~uSTlrlC.çi;o---------------,

EMENDA CS04774-5
(!l CONSTITUINTE JOSE GERALOO

{!J PLI:N""IO/COWISSio/su.COlllli!sio

Comissão de Sistematizacão

cr;;ftTlDO~

EMENDA CS04776-1
(I DEPUTADO!JOSE GERALOO

r.-r---::;------- .LENAAIO/COl.lISsio/luacoNlssÃO----- -,

PJ Comissão de Sistematização

r-r TEXTO/olU5TIFICAÇio ,

EMEIIDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

DlSPOSITIVOS'EMENDAOOS: ARTIGO 13, INCISO I, ALINEAS"b" e "d", e alíneas "c" e
"grr

EM:::~A SlPRESSIVA

DISPOSITIVO EM:::NOAOO: ARTIGO 14

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o inciso I, alíneas l~a", "b"; "CU e nd" do Art.14
b) o inciso X do Art. 14

c) o inciso XV do Art. 14

JUSTIFICAÇI\O

Entendemos que a estabilidade no emprego é ãncoma

tivel com o regime capitalista, da livre iniciativa, pregado nessa Constituição.

Quanto às condições de banificação pelo trabalho n~

turno, somos de opinião que a legislação ordinária tratará do assunto com mais~

priedade, abrangendo não só o caso do trabalho noturno como outros tipos de trab.ê.

lho que exigem condições desfavoráveis à saúde.

Quanto à duração de trabalho não superior a 40 horas,

somos de opinião que não se trata de matéria constitucional, podendo ser definida

em em Lei Complementar, de forma mais abrangente, em função do tipo de trabalho e

de suas solicitações físicas e mentais além das condições de insalubridade.

EMENDA CS04775-3
(I CONSTITUINTE JOsE GERALOO

,,- ,U:NÁll.IO/COlolIS:ilÃo/IUItOlolJS'io- _

f? Comissão de Sistematização
..". TEXTO/JUSTII'IC.çio ,

EMENDA MJDIFICATIVA e SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDAOOS: ARTIGO 277, § 62 e INCISOS I e II e § 72

1) O § 62 do Art. 277 do anteprojeto. passa a ter a ~

guinte redação:

Art. 277 - .

§ 62. Em relação ao imposto de que trata o ~

císo III, resolução do Congresso Nacional, aprovada pela maioria absoluta de

seus membros, estabelecerá aUquotas uniformes aplicáveis às operações interes

taduais e de exportação, sendo facultado ao Congresso Nacional fixar alíquotas

mínimas para as operações internas.

2) Suprimam-se os incisos I e II do § 69, e o § 72 do
Art. 277 do anteprojeto.

1) As alíneas "b" e "d" do inciso I do Art. 13 do ante
projeto, passam a ter a seguinte redação:

Art. 13 - .

1- ..

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua

remuneração, a moradia, o saneamento básico, a seguridade social, o transporte

coletivo e a educação, consunstancãemo mínimo necessário ao pleno exercício do

direito à existência digna.

d) o Estado tem o dever de estabelecer proç=.ê.

mas e organizar planos para a erradicação da pobreza absoluta e a garantia da sa

tis fação das necessidades individuais mínimas descritas na alínea "b",

2) Suprimam-se as alíneas "c" e "g" do inciso I do /\:t.

13 do anteprojeto.

JUST IFICAÇI\O

Compete ao texto constitucronal definir os direitos

e liberdades individuais e estabelecer as metas que deverão ser perseguidas pelo
poder público no sentido de garantir esses direitos. Não podemos no entanto est.ê.

belecer a consignação de .dotação orçamentária necessária e suficiente no orça

mento da União para o atendimento dos deveres previstos na alínea "b", uma vez

que esse objetivo será alcançado gradativamente com o desenvolvimento nacional ,

e a união não será responsável pelo custeio daqueles direitos, senão para a DOP!:!.

lação carente.

Também é impossível garantir os serviços previstos

na alínea "g" a todos os que não tiverem condições de pagar por eles. uma vez q..e
hoje não são disponíveis nem para todos os que podem e desejam custeá-los .

El't'IENDA CS04777-Orr ~STITUINTE JOSE GERALDO

r.-r--------- .l-t:NiIl;10/CONlssio/su.COUlllllÃO-----------,

COMISSIlO DE SISTEMATIZA O
..". 1'EltTOl

ol
USTlf' IC....

ç
i o -,

EMENDA MJDlfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso X do Art. 14

o inciso X do Art. 14 do anteprojeto passa ter a segu~nte

redação

Art. 14 • .. •• .. ••••• .. •
.. .



x - o salário do trabalho norturno será superior ao do

diurno.

JUSTIFICAÇ1l0

o estabelecimento de percentual na Constituição eliminaria a
f'Lexib.í l.Idade;para as negociações entre as partes. Ademais, onerar excessivamente
o trabalho noturno inviabilizará, sem dúvida, a criação de novos empregos neste
horário.

Não existe qualquer justificativa para que a hora noturna se
ja menor que'6O minutos. Não se conhece tal anomalia em outros' países.

A Constituição deve se limitar ao estabelecimento de que o
salário noturno é maior do que o diurno, remetendo a matéria para a lei ordinária,

f:J 'LO,."oIoo."".I""••,,,"
COMISS1\O DE SISTEMATIZAC1\O

f!J EMENDA SUPRISSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso VIII do Art. 14

Suprima-se do anteprojeto:

a) - o inciso VIII do Art. 14

JUSTIFICAÇ1\O

A Constituição já prevê o salário mínimo. O piso salarial
deve ser objeto de livre negociação entre as partes, que podem analisar as pecu

liaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de cada categoria
profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado.

A presente proposta abre espaço a negociação coletiva.

EMENDA CS04779·6 .'T••--------
f!l...·_CONS.::..:.....:...T.;I-TU.;I::..N.;T..:E......JO.,S:.:E......G...:E...:RA...:L::DO:..:.... -.J] rr=~IO'=:J

tJ COMISS1\O DE SISTEMATI;~;~~Ic"'"''''''''.''''' ] rg-;;T}fi8
""' TI:XTO/..uSTlf"lc..çlo---------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVD EMENDÀOO: Alínea "q" do inciso IV do Art. 18

Suprima-se do anteprojeto:

a) - A alínea "q" do ínciso IV do Art. 18

JUSTIFICAÇ1\O

Matéria deslocada. E da competência da Justiça do Trabalho.
A Constituição deve assegurar apenas o direito à negociação c~

letiva e a celebração de convenções toletivas de trabalho, como regra programática
já prevista no inciso ~XIII, do Art. 14 do anteprojeto.

A letra "q" proposta pelo anteprojeto) retira do Poder Legisla
tivo atr íbuíções que lhe são próprias e inerentes. A trànsferência de atribuições

legislativas ao poder Judiciário é imprópria e inadequada, além de inibir as nego
ciações coletivas.

a experiência do "poder normativo da Justiça do-Trabalho" tem

se revelado negativa com entraves e embaraços para as negociações coletivas e ao
desempenho regular da Justiça Especializada do Trabalho nas atividades que lhe são
próprias.

A ampliação desmedida dos poderes dos Juízes fere os princípi
os de certeza e segurança jurídicas. Juízes com funções administrativas e legisla
tivas acabarão promovendo uma distorcida justiça) indi~idualizada para cada caso
submetido a julgamento. As partes interessadas .no feito jamais saberão u a priori"

as consequências de seus atos'. Como consequência lógica haverá o descrédito das
instituições jurídicas.

Comissão de Sistematização e 1139 '

Elementos'de prova e informações objetivas de especialistas

e terceiros são a base do "convencimento" da decisão. permitir Judiciário Traba

lhista o arbítrio livre sobr~ questões de natl.\reza econômica e administrativa/1m
pl Ica em perigoso aumento das responsabilidades dos 'Juízes, favorecendo o primado.

da arbitrariedade', da "ditadura judicial". Ademais, subverte .os mais elementares

principies de ordem processual.
O "poder normativo" ao Judiciário só é concebível nas socied,!!.

des sem conflito de greves, onde as reivindicações dos trabalhadores são decidi

das pela Justiça do Trabalho. A proposta da Comissão, portanto, conflita com a ga
rantia constitucional ao direito de greve e com as atribuições específicas fixadas

ao Poder legislativo de criação de direitos,

EMENDA CS04780-0'
f!J CONSTITUINTE JOSE GERALDO

tJ COMISS1\O DE SISTEMATI;,~~;·loo."si.,,,"'.,,si.,----------) rrR/~}fli)

I!-I EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 12 do Art. 222

O § 112 do Art. 222 do anteprojeto passa ter a seguinte reda-
ção:

Art. 222 ~ .

§ 112 - Havendo impasse nas negociações coletivas, as ~_
tes, de comum acordo, poderão eleger a justiça do trabalho como arbitro, hipótese

em que sua decisão será irrecorrível, exceto se contrariar disposiç§o constituei.!!.
na!.

JUSTIFICAÇ1\O

A substituição de dissidio coletivos .po anteprojeto I por~
cíação coletiva, é mais apropr.íadn, Dissídio Coletivo já significa impasse, sendo
contudo tecnicamente usado como denominação das ações coletivas já ajuisadas na

Justiça do Trabalho. O que justifica a eleição de árbitro I ou mesmo a decisão j~

dicial, é o impasse nas negociações.

A emenda preserva a idéia da competência administrativa da ju~

tiça do trabalho, contida na proposta do anteprojeto.

A irrecorribilidade da decisão da Justiça do Trabalho, quando

atuar administrativamente na qualidade de árbitro, é absolutamente necessária,
por uma questão de coerência e de bom senso. Ademais, exige opção responsável das
partes, alcançada de comum acordo.

=---------------TEX'tO/JuSTtFU:..çio---- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVO EMENDADO: Inciso VI do Art. 14

O inciso VI do Art. 14 do anteprojeto' passa ter a seguinte
redação:

Art. 14 ..

VI - Irredutibilidade de salário ou vencimento, exceto
por livre acordo entre as partes, em sãtuações definidas em lei.

JUSTIFICAÇAO

A redução de salários através de livre negociação é prática

usual no mundo moderno, pois possibilita a manutenção do bem maior que é o em
prego.

\
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Outrossim, a redação atual inviabilizaria a obtenção de ~

prego em empresas de menores condições econômicas-financeiras.

A proposta preserva o princípio da irredutibilidade salarial,

todavia adequando-a à dinãmica das relações trabalhistas, onde as crises também

se fazem presentes. A emenda também estimula as negociações coletivas com as or

ganizações sindicais

o § 12 do Artigo 275 autoriza a União a alterar, dentre outros, a alíquota do

IPI.
Injustificável, portanto, que havendo capacidade D:!:'.

tributiva de um determinado setor ou produto, tenham os Estados, o Distrito Fe~

ral e os Municípios de renunciar, por até um ano, a tal receita.

~'A"TIDO--

ê!:!:!JB J

fuiõ'@

EMEl'llA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257

=---' TEXTO/JOSTlfrCAçio ---,

EMENDA CS04~84·2

tJ CONSTITUINTE JOSIô GERALDO

• I"L.E" ..."IO/CONISsÃo/cuaCONrS!lÃo- --,

Pt::omissão de Sistematização
!.J

EME!'VA t-lJDlFICATIVl\

DISPOSITIVO EMEl'llADO: ARTIGO 277, §§ 6g e 7g

'.LINUIO/cON.$.sÃol.u.CDMJ:lsio--- _
WC Comissão de Sistematização

=-----'------~ TE:XTOI"U$TI..'CAÇÃO---------------__,

EMENDA CS04782·6
(!l CONSTITUINTE JD~ GERALDO

"OS §§ 62 e 72 do Artigo 277 do anteprojeto, passes
a ter a seguinte redação: Inclua-se no Art. 257 do anteprojeto, o seguinte Pa-

rágrafo \Jnico:

Art. 277 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 62. Em relação ao imposto de que trata o í

tem III, resoluç1io do Congresso Nacional, aprovada por maioria absoluta dos
seus membros, estabelecerá:

Art. 257 - ..

Parágrafo lJnico - As guardas municipais, a serem re-

guladas por lei estadual, destinam-se à vigilância do patrimônio mmícípal , sob

a supervisão das Polícias Militares.

§ .72 • Iô facultado ao Congresso Nacional, t~

bém por Resolução aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecer

ãlíquotas mínimas nas operações internas, não compreendidas ~o ítem II do pará
grafo anterior.

Entendemos que legislar sobre matéria tributária é

competência do Congresso Nacional, e não do Senado Federal, isoladamente.

JUSTIFICAÇIlO

O objetivo em mira é a necessária ADEQUAÇIlO do texto,

eis que todos os órgão citados nos incisos I a IV do Art. 257 contêm sua destina

ção, exceto as GUARDAS MJNICIPAIS. (Inciso V)

A força "que está nas ruas a serviço do cidadão e da

comunidade necessita de rígido controle e disciplina, pois, caso contrário, toma

-se um risco grande demais. Assim, os altos interesses da segurança pública, cOO1O

um dever do Estado e um direito do cidadão, não seriam atendidos plenamente.

EMENDA CS04785·1
tJ CONSrITUINTE JosE: GERALDO .

AutOIt--------------

PLE.NÂI'10/CONlssio'suaCOMlssiO----------j ~DAT"--;:)tJ Comissão de Sistematização toL~1-Pb
= TEXTO/~uSTlflCAlf.io----------------,

EMENDA CS04783·4·
tJ CONSTITUINTE JOSE: GERALDO

fC~TID0=:J

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 269

(l" 'L'''''''OO.'''''''"'''.''''O
Comissão de Sistematização

Suprima-se do anteprojeto:

= TfXTO/olU5!lfICA;io-----------------, a) o ítem II do Artigo 269.

EMENDA t-lJDIFICATIVA

DISPOSITIVO EME!'VAOO: ARTIGO 269, INCISD III, ALlNEA "C" JUSTIFICAÇIlO

A alínea "c" do inciso IH do Artigo 269 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redação:

Art. 269 - , ..

Fazer-se constar na Constituição que à União, aos Es

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado "conceder tratamento diferen

ciado a fatos econômicos equivalentes", importa na inflexibilidade do sistema tri

butário.

...................................... ~ ..
III - .

Fato que conflita com outros dispositivos do projeto

e impede a aplicação da justiça fiscal que impõe tratamento desigual aos desapaaãs,

c) não alcançados pelo disposto na alínea

"b", antes de 90 (noventa) dias da publicáção da lei que os haja instituído ou

aumentado.

J U SIT I F I C A ç li O

Como a regra da alínea "b" alcança os tributos so

bre o patrifllinio e a renda, B alínea "c" destina-se ao ICMS, tendo em vista q.Je

EMENDA CS04786·9

tJ CONSTITUINTE JDSIô GERALDO
PLI:N .."IO/CONISSio/SUllCOIl'SSio-----------,

Comissão de sistematização

= TUTO/olUSTI'tcAÇio----------------,

EMENDA MJOIFICATIVA

DISPOSITIVO EIoEl'llADO: ARTIGO 113, CAPUT e § 5g



o caput do Artigo 113 e o seu § 5Q do anteprojeto,

passam a ter a seguinte redação:

Art. 113 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anua.!.

mente, na Capital da República, de 1Q de fevereiro a 30 de junho e de 1Q de a

gosto a 5 de dezembro.

§ 5Q. Cada uma das Casas reunir-se-á em ses

sões preparatórias, a partir de 2 de janeiro, no primeiro ano da legislatura, @

ra a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para as quais é ve

dada a reeleição na mesma legislatura.

O fato do Congresso Nacional ficar em recesso du

rante quatro meses por ano tem sido um dos principais motivos do desgaste da i

magem dos seus membros, além de não se coadunar com os costumes e exigências da

dinâmica do mundo contemporâneo, especialmente no caso do nosso clima tropical

EMENDA CS04787-7
e: CONSTITUINTE JOS~ GERALDO

tJ "''''lO/co.''''o/.UDCO.''''O
Comissão de Sistematização

r.:-r TEXTO'olUSTIFICAÇ;.O -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 111

Inclua-se no Art. 111 do anteprojeto, o seguinte in-

ciso:

Art. 111 - .

I - Investido na função de Primeiro-Ministro,

Ministro de Estado, Chefe de Missão' Diplomática permanente, Governador de T!U"x:.it§.

rio, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Territórios, Prefeitos de Cap!
tais, ou eventualmente Prefeito, Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou Em

presa de Economia Mista, federais.

JUSTIFICAÇAO

Procurou-se corrigir uma falha da redação anterior,

quando se omitiu a Autarquia federal, uma vez que na escala hierárquica definida

pelo inciso I do Art. 111, as Autarquias federais ocupam posição intermediária e.!l

tre a Administração Direta e as Empresas Públicas ou de Economia Mista. Um Presi

dente de Empresa Pública ou de Economia Mista pode ser subordinado a um Presiden

te de Autarquia .. quando o inverso não é verdadeiro.

EMENDA CS04788-5
e: CONSTITUINTE JOS~ GERALDO -

e: ....i.lOloo."",,.""o.,",o
Comissão de Sistematização

r.:-r--------------- TEXTO/olUSTIP'ICA;io----- -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGD 107

Inclua-se no Art. 107 do anteprojeto r o seguinte in-
ciso:

Art. 107 -

...................._ .

Comissão de Sistematização e 1141

V- autorizar, previamente, operações externas

de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal,

dos Territórios e dos Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou sociedade de

que participem, quando forem ultrapassados os limites fixados de acordo com o in

ciso VI.

JUSTIFICAÇAO

Uma vez que o inciso VI do Art. 107 determina que o

5enado Federal fixará, por proposta do lQ Ministro, 05 limites globais para o lro.!l

tante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios, não faz senti

do submeter novamente à sua aprovação 'cada operação, enquanto dentro desses IÍll'l

tes. Ademais, essa exigência provocaria um enorme emperramento da máquina admini~

trativa, tornando-a inadministrável nesse setor que exige agilidade.

EMENDA CS04789-3
e: CONSTITUINTE J~S~ GERALDO

17T--------- PL.fN..."IO!CONlssio!supcou.ssio-----------tJ Comissão de Sistematização

~---------------TEXTO/"usTlI"IC.çio----------------,

EMEI'llA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 107

Inclua-se no Art. 107 do anteprojeto, o seguinte in-

ciso:

Art. 107 - .

VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro,

limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios.

JUS T I F I C A ç A O

Para ficar coerente com o inciso V do Art. 107.

EMENDA CS04790-7
fl CONSTITUINTE JOS~ GERALDO . J L~oo~
~ 'LENÂ"IO/coulsSi.o/IlU.CO...ssÂO-----------,

Comissão de Sistematização

~---------------Tf:no/"usTIrIC...çio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA E.5UPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 94 e 254

1) O Art. 94 do anteprojeto, em seu caput, passa a ter

a seguinte redação:

Art. 94 - As patentes, com as prerrogativas, ~irei

tos e deveres a ela inerentes, são asseguradas, em toda plenitude, aos oficiais

da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas, Policias Militares e Cor

pos de Bombeiros dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes

privativos os títulos, 'Postos e uniformes militares. Os uniformes serão usados

na fot(1ia que a lei dispuser.

2) Suprima-se o Art. 254 do anteprojeto.

JUSTIFICAÇAO

'Os artigos 94 e 254 sã!? r~~titivos •
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JUS T I F I C A ç A O

Os dispositivos que Se pretende suprimir cuidam da

possibilidade de concessão, por lei complementar, de incentivos fiscais de tribu

tos estaduais. Assim sendo, cabe aos Estados a decisão sobre a conveniência e a

oportunidade de concedê-los e para tanto há previsão no inciso VII do mesmo pará

grafo e artigo.

t:=~TIOO~

EMENDA CS04794-0
t' ,CONSTITUI~TE JosE: GERALDO

r::-1r--'-------- ..LE"'Aluo/cOMI5Sio/sUBCO.. lssio ~

Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, § 1~

A nova redação proposta para o caput do Art. 94, c~

patÍbiliza os dois artigos e torna desnecessário o Art. 254, que propomos seja

suprimido.

~ 'LENAR\O!CONI5'io/IUICONIS:sio- -,

ti Comissãô" de Sistematização

_----~----------T[xTo/~unlfleAçio--_-------------

E;MENDA CS04791-~ .,,,•. _
(!J CONSTITUINTE JOSlô GERALDO

O § 1~ do Artigo 65 do anteprojeto, passa a ter a s~

guinte redação:

r.r---------------TlXTO/"uSTlfICAÇio --,

El-ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 99

Art. 65 - ..

§ 12. A eleição do Governador Distrital, do Vice

-Governador Distrital e dos Deputados Distritais coincidírá com a dos Governado

res <ê Vice-Governadores Estaduais e com os Deputados Federais, e os mandatos se
rão iguais, respectivamente.

Suprima-se do anteprojeto:

a) o inciso XVI do Art. 99

JUSTIFICAÇAO

Entendemos ser mais coerente a vinculação da data

das eleições do Governador Distrital e do Vice-Governador Distrital com a data

das eleições dos Governadores e Vice-Goyernadores Estaduais; seria também mais

lógico que os Deputados Distritais fossem eleitos na mesma data dos Deputados F.!!.

derais.

Propõe-se a supressão do "inciso XVI, do Art. 99, por
se tratar de assunto de natureza administrativa.

No caso das grandes obras, o Congresso Nacional será
ouvido quando da análise da proposta orçamentária.

I':'T--------------- T[XTO/"uSTlfIC.çio ~

{!J 'LlNuro/co.."ussio/sUICOM.ssio

Comissão de Sistematização EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 158

EMENDA. CS04795-8
~ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

r:r---------------TI:JtTO/.luSTU·ICl.;io --,

l:J 'LE:NÂJlIO/CON"sio/su.CQMlll5io

Comissão de Sistematização
AUTOA--- _

f)1ENDA CS04792-3
(!J ~TITUINTE JDSlô GERALDO

EME!'DA t-OOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 63, § 32
Suprima-se do anteprojeto:

Art. 63 - •..••••••..••.•••••••••••.•••••••••.•.•••.

§ 32. O Município c~ população superior a UF ml
lhão e quinhentos mil habitantes poderá instituir Tribunal de Contas Municipal.

a) o § 12 do Art. 158

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

Tal como redigido anteriormente, s6 se aplicaria aos

municípios do Rio de Janeiro e São_Paulo, quando sabemos que cidades com mais de

lJD milhão e meio de habitantes são equivalentes a verdadeiros Estados e já se ca

racterfzan como megal6polis.

O caput do Art. 158 e o Art. 464, definem com mais

propriedade o início do mandato do Presidente da República, que é em 15 de março.

Não faz o menor sentido vincular o início do manda

to do Presidente da República com o inicio do exercício financeiro.

,-.liDA CS04793~1

·(!l~TITUINTE JOSlô GERALDO
AUTOR--------------

rroo;RTIOO~

EMENDA CS04796·6
(l CONSTITUINTE JOsE: GERALDO

~ I'LI:HÂIlIO/cONIS'io/'u.COMIS'io-----------,

Comissão de Sistematização

~_-------------_Tl:lCTO/.lUnl'ICl.çio----------------...,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISO XIX, AL1NEA "q"
~---------------TE)(TO/"uST1FIC.çio---------------_,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMEl\UADO: ARTIGO 277

A alínea "q" do inciso XIX do Art. 49 do anteproj~

to, passa ater a seguinte redação:

Suprima -se do anteprojeto: Art. 49 - ••..•••••.••••.•.••••••••.••.••••.••••••

....................................................
a) os incisos V e VI do § 11~, do Art. 277 XIX - .
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q - sistemas de poupança, consórcios e sor
teias! exceto as Loterias Estaduais que ficarão sujeitas à legislação específi
ca do Estado respectivo.

§ 39. As leis editadas, nos termos do parágrafo

anterior, até 30 de junho de 1988, entrarão em vigor em 19 de julho de 1988, com
efeito imediato.

JUSTIFICAÇAO
Jl:JSTIFICAÇAO

A crítica situação financeira dos Estados e Municí
pios e os anseios da população brasileira justificam a emenda.As Loterias Estaduais constituem fonte importante

de geração de recursos destinados aos programas sociais dos Estados. Atualmente,
estão sujeitas à legislação federal. Possuindo o Governo Federalsua própria lo

teria, não é justo nem ético que o mesmo possa legislar em causa própria, em d!:.
trimento claro das suas concorrentes estaduais.

EMENDA CS04799-1
[!J. CONSTITUINTE JOSI: GERALDO

rç;T1DD~

Comissão de Sistematização'

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 448

......_--------- P'l..UÁlllo/cONISsÃo/stsIlCOM1ssio------------,

~ -- ---__ TnTo/"u'Tl'IC...çio---_-_-_- --;

.-- ...:....__ PL.fNÀRIO/cONISSÃo/sUIICONI':IÃO-- ---,

[!J COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04797-4
[!J. CONSTITUINTE JOSE GERALDO

_----------------TurO/.lU:lTlfICAÇio-------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 39 do Art. 222

SUprima-se do anteprojeto:

a) o Art. 448, das Disposições Transitóüas

o § 39 do Art. 222 do anteprojeto passa ter a seguinte reda-
ção: JUSTIFICAÇAO

Art. 222•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..............................................................
§ 39 - A lei especificará as hipóteses em que os dissídios

coletivos, esgotadas as possibilidades de solução por negociação, serão submetidos
a apreciação da justiça do trabalho, definindo também, quando as decisões judici
ais poderão estabelecer normas e condições de trabalho.

Não foram apresentados estudos sobre a viabilidape !:.

conômica da~ transformação desses Territórios em Estados, além de não se prever

qualquer tipo de consulta aos seus habitantes.

JUSTIFICAÇAO

As restrições previstas à lei ordinária pelo anteprojete na
parte do § 39 do Art 222, importam na violação dos princípios que regem a segura~

ça jurídica previstos no inciso XV, do Art 13, Capítulo I, Título lI.

A redação proposta pelo anteprojeto faculta a Justiça do Tra
balho impor punição pecuniária através de novas normas, todavia sem prévia comuni

cação legal (Jetra "f" do ãncí.so XV, do Art 13). Cerceia também o direito de def!:.

sa e restringe o reexame de decisões judiciais via recursos, pelos tribunais
superiores. Dessa maneira, conjuga a violação dos princípios de "ampla defesa em

qualquer processo" e do duplo grau de jurisdição (letra "i" do inciso XV do Art.
13). A ampla faculdade de "estabelecer novas normas" garantida à Justiça do Tra
balho, atropela e se sobrepõe à atribuições específicas do Poder Legislativo. Tr.':!.

ta-se de ampliação das medidas dos poderes específicos dos Juízes e Tribunais, f!:.
rindo o princípio de certeza e segurança judiciais.

A acumula ão de fun ões 'udiciais adminis
tivas pela Justiça do Trabalho, acabará por instituir a ditadura do Poder Judi

ciário, em prejuízo do primado da Justiça, dos princípios processuais e da confi~

bilidade nas instituições jurídicas.

EMENDA CS047,9S·2
[!J CONSTITUINTE J051: GERALDO

EMENDA CS04S00-S
tJ CONSTITUINTE JOSI: GERALDO

~-- TEXTO/.luSTII"IC...çio.----------------~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 447

Suprima-se do anteprojeto

a) o Art. 447, das Disposições Transitórias.

JUSTIFICAÇ1l0

Não deve ser matéria constitucional, uma vez que a

Constituinte não possui os elementos necessários e indispensáveis para avaliar
com exatidão as repercussões sócio-econômicas de tal medida.

A Constituinte, ao se antecipar sobre essa matériq

está de certa forma, e indevidamente, fazendo uma prévia da tendência da opini
ão pública das regiões atingidas.

Entendemos ainda que a Constituição trata adequad.':!.
mente da matéria em seu Art. 44, parágrafos 39 e 49, que definem as normas para

a divisão territorial e em seu Art. 445 das Disposições Transitórias, onde cria
a Comissão de Redivisão Territorial.

~.-----------------T1EXTo/.lUHIFICA;io-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: A.'~TlGO 466 CAPUT e § 39

o caput do Artigo 466 e o seu § 39 do anteprojeto, passam a ter a se

guinte redação:

EMENDA CS04S01-6
tJ CONSTITUINTE JOSI: GERALDO'

(!l '''"'''0/00.""01••aee ...010
Comissão de Sistematizacão .

~--_--------_-_-_,.U,.C/olU~Tlf\t.~~io-------_-- ----.

E}oE/IllA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 446

'Art. 466 - O Sistema Tributário de que trata esta

Constituição entrará em vigor em 19 de julho de 1988, vigorando o atual sistema
tributária até 30 de junho de 1988, inclusive.

Suprima-se do anteprojeto:

a) o Art. 446, das Disposições Transit6rias
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JUS T I F I C A ç A O

Não deve ser matéria constitucional, uma vez que a

Constituinte não possui os elementos necessários e indispensáveis para avaliar

com exatidão as repercussões sócio-econômicas de tal medida.
A Constituinte, ao se antecipar sobre essa matéria ,

está de certa forma, e indevidamente, fazendo uma prévia da tendência da opinião

pública das regiões atingidas.

Entendemos ainda que a Constituição trata adequada

mente da matéria em seu Art. 44, parágrafos 3º e 4º, que definem as normas para

a divisão. territorial e em seu Art. 445 das Disposições Transitórias, onde cria a

Comissão de Redivisão Territorial.

EMENDA CS04804-1
f? CONSTITUINTE JOSE GERALDO

!.J EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IX do Art. 14

Suprima-se do anteprojeto:

a) - D inciso IX do Art. 14

JUSTIFICAÇAO

,,,

A matéria não deve ser regulada através de norma constitucio-
nal:

EMENDA CSQ4802-4
tJ CONSTITUINTE JOS~ GERALDO
r---------- PL~N..,uo/cO.. lssio/SU"COMlssio ____.

tJ Comissão de Sistematizacão

=----------------TEXTO/olUSTIFICAÇÃO------ --,

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIV~

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGO 277, INCISO HI e ITEM I DO §º11

- Como seria paga a gratificação para os que se desligassem
das empresas antes do mês de dezembro?

- Qual a gratificação a ser paga aos admitidos durante o ano?

- Os comissionados que auferissem nos outros meses do ano r~

muneração superior ao do mês de dezembro, seriam prejudicados com a proposta co.J].

tida no inciso em tela.

Em vista disso é de toda conveniência que todos esses pontos

e outros mais sejam definidos em legislação salarial.

1) O inciso lU do Art. 277 do anteprojeto passa a ter
. a seguinte redação:

Art. 277 - •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

EMENDA CS0480S-9
~ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

!] EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:. Letra "r" do inciso IV do Art. 16

'LUARIO/cOr.lISSÁO/sUIlCOW.s;lÃO------------, ~DAT"'~

f!J COMISSAO DE SISTEMATIZACAO I o t0vl. l-J!?'J
,..., TEXTO/JUSTIf'ICAÇÃO --,

o •...................................................
IH - operações relativas à circulação de mer

cadorias, imposto não cumulativo, bem como prestações de serviços, segundo o di~

posto em Lei Complementar.

2) Suprima-se o ítem I do Art. 277 do anteprojeto. Suprima-se do anteprojeto:
a) - A letra "r" do inciso IV do Art. 18

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

= TII:XTotdUSTII'"ICAÇio ---,

r---------- PLt:H.bIlO/cOlll:ssio/SUllCOM'SSÃO--------------,

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

A nova redação do inciso IH supril1le a citação dos

contribuintes do ICMS, deixando sua definição para Lei Complementar, como é fei-

o to para os im~ostos Federais e- Municipais.

Dessa forma, O inciso I do § 11 do Art. 277 torna-

A matéria não é própria para um texto constitucional.

A garantia pretendida consagra a ingerência do sindicato na
administração da empresa, violando o poder diretivo patronal e a garantia constl.

tué,ional da livre iniciativa. O sindicato passa a ser parceiro responsável do

risco empresarial.

Ademais, vai provocar a estagnação tecnológica no País. Há

que se compatibilizar o avanço tecnológico e as necessidades do trabalhador,

através de lei ordinária, único instrumento apropriado para captar as nuances de~

se relacionamento, essencialmente dinâmico e em constante mutação, sem prejuízo

da humanização das condições de trabalho.

Nesse passo o texto do anteprojeto conflita com o dinamismo

da área e bem assim o incentivo ao seu desenvolvimento previsto no Capítulo IV

_ "Da Ciência e Tecnologia li - Título IX.

AUTOII:----------------,
EMENDA CS04803-2
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

-se desnecessário.

SUprima-se do a!1~eprojeto:

a) - A letra "e" do inciso V do Art. 16

EMENDA CS0480G-7
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

,----------- .LlEMAIIIO/COWI5Sio/s:UICOMIS5ÁO----------____.

'f: COMISSAO- DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTlFICAÇAO = Tt:XTO/olUSTl'ICAÇio ---,

EMEtllA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XXVIII do Art. 14

A matéria"suspensão do contrato de trabalho" não é própria

de texto constitucIonal, mas de lei ordillária. Ademais, com a não suspensão do

contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o empregador a pagar os salários

nos dias de paralização, violando o princípio de que o salário é sempre a contra

prestação pelo serviço realizado.

A proposta do anteprojeto institucionaUza a decisão irres.

ponsável pela greve.

Suprima-se do anteprojeto:

a) - O inciso XXVIII do Art. 14

JU5UFIC/l.ÇAD

E contraproducente manter-se o empregado portador de doença

profissional, ou o- acidentadO, no. mesmo ambiente gerador do infortúníÇl. Já o pro-
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cesso de readaptação pode reduzir o empregado ao exercício de atividade que não
é de seu interesse.

JUSTIFICAÇAO

!T EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso XXVII do Art. 14

o que deve constar é condição de previdência social possibi
litando ao empregado manter o mesmo padrão de vida, apesar do infortunio.

A proposta do anteprojeto é ,.um incentivo ao ócio, acarretando
acréscimo de custo dos produtos.

Ao se estipular as parcelas componentes do salário mínimo
(inciso IV do Art.14) já se prevê remuneração suficiente para educação, saúde e
lazer do trabalhador e de sua família.

Ademais, a letra "f" do inciso I, do Art. 13, Capítulo I - Ti
tulo lI, dos Oireitos e Liberdades Fundamentais, assegura " às crianças pobres o

regime de semi-internato no ensino de primeiro grau na rede oficial".

De outra parte, o anteprojeto da Comissão de Família, estabe
lecida no Capítulo III, Seção lI, Art. 49 § 2º, como atribuição do Estado garantir
às famílias necessitadas, gratuidade de educação para as crianças de até seis anos

em instituições especializadas".

Esta obrigatoriedade está também consubstanciada na letra "b",

inciso I, do Art. 13, do anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematiza

ção e determinado expressamente no inciso III, Art. 379.

A manutenção do inciso XXVI, Art. 14, além de conflitar com

as disposições acima citadas, transfere ao empregador uma responsabilidade ampla
que não lhe compete, por não ser sua atividade fim.

AUTOIt--------------
EMENDA CS04807-5
tJ .CONSTITUINTE JOSE GERALDO

Suprima-se do anteprojeto:

a) - O inciso XXVII do Art. 14

JUSTIFICAÇAO

te redação:

EMENDA CS04810-5
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

O inciso XVIII do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguin-

inciso XVIII do Art. 14

I!J
EMENDA IIOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

",.,--------- ..LE".,IIO/co..ISsio/suacO..lssio ~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A proposta implica em redução de carga horária para o pessoal

de turno de revezamento, com consequentes aumentos decusto, aumentando a espiral
inflacionária.

A proposta também impÚca no acréscimo de mais de um turno ao
tradicional sistema de "3 turnos de revezamento", ensejando especialmente problema

'de transportes.
Oesconhece-se nos países industrializados o sistema proposto.

Estudos e análises médicas demonstram que o sistema de "3 tu,!:
nos de revezamento" não traz prejuízo ao trabalhador. O desgaste maior acontece
no turno dentro do período noturno (22: DO às 05: OOhs . ). Entretanto, para superar

a sobrecarga de trabalho a hora noturna é menor (52 minutos e 30 segundos) e o
trabalhador recebe um adicional próprio, consoante a lei vigente.

Art. 14••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
.............................................................

EMENDA CS04808-3
e: CONSTITUINTE JOSE GERALDO

l!J COMISSAO DE SISTEMATIZ~Ç~~10/eo'msio/sullCO..ISSiO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Inciso XXIV do Art. 14

Suprima-se do anteprojeto:

XVIII - Férias anuais de 30 dias, observados as limitações
e a forma de remuneração previstas em lei.

JUSTIFICAÇAO

A criação de um duplo pagamento para as férias acarretaria
ônus financeirps insuportáveis para as empresas, com reflexos na inflação.

Outrossim, no cômputo das férias anuais do empregado rave
ser levado em consideração o número de dias de ausências ocorridas no período aqui
sitivo. -

A forma de remuneração deve ser objeto de lei e/ou negociação
coletiva.

a) - O inciso XXIV do Art. 14

JUSTIFICAÇAO

A locação de mão de obra deve ser permitida em condições ri
gidamente fixadas em lei. Os trabalhadores avulsos ou temporários muitas vezes
são necessários para a execução dos serviços que não se interligam com a atividade
normal da empresa.

EMENDA CS04809-1
tJ CONSTITUINTE JOSE GERALDO

t: COMISSAD DE SISTEMATI;;~;~'o/co..'sdo/su.co..lssio

=--------------- n:xtO/.JUSTlf'.CAÇÃO--- _

EMENDA CS04811-3e: C.'ONSTITUINTE JOSE GERALDO

= TUTO/~uSTIFICAÇio------_--_-----'----,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 16
EMENDA SUPRESSIVA

DISPQSITIVO EMENOAOO: Inciso XXVI do Art. 14 O Art. 16 do anteprojeto passa ter a seguinte redação:

Suprima-se do anteprojeto:

a) - O inciso XXVI do Art. 14 Art. 16 - A lei protegerá o salário.
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.:usTIFICAÇI10

A proteção' ao salário não deve ficar restrita apenas à hipó
tese de retenção. Outras situações são previsíveis, como por exemplo, a penhora
e descontos indevidos. Por outro lado, existem hipóteses de retenção "legítima",

como por exemplo, na prática de ato ilícito do empregado, com danos ao patrimônio
do empregador, concessão de empréstimos pelo empregador, etc.

O detalhamento proposto pelo anteprojeto da Constituição é

próprio da lei ordinária.

Não devemos olvidar que é muito mais importante a criação de novos "!!!
pregos do que a simples garantia dos empregos atuais. Não existe dúvida de que a
estabilidade plena irá inibir novas contratações.

A presente emenda procura compatibilizar as necessidades de desenvolvi
menta do país, com a conveniência de se dificultar as demissões. -

Coro a criação do Fundo de Garantia de Patrimônio Individual, paralela
mente às medidas ora propostas, procura-se atender aos interesses dos empresários
sem esquecer a segurança dos empregados. Ambos essenciais à produção e ao desen
volvimento nacional.

ROBERTO FREIRE

."..-------~-- 'LlNÁIliID/COJolISSiO/StIlICOMISSiO---------__

J

~~;M

0.c: CDMIssnD DE STSTEMATTZAÇAO

EMENDA CS04814·8
(!I

r=1------------ TEXTO/olU5TIFICloçio --,

!J

~ .C .,.r I.""••".;;.
COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

r;-r----------------TEllTO/.lU5TlfICAÇio------------------,

EMENDA SlJ'RESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17 e parágrafos lQ e 2Q

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Incluá-se no Capítulo sobre a Questão Urbana

Suprimam-se do anteprojeto:
a) - O Art. 17 e seus paráqrafos lQ e 2Q.

JUSTIFICAÇ/lO

A matéria é típica de legislação ordinária. Imprópria, porta~

to, como preceito constitucional. A legislação ordinária já existe sobre grande

parte da matéria, merece apenas aprimoramento.
A proposta da Comissão no parágrafo primeiro, penalizando

alguém por ato praticado por outrém é insensata e fere os mais elementares prin

cípios de justiça.

Art. - Todo o cidadão tem direito para si e sua família,
de condições de vida urbana digna, incluindo o acesso a uma moradia

com condições mínimas de intimidade e segurança, atendidos os servi
ços de transporte coletivo, saneamento básico, educação, saúde, la
zer e demais dispositivos indispensáveis, no contexto do desenvol

vimento urbano, e é dever do Estado assegurar as condições para que

este direito seja ~xercido. i
§ 12 - A habitação será tratada dentro do contexto do '

desenvolvimento urbano, de forma conjunta e articulada com os de

mais aspectos urbanos.
§ 2Q - O acesso à habitação não pressupõe necessáriamente

a propriedade imobiliária, devendo o Estado formular programas po
pulares de aluguel.

,EMENDA CS04813-0
(l CONSTITUINTE JOSf: GERALDO

I"LlN .. II110 /CoaussÃo/sUIlCOlllISSio --,

WC Comissão de Sistematização

,.",----------------TEXTotolUSTI,.ICAÇio------------------.,

El-ENDA t-OOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO

o inciso I do Art. 14 do anteprojeto, passa a ter a

Justi ficati va
O mínimo que se pode esperar de uma Nação é que assegure

além do trabalho, saúde, educação, uma mpradia para cada cidação e

sua família, de tal forma que garanta sua segurança e privacidade.
Não se trata aqui de comprometer o Estado com um plano de casa pró
pria mas, sim com a garantia de um espaço permanerte, seguro, sau
dável, próximo ao trabalho e aosserviços comunitários e, compatível
com a atividade e poder aquisitivo de seu morador e sua família, que

acompanhe o desenvolvimento da família e do País.

seguinte redação:

Art. 14 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - direito ao trabalho mediante relação de
emprego, garantindo-se, em caso de dispensa, indenizar;ão proporcional e progre~

siva com base no tempo de serviço na empresa e na forma da lei, ressalvados:

a) contrato a termo em razão da natureza dos
trabalhos executados ou celebrados com empresas que executem serviços de duração
temporária;

b) ocorrência de justa causa j

c) contrato de experiência na forma da lei.

EMENDA CS04815-6
PJ CONSTITUINTE ISRAEL PINH~;~~ FILHO

-:T---------- PLt.fCA1UO/COloUS5io/suacow.ssio-----------e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇIlO
r:-r TUTO/olUSTIFIC,li;AO ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18

JUSTIFICAÇIlO
A letra "

18, passa a ter a seguinte redação:

" p " do inciso IV, do art.

Como no regime da livre empresa, todos os riscos
são atribuídos ao empresário, deve ser rejeitada a inamovibilidade dos trabal~

dores. Não se pode conceber que tenha o empregador de conviver com empregados~
satisfeitos, desajustados ao trabalho, ou que não venham corresoondenco profis
sional e tecnicamente.

A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou

que o empregado ciente e seguro de sua estabilidade, pratica toda sorte de fal
tas funcionais, sem que, pela sua média gravidade possa caracterizar a dispensa
Por justa causa. Isso gera evidentemente um clima de insatisfação,. rebe.Idra, i~

segurança e intranquilidade, culminando com a baixa produtividade em prejuízo da
Nação.

ART. 18 .•...•.•.••..••...••..•.•..•••

IV •.•••.••••••.••••••••••••.•••.••••
P _ "Nas entidadeS de administração

pública de orientação e formação profissional! cultural, recreativa

e de assistência social, dirigida aos trabalhadores, é assegurada a
participação tripartite de governo, trabalhadores e empregadores,na

forma da lei "

JUS T 1 F I C A T I V A

Não tem cabimento a participação tri

partite nas entidades de iniciativa privada (MCB, IDORT, OPc,etc ').
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Ademais o princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter'efBi,
to contrário, desestimulando empresas privadas na criação de enti
dades dirigidas aos seus empregados.

A amplitude da 'matéria no que respeita

às " entidades de administração póblica ", pelas suas nuances e des
dobramentos, remete-se necessariamente à lei ordinária.

ART. 14 ••.••••.•••.•••.•••.•..••••
IV - Irredutibilidade de salário ou

vencimento, exceto por livre acordo entre as,partes, em sit~ações

definidas em.lei."

JUS T 1 F I C A T I V A

A proposta preservá o princlplq da ir
redutibilidade salarial, todavia adequando-a à dinâ~ica das relações
trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes. A emenda
também estimula as negociações coletivas com,as organizações sindi
cais.

EMENDA CS04816·4m AUTO"r: CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
,-------- PLIlENÁ"lO/coIl155,i'o/sU8COMI3Sio- -,

tJ COMISSllO DE SISTEMATIZACllO

~---------------TUTO/olUSTI ..IC...çio--------------_.....,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 17

negociação é prática usual
nutenção do bem maior que é

zaria a obtenção de emprego
mico-financeiras.

A redução de salários através de livre
no mundo moderno, pois possibilita a m~

o emprego i'"
Outrossi, a redação proposta inviabili

em empresas de menores condições econõ-

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

EMENDA CS04819-9fi AUTOR

[-Suprima-se do anteprojeto , os parágra_
.1"os 1!! e 2!! do art. 17:

~ U S T I F I C A T I V A

pI,.ENÃ'uo/cOlussio/sUICOIl.:asio---------- OATA---,tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO 1 tIãZi01J87 J
=-- TIlEl!TO/olUSTIF'CAÇio --,

A matéria é típica de legislação ordi
nária. Imprópria, portanto, .comc preceito constitucional. A legisla
ç!lo ordinária já existe sobre grande parte da matéria, merece.. não
apenas aprimoramento.

A propost~ da Comissão no parágrafo prl
meiro, penalizando alguém por ato praticado por outrem é insensata e
fere os mais elementares princípios de Justiça.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

suprima-se do anteprojeto a letra ~

do inciso XII do art. 14

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS04817·2
ea CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
~ PLIlENA"'IO/COIl15SÃo/sUICOUISSio--- _

eu COMISSAO DE SISTEMATIZACAD

Trata-se de materia, referente ao sal!
rlO familia, sendo oportuna esta regulamentação através de lei ordi
nária que fixará os percentuais, bem como os trabalhadores e depen

dentes a serem beneficiados.

= TEXTO/JUSTlr1C4ç;,o --- -- --- --

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

O inciso 111 do art. 14 do anteprojeto
passa a ter a seguinte redação:

ART. 14

EMENDA CS04820·2 '"TO.-------
r= CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
~ PLU"'''10/COI.lISSÃO/SU8COW.SSÃO----------f: COMISSllO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTOIJUSTIf"IC.lÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

111 - " Fundo de garantia do tempo de
serviço, sem prejuízo da indenizaçã~ prevista no inciso I". Suprima-se do anteprojeto o inciso

JUS T I F I C A T V A
XXIV, do art. 14.

que representou o Fundo de
tenção cumulativamente com

t
sOes, inibindo-as de forma
tes necBssários ao sistema
própria ..

Não se pode ignorar a grande conquista
Garantia de Tempo de Servlço. A sua man~

a indenização do inciso I onera as demis
a preservar o emprego. Os pequenos ajus
a ser adotado, obedecerão à 1el ordinária

JUS T 1 F I C A T I V A

A locação de mão-de-obra deve ser per

mitida em condições rigidamente fixadas em lei. Os trabalhadores
avulsos ou temporários muitas vezes são necessários para a exec~

ção dos serviços que não se interligam com a atividade normal da

empresa.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

O " Caput " do art. 14 passa a ter a

seguinte redação:

"...- PLENÃIlIO/ÇO..lssio/su.COMlssio-----'------e: CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇllD

EMENDA CS04821·1
pu CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r."I--------------- TI:XfO/JUSTlI"IC..çio-------------__....,

,------ "l..UAI'l10/COUlssio/SUIlCO,.ISsio---------_

O inciso IV do art. 14 do anteprojeto
passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 1~

E:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04818·1
~. CONSTITUINTE ISRAEL PINH;;~O FILHO

= TEXTO/JUSTII'ICAÇio --,
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- ART. 14 - " São direitos sociais dos
empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de
sua condição- social "

JUS T I r I c A T I V A

n conceito de " trabalhadores " abrao
ge os empregados, os pr~fiss~onais liberais e autônomos e até dir~

tores de empresas. O anteprojeto de Constituição; em seus incis~

trata de " relação de emprego fI, típ-ica e exclusiva dos It emprega
dos fI.

Assim; a expressão " trabalhadores
do caput óo artigo. 14 proposto pela Comissão da Sistematização, con
cede" relação de emprego" aos profissionais liberais, aos autôno
mos e aos diretores de empresas, o que é uma aberração.

= TeXTo/./u5r'''=Açio -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ART. 479

Suprima-se do anteprojeto o art. 479

JUS T I r I c A T I V A

A proposta da Comissão trata de políti
ca salarial cuja natureza é essencialmente dinâmica, sujeitando-se
ás condições conjunturais de um País, especialmente a produtividade
nacional. E, portanto, inadmissível como- prec~ito constitucional
cujo pressuposto é a estabilidade e imutabilidade.

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO rILHO

~--------- ,.~I!"",.IQ/Co""ls".ia/.sI,..cO.,I.,.s..O----- .____,

..,;..;......:=:..::=.:::....-=-=-::....:==:::-=-- AUTO_-- -.,

.lLlTDII- _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

r---------- 'l..EHAIUO/CO.ussio/suleO"llssÃO _

e? COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O
=---------------TUTO/olUSTlfICAÇIo----- ,

EMENDA CS04822·9
[!I

Suprima-se o inciso XXVIII do art. 14

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ART 14

Suprima-se do anteprojeto o inciso XVII
do art. 14.

E contraproducente manter-se o emprega
do portador de doença profissional ou o acidentado no mEsmo ambien
te gerador do infortúnio. Já o processo de readaptação pode reduzir
o empregado ao exercício de atividade que não é de seu interesse.

O que deve constar é condição de prevl
dência social possibilitando ao empregado manter o mesmo padrão de
vida, apesar do infortúnio.

A proposta do anteprojeto é um incenti
vo ao 6cio, acarretando acréscimo de custo dos produtos

~ U S T I F I C A T I V A

o serviço extraordinário pode ser necessário não apenas para casos
de emergência ou força maior, mas também para um acréscimo temporá
rio de demanda.

Suprimir essa possibilidade signifiêa privar a população de bens e
serviços, com prejuizos p~ra o País.
As limitações, forma e condições de pagamentos devem ser objetos de
legislação ordinária e/ou Negociação.Coletiva.

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:T--------- ..t.INA"IO/COIlI$sio/su.COMI53io ~ _,

OMISSAO DE SISTEM~TIZAÇAO

""---------------T~XTO/ .. IJSTI .. ICAÇio-- __,

EMENDA CS04826·1
tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHE~~~ FILHO

JlLlNAIIl10/CO.. lssio/sU.COlllISSÂO- --, ~OAT"'--"I

\.fJ~C~D:!::Mc::I.=S:=S~A.:=O~D=-E_S~IS~T!CE~M2!A~T~I~Z:.:A~Ç~A~O~ J Cov 07187 J

~MENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIOVO EMENDADO: ART.14

o inciso XVI do Art.14 do anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:

"" TIXTO!JUSTlf'ICAÇio ,

Emenda Supressiva.
Dispositivo Emendado: Art.18

Suprima-se do anteprojeto alínea "e", inciso IV do
Art.18.

"Repouso semanal F.emunerado, de preferência aos do
mingos e nos feriados civis e religiosos de acordo com a tradição
local e nos termos da lei".

jus T I F I C A T I V A

JUS T I r I C A T I V A

A Constituição atual prevê o mesmo texto acima, i~

clusive e especialmente com a ressalva "nos termos da lei",viabi
lizando assim a regulamentação dos qias feriados através de lei
ordinária. A não referência à possibilidade de regulamentação l~

gal, implicará em incerteza quanto a concessão de feriados, possl
bilitando a criação de um número indefinido deles, sob a alegação
de tradição local. O mundo é que deve se submeter ao Direito e
não o contrário.

Tecnicamente não cabe à Constituiçã~ definir as
funções de um Sindicato,bastando garantir a sua livre organização,
constituição, administração e associação: O mais é matéria de
lei ordinária.

A proposta de "substituição processual em questões
judiciais e administrativas·' alínea ·;e" do anteprojetotcria um
principio constitucional desmedído e periRosamente amplo. Fere a

."liberdade que o indivíduo tem de exercitar os seus direitos pró
prios e inerentes. O Sindicato, de maneira anômala e arbitrária ,
poderá' ingressar em juizo até mesmo contra a vontade do in teres;
sado. O princípio sugerido favorece manipulações de toda a sorte.



=__-'- -'-__~__~__ TlllTO/..usTl,.ICAÇÃO----'--------_~__:..,

'Emenda Supressiva.

ART. 14 .
~X}~ ~~PJoibição de trabalho noturno,

insalubre e perigoso aos me~ores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de ·14 anos , salvo.na condição·de aprendiz, na forma da lei"

. '. .' \ O inciso XXI! do art. 14 do anteprojeto
passa a, ter a seguln~e redaÇão:' '1

,.'

',o

r.-r--"-'---=--=---- PLlI:HAlll<J/c:OIotISS40/sUIlCO ...ssio-----'-----'--,

~'COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04827-0
tJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHE~;~ FILHO

Dispositivo emendado: Art.14

Supr~~a-s~ do anteprojet~ o inciso XIX do Art.14.
J~U S T I F.I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A proteção à maternidade e ,à gestante prevista na
letra "h", inciso lI! Art.13 Capitulo III Titulo I! - "Dos Direi
tos e Liberdades Fundamentai~", esta' também incluida no inciso
I!I do Art. 361-

Deve-se manter a redação do inciso 111 Art.361.r~

metendo-se a materia a Lei Ordinária.

A periculosidade também é de ser previ~

. ta dentro do princípio. programático pretendido.
O" concei t o-..de- aprendiz é- pr6pr ia de • r~

gra.constitucional. Seu detAlhamehto bem como os limites de idade _.~

jornada de trabalho, é matéria..de lei ordinárLa •.

EMENDA CS04830-0 .u". ]~@-=:PM'D.B.".0:--l ..
t§ONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO _ ~ ---1

DE SISTEMATIZAÇAO
--------- Pl.ENARIO/coJ,lISSÃo/sUBCONISSÃO---- -'---,

CCOMISSAO

r:-r---------------TIEXTOloluSTIFrcAçÁo----- ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.356

O Art.356 do anteprojeto passa a ter a seguinte r~

s~st~

medi
e

dação:

" A saúde ocupacional é parte integrante do
ma único dé saúde, devendo atuar no sentido de estabelecer
das' visando à eliminação de riscos de acidentes do trabalho
doenças profissiona}s".SISTEMATIZAÇAQDE

--------- PLENAR10/eol.llssÃO/SUIlc:ONISSÃO _

f§OMISSAO

EMENDA CS04828-8
~ AUTO"
~CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:-r---------------TU'fo/ólUSTIFICAÇÃO--------- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.18

JUS T I F I C li T I V A

A letra "a" do inciso IV do Art. 18 do anteprojeto
passa a ter a ceguinte redação:

"~ livre a Organização, a Constituição e a Adminis
tração de entidades sindicais, bem como a associação aos sindica

"tos, observado o disposto em lei.

A emenda sugere efetivo princ~p~o programático
constitucional. Já a proposta da Comissão é essencialmente ca-
suísta e portanto imprópria.

Grande parte da matéria objeto da proposta da C~

missão, ~m especial o inciso 111, já está regulada no inciso XXI,
I

do art. 14 do próprio anteprojeto, tratando-se, portanto,desnece~

sária repetição:

JUS T I F I C A T I V A

A Cpnstituição fixa apenas as regras programáticas,
o detalhamento é pr6prio da lei ordinária. .

O texto ora proposto remete ao Congresso Nacional ,
em fase posterior, os temas pr6prios do exercício da atividade si~

dical, essencialmente dinàmico. Também questões sindicais aind~ pe~

dentes, como a Convenção OIT-87.
Dessa maneira, o Congresso Nacional terá todo o te~

po necessário para analisar, discutir e decidir com profundidade ,
as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da
atividade sindical.

EMENDA CS04831-8
pu CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
,, Pl.I!:N""IO/co"'15S.io/sUDCO .. lssio ~ _

f? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-r TElCTO/.luSTIFICAÇio --,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 18

Suprima-se do anteprojeto as letras

"h" e "i" do inciso 11 do art. 18

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS04829-6
;..:=:..;:=::.--==.::-=-==.::-~-AUTOII-------------,

PJ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
_________ Pl.fHAlliIO/COlll'UÃO/SUBCOhll"io----------

E? COMISS/lO DE SISTEMATIZACAO

Trata-se de maté,ia de lei ordinária.
Portanto, imprópria como-regra programaticas.

Ademais, amatéria de que tratam as

duas letras ( representação em juízo ou fora dele ) é de ordem pr~

cessual. Dessa maneira, está deslocada na metodologia proposta pelo
anteprojeto. Ademais, reprise-se" é imprópria para um texto cons
titucional.

A letra " h " contrari~ o preceito da
letra" b" (autorização) do mesmo inciso e artigo.lEMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENOADD: ART. 14

r:-r--------------- TEXTot"usTlfICAÇÃO---------------
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r--r TUTO/JUSTI'ICAÇio -,

XXI - Uso obr iqatório de medidas tecn~ I
lógicas visando a eliminar e/ou reduzir a iffialubridade e a neutral~

~ar a periculosidade, vedando-se compensação pecuniária decorrente ao
trabalhador "

~ U 5 T I F I C A T I V A

~.m~
02/ 07/87SISTEMAUZAÇllnnE

_________ ,LIN.('''o/cO',l1'SÃo/su.CO..ls:a:.iO----~-----

tIcoMIssno

EMENDA CS04832-6
fUCONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

;

EMENDA MODIFICATIVA
"OISPOSITIVO EMENDADO: ART.14

O inciso XI do Art.14 do anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:

Our~ção do trabalho não excedente a 8 (oito) horas
diárias, sarvo exceções previstas em lei ou em negociação coleti

va de trabalho.

o veto à. compensação pecun~ar~a visa eli
minar o sistema de adicionais vigente, que autoriza absurda compensa
.ção pelos riscos, em detrimento da efetiva eliminaçãO, redução ou neu
tralização desses riscos.

A lei ordinária deverá definir as penali
dades pelo descumprimento do princípio ora proposto, bem como pr~ver

" seguro de vida" próprio para os casos de periculosidades.

~ U S T I F I C A T I V A

das empre
produtivl

produto e

DE SISTEMATIZAÇAO
"..,- "LENAlIlO/cO"llssio/sUBCOMlssio----------

ClCOMISSAO

EMENDA CS04835·1
C:CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:-r--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------

A garantia do emprego impli~â em saúde
sas, condicionada ao aumento de produção e melhoria da
dade, portanto,' quanto menor a jornada, maior custo do
menor possibilidade de acesso pelo mercado consumidor.

A redução deverá estar condicionada a situações pe
culiare~ à~ realidades de épocas e empresas diferentes, portanto
a lei se adaptará a essas necessidades e a convenção coletiva, c~

mo manifestação das partes envolvidas, dará o respáldo oportuna
mente conveniente.

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.14

Suprima-se o inciso VIII do Art.14 do anteprojeto.

~ U S T I F I C A T I V A

,::;:..:=:..::=-=---==--'-=...:...:... AUTOl' -,

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
r--r--------- 'LlNAlll0/CClllssio/SUBCOMISSÃO-',-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
."., TIEXTO/.lUSTlFICAÇio-----,------------,

o anteprojeto já prevê o salário mín~mo. O piso s~

larial deve ser objeto de livre negociação entre as partes que p~

dem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de
cada empresa ou de cada categoria profissional, fazendo o ajusta
mento compatível e desejado.

A presente proposta abre espaço a negociação cole-

tiva .

EMENDA SUPRES~IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 447 .
Suprima-se o art. 447 caput e seus

incisos:

JUS T I F I C A T I V A

€ desnecessário justificar as razões qu

nos levam a pedir a supressão d~ artigo que trata dos desmembramento
dos Estados, principalmente no caso de Minas Gerais.

:=.~~~:::..~-==:::..::..:==:::...=--AUT••'---------------,

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

~ ~__ PLIEHÂIIIQ/çO"'IS~Ão/StlacO..lIsSÃO----------_,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO
~-'- TEXTOI.lUSTIr:ICAÇio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.18

Suprimam-se as lecra "c" e "r" do inciso IV, do

Art.18.

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO
r:-r--------- l'U:NÁ"10/COI.hssi o/ SUI COllll ssi o - - - - - - - -

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

-r.,---------------TEXTO/JUSTlF1C.\ÇÃO-------------··---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

~ U 5 T I F I C A T I V A

Trata-se de matéria que regulamenta o exercicio da

atividade sindical, apropriada , portanto, para a l~gislação ordl
nária, o que permitirá, ao Congresso Nacional, maior tempo para
analisar, discutir e decidir com profundidade, as inúmeras nuan
ces, desdobramentos e implicações do exercicio da atividade sin

dical.
O inciso XXI do art. 14 passa a ter a

seguiflte redação:

ART. 14 ..•....•••.•..••........•....•
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EMENDA CS04837-7fi AUTOR

r=CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:-r--------- P1.fNARIO/cOIl15sio/suacOIIIISsiQ------''----

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS04839-3
t: CONSTITUINTE ISRAEL PINHE~;~ FILHO

f!1 COMISS~O ~OATA~
2107~

...,.,. TIEXTO/olUS1IFICAÇio ,
....---------------T~ltTO/.lUSTlI"IC.çio----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.18

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.18

A letra "b" do inciso V do Art.18 passa ter a se

guinte redação:
ART .18 •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suprima-se do anteprojeto a letra "r", do inciso
IV, do-!\rt;18.

"b"- greve,cujo exerclcio será regulado em lei que
resquardará a ordem publica, as liberdades individuais, o direi
to de propriedade, os serviços essenciais nas empresas e na comu
nidade, e o direito ao "LOCK-OUT".

JUS T I F I C A T I V A

~ emenda atende aos anseios dos trabalhadores, co
mo ~ltima manifestação dentro de processo negociaI, de maneira
equilibIada e responsável sem colocar em risco a ordem e a paz

social.
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembléia de

trabalhadores, no sentido da paralizaçcio da prestação de trab~

lho, é o ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalha
dores assumem ai, a responsabilidade pela sustentação de relação
laboral, que implica na contra partida do trabalho e do salário.

JUS T I'F I C A T I V A

~ matéria não é própria para um texto constituci~

nal.
A garantia pretendida consagra a ingerencia do sin

dicato na adminiscração da empre~a, violando o poder diretivo p~

tronal e a garantia constituicional na livre iniciativa. O sindi
cato passa a ser parceiro Inrresponsével.; do risco empresarial.

Ademais, vai provocar a estagnação tecnológica no
Pais. Há que se compatibilizar ô avanço tecnológico e as necessi
dades do trabalhador, através de lei ordinária, único instrumento
apropriado para captar as nuances desse relacionamento,essencial
mente dinâmico e em constante mutação, sem prejulzo .da humaniza
ção das condições de trabalho.

Nesse passo, o texto do anteprojeto conflita com o
dinamismo da área e bem assim o incentivo ao seu desenvolvimento
previsto no Capítulo IV - " Da Ciência e Tecnologia" -, Titulo
IX.

EMENDA CS04840-7
~ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

SISTEMATIZAÇAOpE

EMENDA CS04838-5

.... PLfNAAIO/cOIolISSÃOJSU9COMlssio----------~

PU COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO
.... n:XTo/JUSTIFICAÇio----~----------....., ."., TEXTO/olUSTIf'ICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.481

o inciso XVIII do art. 14 ~o anteproje

to passa a ter a seguinte redação:
ART. 14 ••...•••...•••••.••.•.••••...••

XVIII -" Férias anuais de 30 dias ,

observados as limitações e a forma de remuneração previstas em leI."

Suprima-se do anteprojeto o Art.481 e seus parágr~

fos.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I C A T I V A S

A criação de um duplo pagamento para

as férias acarretaria ônus financeiros insuportáveis para as empre

sas, com reflexos na inflação.
Outorssim, no cômputo das férias anuais

do empregado deve ser levado em~onsideração o numero de di&s de au

) sência o~orirdas no período aquisitivo.
I A forma de remuneração deve ser objeto

de lei e/ou Negociação Coletiva.

A proposta da Comissão está suprimindo matéria re
gulada por lei, ordinária e complementar em plêna vigência.

A extinção do FGTS via de norma constitucional cri~

rá vácuo legislativo quanto ao sistema previsto na Lei 5.107, seu
regulamento e portarIas.

O sistema do FGTS é, inegavelmente uma conquista ,
beneficiando o empregado, a empresa e o Pais. Pelos inúmeros ben~

fícios que representam e representa, o sistema deve merecer melh~

rias pela lei ordinária, e não sua extínção.
Basicamente, no entanto, o artigo em questão e seus

parágrafos, mais o art:14, inciso 111 e parágrafos 2º, 3º e 4º
apenas mudam a denominação do sistema do FGTS para "Fundo de Ga
rantia do Patrimônio Individual", e fazem convergir para este
último as contribuições do PIS e do PASEP. Exceto a denominação
do sistema"o mais pode ser resolvido por via de lei ordinária.
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;EMENDA CS04841-5
e?CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

"UH""IO/co""Sdo/sUICOiUS~io---_~-----..,

~OMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r.:T---~~----------TUTO/olUSTIf'IC"çio--_;- -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 366

suprima-se do anteprojeto 366 seu pará _
grafo único.

JUS T I F I C A T I V A

A proposta do anteprojeto fixa limite de
participação das 11 empresas estatais " no custeio dos planos de Previ.
dência Privada por eL~s Qatrocinad~s. estabelece paridade de contri 
buição de empregados e empregadores e extende a regra à previdência '
parlamentar.

AS 11 empresa§ estatais 11 são uma ficção
criada por decreto. Não fazem parte do rol de entidades da adminis

• tração pública direta e indireta prevista pelo Dec. Lei 200. Não tem,
portanto, existência legal. Sua menção no texto constitucional é im
pr6pria e inadequada.

A matéria de que trata o art. 366 e seu
parágrafo único não é pr6pria de texto constitucional, mas de lei 0r
dinária. Haja viste a sua disciplina pela Lei 6.435/77, regulamentada
pelo Decretos 81.240/78 e 93.597/86, em vias de sofrer modificações
de melhoria por iniciativa dOPoder Executivo.

Ressalte-se que o texto do anteprojeto
vai contra instituições e empreendimentos de invulgar relevo social ,
que, integralizando benefícios secqritários, contenplam grande massa
de desprotegidos, geram poupanças e abrem frentes de emprego e dina
m1sam o desenvolvimento econômi9R e social.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 366

A Previdência Privada Complementar, ho
je, conta com um contigente de mais de 6.000.000 de trabalhadores

-dependentes e asSociados.

EMENDA CS04842-3
ti] AUTORr- CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r---------- PUHAlIllO/cONlssio/llUBCONISsÃO----------

pu ÇOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,-, TItXTO/olUST1fICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

A letra 11 f 11 do inciso 111 do art. 13

do anteprojeto pa~sa a ter a seguinte redação:

ART. 13 .•..••.•.••••...•.•....•••..
111 - •••••••••••••••••••••••••••••••

F - li Ressalvada a compen~ação para
igualar as oportunidades de acesso aos valores da vida e para rep~

rar injustiças produzidas p~r discriminações não evitadas, ninguém
será privilegiado ou ~rejudicado em razão de nascimento, etnia, r~

ça. cor, idade, sexo, comportamento sexual, estado civil, religião,
convicções políticas ou filosófica, deficiência física ou mental ,
ou ~ualquer outra condição social ou individual ".

JUS T I F I C A T I V A

,O inciso proposto pelo anteprojeto e
xemplifica 11 valores ". Dentre eles, o trabalho independentemente'
de sua natureza. Contudo, o enaltecimento pretendido merece artigo
específico, com redação especial, inclusive com o estabelecimento

do princípio da obrigatoriedade ao trabalho. O que prevêm as Cons
tituições modernas, com resultados significativos e inegáveis.

O tema 11 natureza do trabalho 11 neste
inciso, portanto, está totalmente deslocado, devendo ser suprimido.

Afinal, o tratamento diferenciado tem previsão em vários outros
artigos do anteprojeto, como é o caso do trabalho noturno e em
atividades insalubres e perigosas.

No mesmo passo, a redação do inciso
também induz a contradição, como é o caso do privilégio de apose~

tadoria especiais da letra 11 c 11 do art. 362 e do inciso V, do ar
tigo 378.

Ademais, inviabiliza o inciso XXI do
mesmo art~go 14 na prática. Afinal, pelo 11 princípio de isonomia",
os critérios de admissão e de" pagamento não podem ser iguais para
empregados diferentes.

Finalmente, o inciso VI, do art. 85 ,

da Seção lI, Capítulo VIII,.do mesmo Título _ 11 Dos Direitos e Li
berdades Fundamentais li, estabelece a isonomia entre os cargos dos
servidores dos poderes legislativo, Executivo e Judiciário, ressal
vando as 9iferenças relativas à 11 natureza do trabalho ", confli _
~ assim com a letra 11 f 11 do inciso lII, do art. 13, do Capí
tulo I, do Título 11, ora e~aminados.

EMENDA CS04843-1
f9 CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

__________ ,.LENÃ1tIO/cOJJISsio/.$u~CO.,':ldo----------t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= Tf:XTO/<luSTIP'ICAÇio -,

ART 222

Suprima-se do anteprojeto o § 2Q do
art. 222.

JUS T F I C A T I V A
A proposta do anteprojeto é incompatível com o § ~Q, do mesmo ar
tigo, com o "caput" do artigo 98 e inciso XIX do artigo 49 ("p.ro
cessual e do trabalho").
O § 3Q do art. 222 remete á ;lei ordinária as hipóteses em que ca
berá o aprimoramento de p~ocesso de Dissídio Coletivo perante a
justiça do Trabalho. Já o § 2 Q , cuja supressão ora é proposta, tam
bém procura regular a matéria, todavia de maneira incorreta. De um
lado prevê apenas a hipótese do empregador se recusar á negociação,
excluindo, portanto, a recusa por parte dos empregados: Fere, por
tanto, no mínimo, o princípio da igualdade processual.
O § 2Q do art. 222, proposto,pelo anteprojeto confere ainda a Jus
tiça do Trabalho, como Poder Judi~iário, a faculdade de estabelecer
"normas e condiç~es", o que é atribuição do Poder Legislativo.
E conflitante em si mesmo, portanto.
A ampliação desmedida dos poderes específicos dos Juízes, fere os
principias de certeza e segurança jurídicos. Juízes ou Tribunais
com funções! administrativas e legislativas acabarão numa distorcida
Justiça ind~vidualizada para cada caso submetido a julgamento. As
partes interessadas no feito jamais saberão 11 a priori 11 as conse
quências de seus atos. C~mo consequência lógica. haverá o descrédito
das instituições jurídicas. -
O 11 poder normativo" ao judiciário sé é concebível nas sociedades
sem conflitos e sem greves, onde as reivindicaç~es dos trabalha
dores são decididas pel~ Justiça do Trabalho. A proposta da Comj~

são, portanto conflita com a garantia constitucional ao direito
de greve e com as atribuições específicas fixadas ao Poder Le~is

lativo de criação de direitos
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= TE.XTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------,

,- PLENAR10/cOIl15SÃO/sUBCOlollssio------ -,

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA CS04844·0[B AUTOR

~ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

= __--='- nXTO/.luSTIFlcAÇ,i,o--------__ .------,

EMENDA MooIFICATIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 222
Emenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: Art.222, §1Q

O parágrafo 3Q do art. 222 do antepro
jeto passa a ter a seguinte redação:

ART. 222 .•.•..•.•.....•••••...•.•••.
§ 3Q - " A lei especificará as hipót.!:

ses em que so dissídios coletivos, esgotadas as possibilidades de
solução por negociação, serão submetidos à pareciação da justiça '
do trabalho, definindo também, quando as decisDes judiciais pode
rão estabelecer normas e condiçDes de trabalho "

JUS T I F I C A T I V A

As restriçDes previstas à lei ordiná
ria pelo'anteprojeto na parte do § 3Q, do art. 222 J importam na
violação dos princípios que regem a" Segurança Jurídica " previ~

tos no inciso XV, do art. 13, Capítulo I, Título 11.
A redação proposta pelo anteprojeto '

faculta a Justiça do Trabalho impor punição pecuniária através de
\I novas normas \lJ todavia" sem prévia cominação legal" ( letra
" f " do inciso XV, do art. 13 l. Cerceia também o direi to de def.!:
sa e restringe o re-exame de decisDes judiciais via recursos, pelo(
tribunais superiores. Dessa maneira, conjuga a violação dos princi
pios de " ampla defesa em qualquer processo " e do duplo grau de •
jurisdição ( letra" i .. do inciso XV, do art. 13 l.

A ampla faculdade de " estabelecer no
vaj normas " garantida à Justiça do Trabalho J atropela e se sobre-
pDe à atribuiçDes específicas do Poder Legislativo. Trata-se de a~

pliação das medidas dos poderes específicos dos Juízes e Tribunàis J
ferindo o princípio de ,~erteza e segurança judici~is.

A acumulação de funçDes judiciais, ad
ministrativas e legislativas autoriza à Justiça do Trabalho J acaba
r~ por instituir a ditadura do Poder Judiciário J em prejuízo do pr!
mado da Justiça, dos princípios processuais e da confiabilidade nas
instituiçDes jurídicas.

o §1Q Art. 222 do anteprojeto J passa a ter a se
guinte redação.

"Havendo impasse nas negociações coletivas as par
tes, de comum acordo, poderão eleger a justiça do trabalno como
árbitro, hipótese em que sua decisão será irrecorriv~lJ 'exceto
se com:rariar disposi.ção constitucional".

JUS T I F I C A T I V A

• A substituição de "dissidios coletivos" do ai!
teprojeto, por "nigociação coletiva"J é mais apropriado. Dissí
dio coletivo já significa impasse J sendo contudo tecnicamente •
usado como denominação das açDes coletivas já ajuizadas na Ju~

tiça do Tabalho. O que justifica a eleição de árbitro, ou mesmo
a decisão judicial J é o impasse nas negociaçDes.

• A emenda preserva a idéia da competência adm!
nistrativa da' Justiça do Trabalho, contida na proposta do
anteprójeto.

• A irrecorribilidade da decisão da Justiça do
Trabalho J' quando ~tuar administrativamente na qualidade de arbl
tro, é absolutamente necessária J por uma questão de coerência e
de, bom-senso. Ademais J exige opção responsável das partes, a!
çançada "de comum acordo".

EMENDA CS04847·4LiJ AutORc: CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

= TlXTO'oIU5T-l'IC.loçio,-----------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14~

Suprima-se do anteprojeto o inciso
XXVII do art. 14.

A proposta implica em redução de carga
horária para o pessoal de turno de revezamento J com consequentes a~

mentos de custo.
A proposta também implica no acréscimo

de mais um turno ao tradicional sistema de " 3 turnos de revezamen
to ", ensejando especialmente problemas de transportes .

Desconh~ce-se nos países industrializ~

dos o sistema proposto.

JUS T I F I C A T I V A
pr;~;~".~

f027'~7iEJCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAo

CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

suprimã-se o inciso V do Art.14 do anteprojeto.

EMENDA SUPRESSIVA.
.DISPOSITIVO EMENDADO: ART.14-----.......

EMENDA CS04845-8

..,.,__------- l"l.lH"iII;IO/cOlUssÃO/suecOllllssÃO-----------,

r:"! TUTOf,lUSl'lPl(:AÇio- - - - - - - - - - - - -- - - -,

JUS T I F I C A T I V A

Política Salarial é de natureza dinâmica J aplicável
segundo as condiçDes conjunturais de uma Nação. sendo inadmissível
sua fixação através de norma constitucional que se pressupõe est!

veI.
A incompatibilidade também é flagrante via sentença

Estudos e análises médicas demonstram
que o sistema de " 3 turnos de revezamento .. nao traz prejUítO ao
trabalhador. O desagte maior acontece no turno dentro do per'odo n~

turno ( 22:00 às 05:00 l.
Entretanto, para, superar a sobr carga

de trabalho a hora noturna é menor ( 52 minutos e 30 segundos ) e o
trabalhador recebe um adicional próprio, consoante a lei vigente.

normativa.
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EMENDA CS04848-2
~ CONSTITUINTE ISRAEL PINH~~~~ FILHO

r-__.,- PLINalllotcO.. ISSÁO/sUlCOIllISsio -,

~ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
r.,. Tl:XTO/.luSTlfICAÇio -,

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 18

Suprima-se a letra "c" do inciso V do art.
18.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A proteç~o ao trabalho nacional deve.
ser preservada. A fixaç~o de percentual de m~o-de-obra estrangeira,
entretanto, é matéria de lei ordinária, onde cabem os detalhes.

No caso, de escolas'para os filhos de
estrangeiros em missão temporária no Brasil, por exemplo, o currí
culo é idêntico ao do país de origem, exigindo corpo de professores
estrangeiros, o que não comporta o proposto pelo Anteprojeto.

Considerando que estabelecimento é par
te da empresa, a proporcionalidade por estabelecimento é um entrav;,
caracterizando exigência absurda.

.A matéria "suspens~o do contrato oe ~raba

lho" n~o é própria de texto constitucional~ mas de lei ordinária .
• Ademais, com a n~o suspens~o do contrato

de trabalho e~ caso de greve, obriga-se o empregador a pagar as sa-
lários nos diàs de contraprestaç~o pelo serviço realizado. _

A proposta do anteprojeto institucionali
za a decis~o irresponsável pela greve.

EMENDA CS04851-2
t: CONSTITUINTE ISRAEL PINHE~;~ FILHO

=---------------n:xTO/.lUSTI'lCAÇio-------- . -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

Suprima-se do anteprojeto o inciso IX

JUST~FICATIVA

do art. 14.

de norma constitucional:
A materia n~o deve ser regulada através

T[llTOI.105TU'IC&l;io----------------,

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ART. 16

O art. 16 do anteprojeto passa a ter

a seguinte redação:

- Como seria paga a rratificação para
os que se desligassem das empresas antes do mês de dezembro ?

- Qual a gratificaç~o a ser paga aos

. ART. 16 - '1 A lei protegerá o salário "

JUS T I F I C A T I V A

admitidos durante o ano?
Os comissionados que auferissem nos

outros meses do ano remuneraç~o superior ao do mês de dezembro, se
riam prejudicados com a proposta contida no inciso em tela.

A proteção ao salário não deve ficar
restrita apenas à hipótese de retenção. Outras situações s~o previ
síveis, como, por exemplo, a penhora e descontos indevidos. Por ou
tro lado, existem hipóteses de retenção" legítima n, como P?r exe!!:
pIo na prática de ato ilícito do empregado, com danos ao patrimõn
nio do empregado;, concess~o de empréstimos pelo empregador etc ...

O detalhamento proposto pelo-antepr~

jeto da Constitui7~0 é próprio da lei ordinária.

Em vista disso é de toda convenlenci q
que todos esses pontos e outros mais sejam definidos em legislaç~o

salarial.

EMENDA CS04852-1
CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

=---------------TI:XTOI.lUSTT'ICAÇÃO--- _

EMENbA CS04850-4
f: CONSTITUINTE ISRAEL PINHE~;~ FIlHO

__________ PLENAIIIO/cOIolISSÁo/sUIlCON.SSÁO----- -,

t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 355

Suprima-se do anteprojeto o § 4Q do
art. 355.

JUSTIFICAi-IVA
..".,. TUTO'.IUSTlfICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMÊNDAOO: ART. 14
í

Temos no Pais, prestando excelentes serviços, caixas de Funcio
nários e Fundaç~o paralelas em empresas, que tem capital estran
geiro cuja proibiç~o implicaria em grave& prejuizos assisten
ciais a seus empregados.

Dê-se ao inciso XIV do art. 14 a segui~

te redação.

ART. 14

XIV - Fixação de percentual máximo para
admissão de empregados estrangeiros, inclusive no serviço público."

A livre concorrência de empresas estrangeiras de serviços de
assistência a saúde no país, tem contribuido para maior quali
ficação das entidades nacionais, assim, proibi-las poderá evolu
ir para um nivelamento por baixo.
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JUS T I F I C A T I V A

,J

para

limitar ao esta
o diurno, remeten

que a hora noturna seja
malia em outros países.

o estabelecimento de percentual na Cons
tituição eliminaria a flexibilidade para as negociações entre as par
tes. ~demais, onerar 'excessivamente o trabalho noturno, inviabilizará
sem davida, a criação de novos empregos neste horário.

Não existe qualquer justificativa
menor que 60 minutos. Não se conhece tal ano-

A constituição deve se
belecimento de que o salário noturno é maior do que
do a matéria para a lei ordinária.

Suprima-se do anteprojeto o § ~nico

JUS T I F I C A T I V A

do art. 365

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 365

r,r---------------TtXTo/~lJ'fl'IC ..Çi.O----__

O dispositivo proposto é incompatí~el com o art. 362 que prevê
a aposentadoria "com proventos de valor igual á maior remuneraç~o

dos altimos doze meses de serviço".

A criaç~o do " seguro col~tivo ~e caráter complementar " proposta
no art. 365, portanto, perde a finalidade.

EMENDA CS04856-3L!J AUTOIt

ê: CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FILHO

r - - - - - - - - - ..LUÃ"IO/cOAlISsÃo/sU8CON.SsÃO--- _

tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZACIIO
r::-r------------ TEXTOlolUSTIFICAÇio -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSjTIVO EMENDADO: ART. 18

_________ ItLlH.&"IO/co..lssio/sUIlCOMI'sio--------

SISTEMATIZACIID

Suprima-se do anteprojeto a letra "q"
do inciso IV, do art. 18.

r,r TExTotJUSTtI"ICAÇio _
JUS T I F I C A T I V A

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.341 Matéria deslocada. ~ da competência da

Justiça do Trabalho.

O inciso I do §lQ do art.14 do anteprojeto passa a
ter a seguinte redaç~o:

"I - Contribuiç~o dos empregadores, incidente s.2
bre a folha de salários, ou sobre o faturamento, ou sobre o lu
cro".

JUS T I F I C A T I V A

A proposta da Comiss~o impõe às empresas pesado e
absurdo ônus, em virtude de base de cálculo cumulativa.

De outro lado, o conceito de faturamento abrange ,
também, a idéia de prejuízo.

A opç~o mais favorável em termos de valor ora su
gerida é a mais acertada e realista, rementendo a matéria à lei
ordinária.

EMENDA CS04855-5
~ AUTOR

~CDNSTITUINTE ISRÁEL PINHEIRO FILHO
"..,. PLEHARIO/cOIolISSÃo/sUBCONIS'ÃO- '- _

t:COMISSIIO OE SISTEMATIZAÇIlO
r,r-----------'----iixtO/"uSTIPICAÇio-------- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVA EMENDADA: ART. 14

Dê-se ao inciso X ( publicado como XX "
do art. 14, do anteprojeto.

ART. 14
x - " O salário do trabalho noturno será

A Constituição deve assegurar apenas o
direito à negociação coletiva e a celebração de convenções coletiva
de trabalho, como, regra programática, já prevista no inciso XXIII,
do art. 14, do anteprojeto.

A letra "q" proposta pelo anteprojeto
retira do Poder Legislativo atribuições que lhe são pr6prias e in~

rentes. A transferência de atribuições legislativas ao Poder Judi~

ciário é impr6pria e inadequada, além de inibir as negociações co
letivas.

A exper1encia do " Poder normativo da
Justiça do Trabalho " tem se revelado negativa com entraves e emba
raços para as negociações c~letivas e ao desempenho regular da JU;
tiça Especiali zada do Trabalho nas atividad~s que lhe são pr6prias.

. A ampliação desmedida dos poderes dos
Juízes fere os princípios de certeza e segurança jurídicas. Juízes
com funções administrativas e legislativas acabarão promovendo uma
distorcida justiça individualizada para cada caso submetido a jul-

gamento. As partes interessadas no feito jamais saberão " a priori"
as consequências de seus atos. Como consequência 16gica, haverá o
descrédito das instituições jurídicas.

Elementos de prova e informações obje~

tivas de especialistas e terceiros s~o a base do " convencimento "
da decis~o. Permitir Judiciário Trabalhista o arbítrio livre sobre
questões de natureza econômica e administrativa implica em perigo
so aumento das responsabilidades dos juízes, fayorecendo o primato
da arbitrariedade, da " ditadura judicial ". Ademais, subverte os
mais elementares princípio~ de ordem processual.

O"poder normativo" ao Judiciário s6
é concebível nas sociedades sem conflito e sem greves, onde as rei
vincações dos trabalhadores são decididas pela Justiça do Trabalho ..
A proposta da Comissão, portanto, conflito e sem greves, onde as rel
vindicações dos trabalhadores são decid~das pela Justiça do Trabalho
A proposta da Comissão, portanto, conflita com a gapantia constitu
cional ao direito de greve e com as atribuições específicas fixadas
ao Poder Legislativo de criação de direitos.

superior ao do diurno."
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r;-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio----------------,

Ao se estipular componentes do salário,
o inciso IV do art. 14 já prevê remuneração suficien~e para educação,
saúde ~ lazer do trabalhador e de sua familia.

- -
Ademais, a letra "f" do inciso I, flo art.

13, Capítulo I - Título 11 Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, as
segura " às crianças pobres o regime de semi-internato no ensino de
primeiro grau na rede oficial."

De outra parte, o anteprojeto da Comis _
são da Famíiia, estabelecida no Capítulo 111, Seção 11, art. 49, §2~,

como atribuição do Estado" garantir às famílias necessitadas, gratui
da de de educação para as crianças de até seis anos, em instituições /
especializadas".

Esta obrigatoriedade está também consubs
tanciada na letra "b", inciso I, do art. 13, do anteprojeto de Cons-::
tituiçãô da Comissão de Sistematização e determinado expressamente I

no inciso 111, art. 379.

JUS T I F I C A T I 'V'A

A manutenção do inciso XXVI, art. 14, a
lém de conflitar com as disposições acima citadas, transfere ao em;r
gador uma responsabilidade ampla que não lhes compete por não ser
atividade fim. '

OE SISTEMATIZAÇAO

A) Ocorrência de justa causai
B) Cont~ato a,termo,ou contratos celebrados com empresas que exe

cutem se~viços de duração temporária , em razão da natureza t

dos trabalhos executados;
C) Prazos definidos em contratos de experiência na forma da lei;
D) Superveniência de fato econômico intransponível técnico oú de

infortúnio da empresa, sujeito a comprovação judicial".

O inciso I do art.14 do anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:

"Garantia dd1direi to ao trabalho mediante relação
de emprego estável, ou indenização proporcional e progressiva em
relação ao tempo de serviço, na forma da lei e ressalvados:

r---------- I'LEHAJIIJO/CONISSÃo/lll.lBCONJSsio-------------,

EMENOA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.14

EMENDA CS04857-1
f:J CONSTITUINTE ISRAEl. PINHEIRO FILHO

f:J COMISSAO

JUS T I F I C A T I V A

~OATA--

'00)/,?~

DE SISTEMATIZAÇl10

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 359

Trata-se de matéria que regulamenta os procedime~

tos de greve, apropriada portanto, para a legislação ordinaria e
não para o texto constitucional.

Su~rimam-se do Anteprojeto as letras "c" e "g" do
inciso V do Art.18.

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENOADO: ART.18

__________ I'Lt:HAIIlIO/CONlssio/sUICO..lssio-------

=---------------TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O-----------------,

W 'I.EHAAIO/CONI~Ão/Sl,lIlCO"'I,do

~ COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04860-1
f: CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

f:JCOMISSAO
r:-r

TIE
J:f O/ .lUSTI' ICAÇ;,O -

Como noregime da livre empresa, todos os riscos
são atribuí~os ao empresário, deve ser rejeitada a inamovibilid~

de dos trabalhadores. Não se pode conceber que Lenha o emprega
dor de conviver com empregados insubordinados, indisciplinados ,
ou que não venham correspontlendo profissionalmente e tecnicamen
te,

A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou
que o empregado ciente e seguro de sua estabilidade, pratica t~

da sorte de faltas funcionais, sem que, pela sua média gravidade
possa caracterizar a dispensa por justa causa. Isto gera eviden
temente um clima de insatisfação, rebeldia, insegurança e intra~

quilidade, culminando com a b~ixa produtividade em prejuízo da
.Nação.

Não devemos olvidar que é muito mais importante a
criação de novos empregos do que a simples garantia dos empregos
atuais. Não existe dúvida de que a estabilidaae plena além de
prejudipar a produtividade irá inibir novas contratações.

Mantendo-se as disposições do FGTS, paralelamente
às medidas ora propostas, procura-se atender aos interesses dos
empresários sem esquecer a segurança dos empregados. Ambos esse~

ciais à produção e ao desenvolvimento nacional.
outrossim, tendo em vista a atividade de natureza

sazonal_de~ários s~gmentos da economia seria inviável estender
aos trabalhadores dessas categorias profissionais a indenização
prevista no Caput do artigo uma vez que a contratação está.vinc~

lada a realização de serviços de natureza não permanente,limit~

dos às dimensões dos trabalhos executados pelas empresas. Esta
a razão da redação proposta para a letra "b".

Ressalte-se que o parágrafo 5~ do art.344 também
prevê penalidade adicional ao empregador que efetivar dispensas
excessivas.

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) § 2º do Artigo 359.

EMENDA CS04858-0
~e: CONSTITU~NTE ISRAEL PINHE~;~ FILHO

r.r--------- PLENARIO/cONISSÃo/sUICOMISsio----------_,

(!:l COMISSI10 OE SISTEMATIZAÇl10
r:T -'- TElCTO/ ..uSTIF~CAÇÃO----------------,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14

Suprima-se do-anteprojeto o inciso

JUSTIFICAÇAO

D controle à pesquisa já está contido no item VIII, do artigo
353; o planejamento familiar deve ser um dos objetos da assistência i
tegral à saúde individual e coletiva, contemplado no inciso 11 do ar
tigo citado e, finalmente, a proibição da exploração direta ou indire
ta por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira já se
encontra no § 4º do artigo 3~5.

Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistematização da
matéria.

XXVI.do art. 14.



EMENDA CS04861-0'
f: CONSTITUHlTE LÚCIA BRAGA
;--------- .Lf:,. ..."IO/cONI'SÃo/IUICOlrlssio-------- _

~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TIEl(TO/<JUSTIFlCAÇio -,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Alíneas "a", "b" e "d" do art. 362

Substitua-se a redação das alíneas "a", "b" e "d" do art.362
pela seguinte redação.

a) com trinta anos para o homem;

b) com vinte e cinco anos para a mulher;

d) por velhice aos sessenta anos de idade.

Justificação

A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a
todos os trabalhadores brasileiros. Trata-se de um direito básico da
cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já contribui
ram produtivamente para o engrandecimento da Nação.

Por outro lado, de um ponto de vista pragmático, a aposenta
doria de um trabalhador significa a abertura de mais uma vaga no mer
cado de trabalho.

A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais ur
gente, diante do quadro recessivo que se verifica, sem perspectivas de
solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente "
nos países em desenvolvimento, em conseqUência da loucura irresponsá
vel reinante nos meios dirigentes dos países industrializados.

As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de
segurança e salubridade, física ou psicológica, aliadas ao tempo que
o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotadas são
responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa.

Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela
sua dupla carga de trabalho, em relação ao lar, aos filhos e ao tra
balho fora de casa.

É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande
maioria dos trabalhadores brasileiros não justifica que ninguém exer
ça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislaçã
atual.

Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de
forma eficaz, o espectro do desemprego que dá respaldo à medida que
preconizamos.

Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação
de tal medida, sua obtenção depende, evidentemente, de uma melhor dis
tribuição da.riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil.

AIJTOR------------_---,
Constituinte LÚCIA BRAGA

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------TIEXTO/..ruSTIFICAÇÃO------- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XIII DO ARTIGO 13.

Dê-se ao inciso XIII do art. 13 do Anteprojeto de Cons
tituição a seguinte redação:

"XIII - A PRDPRIEOADE PRIVADA, ASSEGURADA E
PROTEGIDA PELO ESTADO.

a) A de bens de uso pessoal ou familiar é in
suscetível de desapropriação, salvo por inarredável in
teresse social,ou utilidade ou necessidade pública, me
diante justa e imediata inden~zação, em dinheiro se as
sim exigir o empropriado;

b) a de bens de produção é suscetível de desa
propriação por necessidade ou utilidade pública ou por

Comissão, de Sistema~ção ~ .1157

interesse social, desde que necessária à execução de,
planos, programas e projetos de desenvolvimenfo social
e econômico, sejam eles da União, dos Estados ou dos
Municípios, mediante justa indenização; - ,

c) os critérios para determinar o valor e a
forma de indenização por desaprooriação, constem eles
da Constituição ou de leis, sempre levarãoem conta 'o
não uso, o uso meramente especulativo do bem desapro
priado nos últimos três anos e, sebem de produção, ã
média da produtividade no mesmo período, além da signi
ficação econômica do ato expropr Ia t dr í.o- em relação ai)
patrimônio do expropriado, considerada a base de garan
tia de seus dependentes. -

d) os planos, propramas e projetos de de
senvolvimento social e econômico dos Municípios serãõ
submetidos à apreciação judicial antes de iniciar as
desapropriações necessárias."

JUSTIFICAÇIlO

A redação proposta, originada da Comissão da soberania
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, revela-se mais
adequada à realidade brasileira, por ser mais ampla e por reme
ter à lei a regulamentação do~ processos de desapropriação. -

A exigência do pagamento em dinheiro para a desapro
priação de qualquer tipo de propriedade, urbana e rural,signifI
ca, de fato, inviabilizar as reformas fundiárias tão necessárias
ao bem-estar da coletividade, colidindo frontalmente com o dis
posto na alinea "b" do inciso que se quer emendar. -

Entendemos que a questão da propriedade deve ser tra
tada de forma corajosa e prudente, razão porque defendemos a re
dação que, em sua alínea "a" distingue a propriedade de bens de
uso pessoal ou familiar, que será sempre indenizada à vista e em
dinheiro, em caso de desapropriação.

Os demais tipos de propriedade, sujeitando-se às neces
sidades e interesses públicos e sociais, suscetíveis, portanto~
de desapropriação, deverão ter sua indenização melhor avaliada
pela legislação comu~.

EMENDA CS04863-6
tJ CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA
_____---, PLf,.,"RIO/cOlJISSÂo/sUBCONISSÃO -,

t: COMISSÃO OÊ SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/.JuSTII'ICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 425

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) Artigo 425

JUSTIFICAÇÃO

O tema do presente artigo, inserido no Capítulo da Família,
do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente abordado no Ca
pítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a
programas integrais de saúde.



1158 • Comissão de Sistematização

BRAGA

EMENDA CS04865-2 , _
l!J CONSTITUINTE ~~ÚCIA

,,1.tNA.'''o/COhlISSÃo/sUBCOMlssio----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= nXTDI.1USTlflCAÇÃO----------------, ",., TUTO/.lUSTlflCAÇÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, PARAGRAFO 2º.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea ndn do inciso xv do art.13.

, Modif~que-se o parágrafo 2º, do artigo 383 do capítulo da Educação
e Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter a s~

guinte 'redação:

art. 383 •.•

Inclua-se na alínea nd n, do inciso XV, do ar
tigo 13 do Anteprojeto, a seguinte expressão:

d) não have~â- prisão civil,salvo o caso de
devedor' inadimplente de obrigação alimentar.

§2º - Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar ,e oferecer a educação de O a
6 anos, o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICAÇÃO

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos
378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins
que a complementam, consideramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

JUSTIFICAÇÃO

No nosso entender, a supressão da pr~sao civil por
inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova
Constituição em relação à atual, uma vez que o direito do alime~

tado, já ameaçado no quadro atual por estratag~mas usados pelo ali

mentante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de
domicílios - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

EMENDA CS04868·7
f? CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

__________ l'I.EHAJII10/CÇlUISSÃo/suBeOKlssÃO --, ~OAT4~

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J f-vz;t/-t!?iJ
= TUTO/.lunlftcAçÃO------------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

COMISSÃO nE SISTEMATIZAÇQO
"" -'- TUTO'''USTIFICA.;io----------------,

Inclua-se no Artigo 15 do Anteprojeto, os seguintes
itens: II, UI, VII, XV, XIX, e XXIX.

- A categoria dos empregados domésticos deve ser trata
das como as demais categorias de trabalhadores, muito embora o ca
ráter diferenciàdo do empregador.

Não se justifica portanto tratamento diferenciado
quanto aos benefícios previdenciários como seguro desemprego, li
cença remunerada à ~estante e seguro contra acidente do trabalho
e direitos trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Ind!
vidual e jornada de trabalho.

A inclusão dos itens referidos aci~a vem compatibili
zar o corpo do projeto.

JUSTIFICAÇÃOAUfOl't-'""""--------~---

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de ze
ro até seis anos de idade-e para o ensino fundamental, através de
programas de material didático-escolar, transporte, alimentação.
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ~RTIGO 379, INCISO VII

EMENDA CS04866·1
(!1

JUSTIFICAÇAO

Entendemos que; este apoio técnico e financeiro é
indispensável para a garantia da qualidade do atendimento à cria~

ça de zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão
brasileiro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, incl~

sive prevendo a continuidade de sua inserção no processo educaci~

nal.
= TUTO/.luSl'lFICaçio- --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378 item VI

Acrescente-se ao art. 378 item VI do Anteprojeto de Cons
tituição, O seguinte:
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Art. ..
Item VI - Superação das desigualdades e discriminações

regionais, SOC1a1S, étnicas, religiosas, sexuais, etárias e de mais

formas de discriminação.

JUSTIFICAÇÃO

'Em se tratando de eliminar qualquer desigualdade e discri
minação na nossa sociedade, a questão sexual, como a dos cidadãos ou
cidadãs marginalizados por questão de_idade, não podem deixar de ser
explicitados em qualquer definição de princípios ou normas que tenham
o propósito de conduzir os setores que compõem nossa organização so
cial, principalmente em um daqueles co~siderados básicos como é o ca

so da educação.

~ -'- TEXTO/.Jl1ST.FICAÇÃO -'

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 474

Acresça-se ao art. 474, do anteprojeto de Constituição,
os seguintes parágrafos:

§ 12 - A União manterá incentivos fiscais e financeiros
para o desenvolvimento das atividades produtivas
das Regiões Norte e Nordeste, além do Estado do
Espírito Santo e da área do Estado de Minas Ge
rais incluída no polígono das Secas.

§ 22 _ A aplicação dos recursos deverá privilegiar os E~

tados menos desenvolvidos, devendo guardar propo~

cionalidade direta com o .tamanho da população e
inversa com o nível da renda por habitante.

JUSTIFICAÇÃO

Sendo as Regiões Norte e Nordeste menos dotadas de capi
tal social básico e as suas economias dependentes do polo central es
tabelecido na Região Sudeste do País, há que se proporcionar mecanis
mos de estímulos aos investimentos privados nas duas regiões. Desde
o início da década dos anos 60, Ó Governo Federal instituiu um mecani
mo de incentivos aos projetos considerados prioritários para o desen
volvimento regional, concedendo-lhes isenções tributárias e aporte de
capital administrativo pela SUDENE e pelo Banco do Nordeste 'do Brasil.

O sistema de incentivos fiscais para o desenvolvim~n

to regional demonstrou ter sido a intervenção governamental de maior
eficácia na promoção do crescimento econômico da Região. Os resulta
dos não foram maiores por diversos fatores, sendo o principal deles o
esvaziamento financeiro dos Fundos de Investimentos (FINOR e FINAM )
por conta da concessão indiscriminada de incentivos a diversos seto
res, a exemplo do reflorestamento, do turismo e da pesca, além do se
tor exportador.

A inclusão de um artigo na Constituição dispondo que
o Governo Federal manterá um sistema de incentivos fiscais para o de
senvolvimento' regional, mormente das áreas-problema do Polígono das
Secas e da Amazônia Legal, é imprescindível tendo em vista a necessi
dade de consolidar o atual nível de desenvolvimento da atividade pr~

dutiva e ampli-a-lo mediante a ampliação dos investimentos produtivos
privados. Por outro lado, o artigo prevê apenas os incentivos fiscais
e financeiros para o desenvolvimento regional, evitando que, de fut~

ro, venha o Governo a dividir os recursos com a concessão de incenti
vos e setores conjunturalmente em dificuldades.

O parágrafo único proposto tem a intenção de crist~

lizar proposta que já existe na legislação que rege o FINOR e o FINA
mas que ainda não foi devidamente implementada. Os recursos dos in
centivos têm-se concentrado em polos nas Regiões Norte e Nordeste,em

que pese haver um diretriz clara na legislação determinando a aplic~

ção mais descentralizada para os Estados de menor desenvolvimento r!
lativo.

A aprovação da proposta de inclusão deste artigo na
Constituição garantirá a continuidade do processo de desenvolvimento
das Re9iões Norte e Nordeste, além da recuperação 'do Estado do Espí
rito Santo.

AUTOII--------------,

r-r- I"U:HAlClo/CONlSSÃo/sUIlCOIlISdo---------__

eu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/.l\,\'ST\fICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 377 e o Inciso IV do mesmo artigo 377.

Substitua-se no artigo 377, a redação do texto pela seguinte
redação.

Art. 377 - A educação é direito de todos e obrigação do Es-
tado.

Parágrafo Cnico - A educação será promovida e incentivada
por todos~os meios e será dada no lar e na escola, com a colaboração
da família e da comunidade, visando ao pleno desenvolvimento da pes
soa e ao compromisso do ensino com os princípios da liberdade, da d~

mocracia, do bem comum, da igualdade entre os sexos e do repúdio a
todas as formas de preconceito e discriminação.

Modifique-se o inciso IV do mesmo artigo 377, que terá a se
guinte redação:

IV - A gratuidade do ensino público em todos os níveis é o
brigação do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

A gratuidade do ensino se assenta no princípio constitucio
nal de que "a educação é direito de todos e dever do Estado". Torna
se pois, imperativo que o Estado ofereça condições para que esse di-
reito seja respeitado. • .

É preciso que o texto constitucional consigne essa obr1gação
por parte do Estado, bem como d~termine que sejam preservados através
da educação os princípios de igualdade entre os sexos e de repúdio a

todas as formas de preconceito e de discriminação.

i r:,,.,.-----------~-__ TEXTO/.. U5TIFIC ...çio--------- _.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Ártigo 423 e seus parágrafos.

O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação

Art. 423 ~ a família, constituída pelo casamento ou por união
estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à

especial proteção social, econômica e jurídica do Estado e demais in~

tituições.
§ 12 - o casamento religioso terá efeito civil, nos termos da'

l~i.

§ 22 - será gratuito o processo de habilitação e a celebração
do casamento.
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r:"t--------------- TUTO/.lUSTIF1CAÇÃO-------------__-,

§ 32 - estende-se a proteção do Estado e demais instituições à

entidade familiar formada por qualquer um dos pais ou responsável le
gal e seus dependentes, consanguíneos ou não.

§ 42 - a legislação ordinária regulamentará a dissolução do c~

sarnento.

EMENDA CS04875-0
e? CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

AUTOR------- _

JUSTIFICAÇÃO

A constituição da família foi matéria cont~mplada no art. 13 

Capítulo I do presente Anteprojeto, razão pela qual optamos, com a fi
nalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redaçã

O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágr~

rcs ,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 441

Inclua-se p seguinte parágrafo único ao artigo 441 do an
teprojeto de Constituição:

pa;ágrafo Unico - O Governo se obrigará a consignar no orçamento anu
al da União, pelo prazo de 15 (quinze) anos, não ~enos de
10% (dez por cento) do produ10 da arrecadação dos impostos
na execução de programas de desenvolvimento comunitário ju~

'to às populações de baixa renda.

JUSTIFICAÇÃO

Não se pode falar em direito à vida sem enfatizar a existê~

cia sub-humana de cerca de 40 milhões de brasileiros.
Falta-lhes tudo: emprego (vivem ou sobrevivem de subemprego

alimentação, escola, ,assistência médico-sanitária e social, moradia
digna e adequada.

Convém ressaltar que, segundo dados do IBGE de 1984, 60% da
população brasileira têm renda familiar de até 2 salários mínimos; 1/3

das famílias vivem em estado de miséria, com rendimento inferior a um
salário mínimo, o que as condena ~ uma quase total marginalização.

Some-se a este fato o deficit habitacional de mais de 10 mi
lhões de unidades.

Porisso, entendemos Que não basta explicitar na Constituiçã
Que todos têm direito à vida.

É preciso que determinemos a obrigatoriedade do Governo em
promover existência digna para milhões de brasileiros que têm vidasu~

humana.
E vamos além, na tentativa de minimizarmos problema tão gr~

ve e gritante, que violenta os princípios de justiça social de uma s~

ciedade que se diz democrática - para garantir a eficácia do disposi
tivo legal, é preciso que o tornemos auto-aplicável. Para tanto, est~

mos propondo que o Executivo aplique anualmente não menos que 10%(dez
por cento) de sua receita tributária em programas de desenvolvimento
comunitário, que possam promover a criatura à sua condição de pessoa
humana com direito a uma existência digna.

.UTOlt--------------,

JUSnnCAçÃO

Altera o inciso 111 do artigo 379, do C~pítulo 111 da Educa
ção e da Cultura, que passar~ a ter a seguinte redação:

111 _ Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as

crianças até seis anos de idade.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379, Inciso 111

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência com os ou
tros itens desse artigo, referentes ao ensino fundamental, à extensão
ao nível médio, aos portadore~ de deficiência e super-dotados e é co~

dição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artigo "~.. crianças sua
razão é óbvia. Sem ele o atendimento de 10 ou mil crianças já atende

ria o disposto.

• COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO
~---------------TEIl.TO/.lUSTI'ICAÇÃO---------------,

EMENDA CS04873-3
[?CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

EMENDA CS04874-l_.u'o. _

f:CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

_-------- 'I.Eft.."'o/eoNlss i o/ ' uecoulssÃO- - - - - - - - - - -,

e?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_----------------TUTOIJUSTI'lCAÇio-------------,-----;,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 397

Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de Constituição, o se
guinte item:

AUTOIt

Mantenha-se o texto do anteprojeto da Comissão da Soberania e
dos Oireitos e Garantias do Homem e da Mulher, no art. 39 , substitu
indo-seha alí~ea "c" a redação;

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ALíNEA "C" DO ART. 32

,.,.., l'U'fO/,fUSTfFIC..ÇÁO ---,

"",...--------- "L~Ni,'llofcDNs.sÃOf!ilu1lCOJ,lI~$i'o_- ~

~~OMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS04876-8
(?CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

397 •••
Garantia de tratamento e oportunidade iguais no disposto,
independente de sexo, etnia, ~or, idade e deficiências fi
sicas.
JUSTIFICAÇÃO

Art.
IV' -

Ente~demos que neste pr~nc~p~o Constitucional também deve
estar explícito a eliminação de todas as formas de discriminação, as
quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e
possibilidades organizativas da população. São mudanças que, sem dúv!
da, devam ocorrer desde a definição maior de política de ação e suas

grandes diretrizes.

"o orçamento da União consignará a dotação necessária e sUficie~

te ao cumprimento do dever prevista na alínea anterior", pela
seguinte redação:

c) A DOTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER PREVISTO NA
ALÍNEA ANTERIOR CONSTARÁ 00 ORÇAMENTO DA UNI~O COMO PRIMEIRA
PRIORIDADE;
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posse aos menos

,. áreas ocl
dessas áreas.

famílias caren~es que ocupam
bel-prazer dos proprietários
Estado assegure o direito de

Se levarmos em conta o número assustador de sub-habitações qu
proliferam em nossas cidades, abrigando legiões de famílias carentes
de todo tipo de recursos, chegaremos certamente a dados ainda mais
trágicos.

Não é justo, pois, a prevalência de um direito individual s~

bre um direito social.
Não é justo que

asas sejam despejadas ao
É preciso que o

favorecidos.

É-preciso também que se obrigue a promover a urbanização da
área, propiciando aos beneficiários o direito de moradia em terreno CO
beneficiamento de infraestrutura física.

É preciso humanizar as favelas, proporcionando às comunida
des carentes uma condição de vida compatível com a dignidade da pes
soa humana.

Daí, a importância de ser consignado no texto constitucional
o direito à posse da terra urbana ociosa pelas populações de baixaren
da que ali já se fixaram.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda imprimirá maior clareza e objetividade ao
texto no que se refere à obrigatoriedade do Governo no cumprimento do
seu dever primeiro - p resgate da nossa dívida social.

É preciso que o dispositivo const~tucional seja auto-aplicável,
coercitivo até, para a plena eficácia d~ lei.

__________ Pl..ItN-'l'ltO/CQhlIS'io/$UIlCQNI"ÃO----- _

t?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
~__-_---_---_---_T~XTO/"U5TIP'ICAÇio-------_-__- __--___,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO MODIFICADO: Alínea "e", Inciso 111, do Art. 13

~_-__..:.._-__-- ~·n,·=I.I!S'iI"'I::,:;.:;:c:.---.--------_-- _

Dê-se a alínea "e", Inciso.III, do Art. 13, a seguinte reda-
ção:

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações ,
inclusive os de natureza doméstica e familiar, ressalva
das as exceções previstas nesta C~nstituição.

EMENDA CS04879-2
~-coNsnTuiNTÊ--Ã~Ciõ-õ~-B~~~ -=-~~_~===~=]

~ CGM I SSÃO DE SI ~~;~~~~~~;~~~ ~~~~. ,S40 _.-. ~J

(-=T--PÓS' -, -J

@;ôilm

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo compatibilizar o princí
pio geral de igualdade entre homem e mulher aqui.instituido, com ou
tros dispositivos contemplados neste Anteprojeto de Constituição.

E:"E"~A 110DIFICATIVA

OIS?OSITIVO EMEI~JADO,- ~.li. !'JCISO~

!eê·se. a seguinte redação ao inciso XXVI, do artigo
. ção, elaborado pela üoml s sàc de S i s t e ra t l zaçjio .

14, do Anteprojeto de

lIÀXVI - garantia de 2ssiS\,tência, pelo errpr eqador , aos filhos e dep'erd~i~es dcs EE:!,
pregadcs, pelo mehos até os seis a"05 de I.J-de, E"1 creches e ;:re:--escolas;lI

EMENDA CS04878·4
(!J CONSTITUINTE LUCIA BRAGA

. \
A .xp l í c t teçào dos direitos dos t r ebe l nador e s não cabe r.L"i1a Ccnst:t:"'lçào, devendo
se" de i .cdo , q.sando for o caso, ã leg:sL5çao ordinária, até ::D"que e s re terá mais

I poc s rb l t vdade de adaptação à c'r:ã"'ilica da evc l cçâc d:5 r e t eçêes tr-ace br s ze s e ~àsIcai e c cee l s t l ce s do próprio trabalho, suj e l t vs 30 t-9acto das CC~q.llS.t3.S t ecno l óg I
caso . - -

As s im, c;l Lei ;129na deve, acene s , es eeb e l ecer os ara-des pr r r c Ip l c s e ':1"eti"Ízê.5,q.Je
balizarão a busca de uma política que pos s l b t l I te ... ia e f etr ve jJrcteçà.J do e-.;rego e
00 trati:'l~ador, bem como a melhoria da s condições de trabêlho.

~~ -_-_-__-_-__ UXTO'olU'TI'ICAçlo------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Artigo 320

o Art. 320 passará a ter dois parágrafos.

COM Jssxo DE SI STEMAT I ZAÇÃO
1iJr---------- Pt.~H.... I"/CO .... JlS,;;O/5tlIlCO ...15Sio- ~r_---~

ê

Suprimir o parágrafo único, do artigo 410, do Anteprojeto de Constituição, da.:Comi.!
são de Sistematização.

EMENDA SUPRESS IVA

DISPaS I T IVO EMENDADO: ARTI GO i!.Q.. PARAGRAFO ON I CO

r=-r---------------- TCXTO/olUSTlf'ICA;io. _

Art. 320 •••
§ 12

§ ze - Nos casos de áreas urbanas ociosas, ocupadas por pop~

lações em estado de pobreza absoluta, o Estado se obrigará·a promover
a desapropriação por interesse social, com a regularização fundiária
devida e beneficiamento de infraestrutura física, recebendo o propri!
tário da área indenização e~ títulos da dívida pública, corresponden
te ao valor real da propriedade, declarado em escritura pública.

JUSTI FICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Em nosso País, o problema da moradia destaca-se como uma re~

lidade gritante, a ser considerada como um imperativo de norma constl
tucional.

~ As estimativas oficiais apontam para um deficit habitacional
superior a 10 milhões.

o dispositivo ê discriminatório,favorecendo a grande empresa nacional, e sobretudo
a f"U 1t i nac lona 1, cujos nomes es tão canso 1 í dados junto ao ccnsum i dor. ,A_empresa
COM ramfficação no Exterior, inclusive poderá continuar irrfl uenc Lar-do o rner cadoê e t r-a
vés'de veiculação de propaganda e "rnerchand l s Inq" em meios de ccr-un lceçác do Ext~

rior, que, de um ou outro modo, acabam por chegar ao Brasil.

,-
Isto tudo, em detrimento ao direito da conquista do mer cado , e tecnologia, impresc'in
dTveis ao desenvolvimento da pequena e média empresa nacional, e em prejuízo dà atI
vidade publ icitãria: no Brasil.
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Tal como redigido, o dispositivo retira, ademais, do legislador ord r nâr r o , qualquer
pos s lb l l l dade de regrar a matêria com observância das pecu l Larr dades próprias a
qualquer dos produtos nele mencionados, impossibil itando-o de exercer sua normal
competênci~ para a discipl Lna da\ hipótese, vez que impõe, vedação absoluta que nem
sempre sera adequada.

A l e l ordinária, e ã prõpria autoridade administrativa de acordo com a nesme , é mi1.
ter reconhecer mais aptidão para dispor e decidir sobre a matéria, lnpcnoo as re~
trições;ãbsolutas ou parciais, que cada uma das hipóteses requerer.

~~~~üi~~~~?iE1BÓR~"t---- -.-------- ----- -- 1
____ ~~ • w --..J

, -

__ • ~ ...';'c/•• Sll.I':.~~lo ••----

E"E'.DA :\ODI FI CATIVA
DT5;-õslrl'JO~' ARTIGO.!!!., INCISO _~~

Dê-se a seguinte redação ao inciso XXIV, do artigo 14, do Anteprojeto de Consti-:u..!..
ção, elaborado pela Corníssão de St s t c.nat l zaçjic ,

"XXIV - reguliJr.1ent<:lção das e t i v rdades de intermediação r enuncrada de mão-da-obraj
a contratação de mão-de-obra temporária, ou sazonal, não poderá p e j ud l car
o t reba l hador que rtan rcohe vínculo ..::,,~re:gatícjo com '-l:.:em a con t re t e t"

JUSTIFICATIVA

Vr:dar, pura e si mp1esmente ~ a i n t er-rnedi ação de mão-de-obra pe rmanen te, equ i va 1e a
ex t l nqu i r inümeras empresas que, de modo legal e regular, empregam Significativo nú
mero de traba 1hadores.

Adnl t l de a Irnpr e s c i-ndrb r l t dade de sua existência, a preocupação deve ser, de fato,
no caso da ;;;âo-de·"Jbra terrporár i a ou sazorra l , co-n a proteção do empr-epo dos traba I ha
dores que r,.antenham relação empr eqa t Icr a permanente com quem venha a contratá-la. -

N..:"a economia dinâmica e -noder na , é i nt e l rcnent e absurdo p r e t end er-r s e que o mer cedo
de t r-ebê'l ho deixe de contar com o Impor t ant e Instrumento, seja do ponto de vista do
enpr-c jedor , seja do trabalhador, em que se cons t i tui a intermedIação de riào-de-9bra.t:_~~"~=-J

t:_Oi;Pli:fl]
TE.lI"'oIJl.~l tI~~;!:l - - --- ---------- ~---.--.-~-------_._---

;r
EMENDA MOO I F I CATI VA

OISPOSITIVO~: ~~,~~,
Dê-se a seguinte redação ao Inciso XVIII, do artigo 1~, do Ant ep roj e to de CC"15tltt!..

ção, da Comis~ão de Sistematização:

lI"(VIII - férias enua i s r erouner adas j "

JUST I F I CAÇÃO

A PXD1 i c i tação dos di re i tos dos ~raba~ hado~es nã? ~a~e num~ Cons t I tu i ~ão,. -~eve~do
ser deixado, quando for o caso, a le.glsJi2:çSO or~tr"iarlar ate_?or~Je e: ..~ tera ma i s
possibilidade de adap~ação ã dir)âmica d~ ;voluçao,das relaç.oes trJ~a\hlstas ~ ~as
características do p r-cprlo trabalho, suj e r ras ao Impacto das conqu l s t e s techolo9..1..
cas.. •

Assim, a Lei Magna .deve , apenas, estabelecer o' grandes pr i nc Ip rc s e_diretrize5,~ue
balizarão a busca de une política que p05.sibil~te uma efetiva proteçao do empreqo e
do t,.:.~alhador, bem corao a melhoria das condi oes de trabalho.

EMENDA CS04884·9er--- - - ------- -----------'..-. ------ -------------- -- - ---
-. _~~NS~!2.':!~!:l_!~~~IO_D}_BORBA _ -=-.J

rr: --- ------------- íl:.r-c/"luSTlf·:.~Ã;:----- --- - - -- --- - -- - -- --

I
I -' :: ' ::DA ;\00IFIC,~lIVA

.o_I $VOSlT I VO EMEt;OADO: ARTI G0.!i, I NCI SO IV~

t :'2-se a seguinte redação ao inciso IV~, do Ar t rqo I~, do Anteprojeto de Cc..rstit'),!.
';::::', da Co'nl ssão de 5 i s t cmat Ização:

"IV:; - sa l ár lo-rn l n lmo nacionalmente un l f lc ado , capaz de a t ender as suas
des v l t a i s básicas e às ôe sua fem l I la;"

JUSTI F IC~Ç~O

A evp l icitação dos direitos dos t rebe l hedores não cabe numa Cons t r tu r çjio , ce vendo
ser d e r xs do , quando for o caso, ã legislação ord l né r í a , até porque es ta terá na i s
pces rb l l l dede de aC:apta.ção ã din5:nica da evolução das relações trabalhistas e das
er ec t er I s tr ce s do p.r-ópr sc trabalho, SUjeitas eo t t pac t o das conquistas :í:c ...r..>lõgi.

ca s

(~. !Ó~'~~D__~J
tJ_Qi/iJi _iJ:1COM I SSÃO DE SI STEHI'T I Z".'-=çc.Ã_O -_-_-:_--=---~-=J

l2J
EI1~DA SUPRESS IVA

DISPOSITIVO~.

~NDA CS~J:l{J~:,~_ - H'''.';- - _. ]
CONSTITUWTE l1Iócro DE BORBA

---------~- ------------------- . ------

""r------------'------ TrX'TO/.·l.lfr'TllIC.l;ÃO- _

Supr In l r Q Inciso XXVII, do e r t i qo 14, do Anteprojeto de Constituição, da
de Sistematização.

Comi~são
-;:

A~sim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretriLes,oue
baLzarão a busca de uma política que possibilite uma efetiva proteção co :-;::i"E:go e
00 trabalhador, bem como a melhoria das condiçêes de trabalho.

JUSTI F1CAl IVA

o Anteprojeto já dispõe sobre a jornada semanal e diária de trabalho (al:.!"iga 14,
inciso XV).

Quaisquer exceções ã regra geral desc.abem no texto cons~itucional.

Ademais, a axp l rc l t açjio dos direitos dos trabalhadores não cabe num~ Constituição,
devendo ser de i xado , quando for o caso, ã legislação ordinária, até por-que Ç" ta t:=.
rá mais possibilidade de adaptação ã djnã~jca da evolução das relações traba,histas
e das características do próprio trabalho, sujeitas ao impacto das conquistas tt.::cnE.
lógicas.

Assim, a tei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e_diretrizes,que
balizarão a busca de uma política que po-ssibilite uma efetiva proteçao do cmpn:go e
do t r àba l hador , bem como a!melhoria das condições de trabalho.

--- axto/JU~Tllt::~~io - --

IMENDA /1001F I CATJVA

.Q.!3~~: ARTIGO~, ~XXV

Dê-se.a seguinte redação ao inciso XXV, do Artigo }4, do A_nteprojelo de Constl tlIJ,
ção, elaborado pela Comissão de S!stemati.,ação:

"XXV - aposentadoria;"



Comissão de Sistematização • 1163

JUSTI FI CATI VA

A expJ !citação dos direi tos dos ~raba~hado!:es não ~abe r1Um~ Cons t i tuição, devendo
ser delx~do, quando for :' C~SOt ~ !eg'slaçao or~lnarla, ate porque esta terá mais
pos s r b i l ~dade de adap~aç~o a d r nâmi ca da evoluçao das r e l açóes trabal histas e das
carac ter t s t rcas do pr opr i o trabalho, sujeitas ao impacto das c.onquistas tecno!ógi
caso -

EMENDA CS04888-1l: '-CÕNSTITUINTE AIôCIO --Õ-E 'BORBA

. PLEhAIl'IO/CCI.lISSÃo/SU!ltOP.lISSÃO

COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAçilO

Assim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes pr Inc Ip ros e diretrizes que
bal izarão a busca de .nna política que possibil ite uma efetiva pro teçào do empre~o e
do trabalhador, bem como a melhoria das condições de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EflENDADO: ~~, INCISD~

Dê-se a seguinte redação ao inciso Vil?, do Artigo 14, do Anteprojeto de Constitui
ção, da Comissão de Sistematização:

IlVlI? - garantia de salãrio fixo, nunca inferior ao salário rnln imoj !'

JUSTI FI CAÇÃO

A explicitação dos direitos·dos trabalhadores não cabe numa Cons t r tu l çâo , devendo
ser de lxado , quando for O caso, ã 1eg i s Iação ord I nâr i a, a té porque es ta terá mai s
pos s ib i l i dade de adaptação ã dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das
características do próprio trabalho, sujeitas ao impacto das conquistas tecnolõg..!.
caso

CONSTITUINTE I"='CIO DE BORBA

COIII ssxo OE SI STEMAT I ZAÇÃO

ASSIm, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes,que
balizarão a busca de uma politica que possibilite uma efetiva proteção do empreço .e
do trabalhador, bem Como a melhoria das condições de trabalho.

2J

EMENDA SUPRESS IVA

...,.., • TEXTO/JUST1fl:,lÇÃO -,

DISPOSITIVO~: ARTIGO~, INCISO~. ALTNEA~

Suprima-se a a l Inea "a", do inciso X119, do artigo l~ do Anteprojeto de Consfitu.!..
ção,. elaborado pela Comissãó de Sistematização.

PL[N.. "ltt/colol.ssÃt'/sUBCOMI5SÃO- _

JUSTIFICATIVA CO/li ssxo DE Si STEMATI ZAçAo

[TI

EMENDA MODIFICATIVA

Essa alínea desce a detalhes atinentes ao direito do salário faml l l e .

Ora, a explicitação dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituiçâo,- d..;
vendo ser deixado, quando for o caso, ã legislação ordlnãr\a, até porque esta ter a
mai s possibilidade de adaptação ã d l nâml ca da evolução das relações trabalhistas e
das características do próprio trabalho, sujei tas ao impacto das conquistas tecno l é

gicas. -

Assim, a Lei Magna -deve, apenas, estabelecer os gra~des pr l ndf p los e diretrizes,qu
ba 1 i zarão a busca de uma po I í t i ca que poss i b i I i te uma efet i va proteção do emprego e
do trabalhador, bem como a melhoria das condições de trabalho.

DISPOSlTIVO~:

Dê-se a seguinte redação ao inciso IX?, do Artigo llf, do Anteprojeto de
çào,.da Çomissão de Sistematização:

IIIXc;r - gratificação natal inai tl

Const i tü..!.

JUSTI F I CAçAD

A exp l icitação dos d i r e l tos dos trabalhadores não cabe numa ConstituIção, devendo
ser deixado, quando for o caso, ã legislação ordinária, até porque esta terá mais
pos s lb r l foade de adaptação ã dinâmica da evolução das relações t rabe l hl s tas e das
características do próprio trabalho, sujeitas ao impacto das conquistas tecnolôg..!..

Assim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os Q.randes pr Inc Ip los e d sre t r l zes çque
bü~::;:,:,,~c.. ... ':"o.I5ca de uma política que possibilite uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador. bem como a melhoria das condições de trabalho.

COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAçilO

~DA_J;-ªQ4887-3
tI CONSTITUINTE h~~10 DE BORBA

__________ PLEt/llRIO/COlolISS,i,o/SUIr&OMI5SÃO

CO!II SSÃO DE SI STEMAT I ZAÇM

• TEXTO/JU5TIF'.:A.,i,O_ -------------

~NDA .eS04890-3 ."'''-------) ~DS""'ODo........,r= CO~STITUINTE AlôcIO Of. ~ORBA . ~ ~

r---------- PLEr.r ...".o/COI.l'ssÃo/sUlrCOMI5SÃO-----------

tJ
EMENDA MODlrlCATIVA

DISPOSITIVO ~:, ~~,~~

Dê-se a seguinte redação ao inci~o Xl?, do Artigo l~, do Anteprojeto de
ção, da Comissão de Sistematlzaçao:

"xc;r - saláriO do trabalho noturno superior ao diurno;"

Constitui..

...,.., ·H:X'lo/JIJS;ln~I>.';i.o-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO~: ARTlGO~, ~~

Dê-se a segu i nte redação ao i nci 50 XI~do Art igo I~, do Anteprojeto de Const i tu.!.
ção, da Comissão de Sistematização:

lIX111 - par t l c Ipeçâo nos lucros da empresai"

JUSTI FI CAÇÃO

A exp I iCI tação dos d l r e l t.os- dos ~rabalhado~es não ~a~e num~ üons t I tuição, ~even~o
ser deixado quando for o ce so , a legislaçao or-d t nàr l a , ate porque esta t e ra mais
possIbilidade. de adap-tação ã dinâmica da evolução das rela-ções trabalhistas e· ~as
características do próprio trabalho, sujeitas ao impacto das conqu i s tas tecnolo91.

caso

ASSim, .::. !..ei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e_diretrizes.,quc
ba l izarão a busca de uma po1ítica que possibt 1 I t.e uma efetiva proteçao do emprego e
do trabalhador, bem como a melhoria das condições de trabalho.

JUSTIFICACÃO

A expl l c r teçjio dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo
ser deixado, quando for o caso, à legislação ordinária, até porque esta terá mais
pos sr b l l l dade de adaptação ã dinâmica ~a evolução das relações t rabe ltu s tas e das
caracteristicas do próprio trabalho, sujeitas ao impacto das conquistas. tec.nológ..!.
ca!>.

ASSim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes,que
balizarão a busca de uma política que possibilite uma efetiva proteção do emprego e

-do trabalhador, bem como a rnel ho r ra das condições de trabalho.
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Elit:;)A SUr-RESS IVA---------

_~ ------------- --·_·[x·c!~ ,,-p:_..êc --- ---

~,

A ex.pl l cr t açjic dos .direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo
ser deixado, quando for o caso, ã legislação ordinária, até porque esta terá mais
pos s r b r l r dad e de adaptação ã dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das
car-ac t er-Ls t l ca s do próprio trabalho, sujeitas ao Impacto das conquistas t ecno lóq]
caso

~

JUSTIFICACÃO

A.ssim, a Lei Magna ·deve,apenas, e s tabe l ecpr os grandes princípios e ~iretrizes, que
bal izarão Mo busca de uma política que possibilite uma efetiva proteçao do emprego e

I do trabalhador, be~ como a melhoria das condições de trabalho.

_______-J

:J'

EMENDK CS04891-1 .

te - /- o- - .. --- .. ~.- ------- - --s • ,
• éONSTI!I.!~tm: _~It~IO __O~_ BOR~~ _

S~friJl1a-5e o artigo lj2D, do Anteprojeto de Cons tr tur çjio , da Comissão de Sist"'lr;a~jz~

,ao

JUSTI F I C',T IVA

o "fundo de conservaçao e recuperação do melo onb i en te", tem caráter t r l but ár r o ,
pois a t l nqe a todos. sue expl r ram ~ at i v t dade ce r ecur so s na tur a r s , porta~to, feri~

do bv c ra lnen t e o Capitulo I, do Titulo VII, do Anr e-proj e to de Cons t l tu rçao (do SIS

tc.. a Tributário Nâêlonal) que prevê a r ns t í tu r çào cc.s j t rr bu tcs , e discriminando-os
quanto ao fato gerador, e nível político de co"petêflcla t r i but âr l a • . CG.lST~. f'ffi1-it-;r:CI3 D': 80RD·...

Com relação ãs atividades po t enc i a lment e po l u l dors s , estas não devem ter sua r r lbu
tação agravada ap:nas por este fato, i"'12S a l.n c!C:JE:m ser ccnpe l idas a r eduz i r , e ate
a e l In l na r , a traves de meios tecnológicos edeouedos , o risco que representam.

PLENAR10/COMISSÃo/sUbCOhtlSSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO~: ARTIGO l.!t. INCISO~

____________. . ;lx-.,I.'~t'<w:~o---~--- ----r--------_ ..

I
;E : " f.I : ~A ::Q2, ~i::.!_~,,!,!,,~~';:l':~~.

DISPOSITIVO U',FI:"JbDO: 'l~.!l, J.!~-..!.5..Q.~, 1~.J~~J"liS ~~ ~ ~

Dê... se a "l:guinte rr-'~~ç;'o eo inciso I~, do I),rtl!.J0 11" do l~ntc;:>~oJeto de Eons r r t ur çSo
da Comlss;;o de SI~tl.iütl.t'"1Ç:1o, !3t.prll)in.!o- e 100.15 d5 <uas a l l ncas :

"Art. 14 - são direitos sociais dos t r abe lr ador-e s urbanos e rurais, a l e n de ou t ro s
que v i sem ã rnel hor Ia de .sua cGndi'í~o social:

J - Garantia do d l re l to ao t r e Sa l hc mediante. proteção do c j)rego;1I

EMENDA CS04892-0
[~_~~~~;:IT-U~N-TE'~ÉCIO ~E.-BOR~;' _~_~-=~-=-_~_:J

t~:'=~~~~_-" ~011'1 ;~-:o-;[ '~';.~o;:":~T/~~;:9:'~~ _: ~:_:::-_ :__o~~:~-=-~]

I'J '0

l. PDS. J
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIX, do Artigo 1~> do Anteprojeto de
ção, da Comissão de Sistematização:

"XIX - 1icença remunerada ã gestante, antes e depois do parto;"

JUSTI F I CAÇÃO
,..

A explicitação dos direitos dos trabalhadores_não cabe numa Constituição, devendo.
ser deixado, quando for o caso, ã legislação.ordinária, até porque esta terá mais
possibilidade de adaotação ã dinâmica da evolução das r e l açôes trabalhistas e das
características do próprIo trabalho, sujeitas ao impacto das conquistas tecno}óg.!.
caso

Assim, a Lei Magna deve, apenas, es tabel eqer os grandes princípios e diretrizes,que
ba l r zarâo a /",,,"0 ~~ uma po l Lr lca que possibilite uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador, bem como a melhoria das condições de trabalho.

(vão rode haver gar;Jntia de es t ab i I rdede de e -p r eqo quervlo não há idêntica garantia
da a z l vr dede ecbnê:..,ica. ~

COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAÇÃO

,t,UTOR-- . _

C0I15TlTU!!o:TE AE:C!O DE BORBA

I.:.J
EMENDA MOD I FI CATI VA

DISPOSITIVO EMENDADO: ~~, INCISO XiV

EMENDA CS04895·4
t:

rdema I S, que 1quer po1í t i ca de c...,pn?:go que 1eve ã r I g i dez do mercado de traba 1ho t~.!:.

mina por preJudlcar·o jJróprio t r obc l hador ,

A Cc..nstl%.uição ceve indicar no sentido da proteção ~o c-?re:i0, bem e direito maior
do t r aba l t-edo r , se'n p re.j udr ce r es t e relevante cb j e t l vc soc re l com preceitos que i~

peçam a sua cre t rva ..cor~secução.

Oe resto. a explicitação dos direitos do: t r , balh~~ores nã:* ~abe n~;ra Constituição,
devendo ser de l xc do , quando for o ce so , a l cq l ... la~ao or~111arsa, ate_;:.r.l"qtJe e~:a t~

rá na i s pos s rb i l rdode Je z dsp t açjio ã dl-n'7lica da evc luçco das relaçt~s t:.:.balhlstas
e das carac te r l s t l ve s de.. próprio t r s ba l ho , SoJjcltas ao j'-r8cto das (C--l,Jlstas tec.n~

1õg j cas .

Assim, a Lei Magna ~Lve, npenas, estabelecer 05 grandes princTpios p_diletrI7es,que
baliLarão a busca de u.na po l I t rce que pos s l b l l i t e uma efetiva p rot eçec do enpr cqo e
do trabalhador, bem como a -ie l bor t a das condi ç oe s de trabalho.

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV, do artigo 14, do Anteprojeto de Constltu.l
ção, elaborado pela Comissão de s l s i eme t rzeçâo i

"XIV - proporção mínima de nove décimos de empregados brasileiros, salvo nas micro
empresas e as de cunho estritamente fami I iar."

CONSTITU:;:;HIÕ AJ:CIO D:: DORí3I\

EI1ENDA MOD I F I CATIVA

COM I sslIo DE SI STEI:.::1A.:,:T-:,I.::.:ZA"'Ç"'Ã:::.O--''-- _

A explicitaç.ão dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo
ser de Ixe do , quando for ~ rõ:\so, ã legislação ordinária, até porque esta terá mais
possibilidade de adaptaç.ao ~ dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das
carec ter Is r icc s dú píÓP' 1\) trabalho, sujeitas ao Impacto das conquistas tecnotógl
caso .J -

JUSTIFICATIVA

ASSim, a l::õ P=;-= __ .c , apenas, estabelecer os grandes pr i nc l p i os e d l r e t r l aes ç que
batizarão a busca de uma política que poss rb i l I t e uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador, bem como a mel hor. i a das condições de t raba l ho ,

,/'

AUTOR

,.---------c-- PLlNAAlo/cr.ussio/SUBCO..lSsio-.-----------

tJ

EMENDA CS04893-8
tJ

r."l,---------------- TEXTO!,JUSTlflCA;ÃO------------------,

DISPOSITIVO~' ARTlGO~,~ V~

Dê-se a seguinte redação ao Inciso V~, do Artig~ 14, do Anteprojeto de Cons t l tu lçâo,
da Comissão de Slstemati~ação: ,

"V,,?, - pre~ervação do poder aquisitivo do salário;"
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EMENDA CS04896·21-0-- - -- -- --- --- - - - --- - ----- <c,,, -- --- --- - ------- -- -- ---- ----,
L_~OBSTITUIN_:rI::__ AÉCIO_ ~~_.!30R~~ -..-J

!T------- -- - ..-----

I.) -, - -" - Jl. __pos _

lJ:~~:QJ/:f'j

JUST IF1 CAÇÃD

Tal como se apresenta, a redação do Anteprojeto até l ncons equent e ,

Se lei ou convenção pode permitir o trabalho em atividades insalubres ou perigosas,
I~le não é proibido.

Além disto, não tem .sentldo· que o seja, mas sim, que o trabalhador seja adeqUadà'~e!l
te protegido, com a eliminação ou diminuição dos fiSCOS.

!NE::CA l'O~il~~

DISPDSITIVQ. E"'NMDO. ftRrIGO J..!!.. INCI~~.

Dê-~e a seçul nt e redação ao Inciso XXII, do Artigo 14, do Anteprojeto ée
ção

1
eI.1J!JI.:do pela COIí são de Slstelhatlz~ç[;O

Deve ainda ser frisado que a explicitação dos direitos dos trabalhadores nao cabe
nu~a Constituiçao , devendo ser deixado, quando for o casai ã l eq r s l açjic ordinária,
ate_porque esta terá mais POSSibilidade de adaptação ã dinâmica da evolução das re
laçocs trabalhistas e das características do próprio trabalho, sujeitas ao impactõ
das conqu I stas tecno 1óg i ca s ,

"XXII - pr-oi br çao de tr :.alho noturno e r ns a l ub r e <305 menores de dezc l ;o ;:;-;1.;"5, e de
qua l que r t r a ba l ho a menores de qi.ator ze anos, salvo na cond r ç Eo ':6 .:.~rt:~

di Z;II

ASSim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes p r r nc Fp í os e d r r e t r i ze s ç que
balizarão a busca de uma política que pos s r b r l r t e uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador, bem como a melhoria das condições de trabalho.

JUST IFIC ;TlVA

A exp l t cr t a çeo dos o v r e l to s dos t r aba l hedct es r,so :sbe ru.."7: Cons t l tu r çeo , ~eve""do
ser d e l xe do , quando id- o caso, à l eq l s l açeo or d i né r i a , ate porque e s t a t er a ma r s

po s sr bt l rdad e de 2c!.:J;;·::ção ã dl-â;nlca da evc l uçào GaS r e l açce s tra~al;--is:3s' e .-'::.;;l:
care c t er l s t l cc s do ~r:'lJrio trabalho, sujeit3s ao l -pec to das conquistas t.ecpolc,;~

p=r-PARTICO~

peRROBERTO FREIRE

EMENDA CS04899·7
tJ

Pssim, a Lei H:~na deve, apenas, estabelecer os grandês princípios e c l r c t r r zes j que
z.,21lzar~o a í-usca de uma política que po s s rb r l t t e una efetiva prOteç20 do (.·~;:'j(.::~o e
do tr aba t hador , bem como a me I hor i a das ccnd I çoes de t.r eba 1ho ,

cas

:1

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
1õIr---------- PLENARIO/CONISS;'O/SU8COl.lISSÃO

r
r.1;---------------- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-------- ;-

Art. - O Direito de construir em área urbana está sub
metido às exigências expressas nos planos urbanísticos e de desen
volvimento urbano.

H1ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no Capítulo da Questão Urbana

Parágrafo único - O direito de construir em área urbana será con
cedido pelo Púder Público ao titular da propriedade imobiliária ur
bana, na proporção compatível com o interesse social do empreendi- .
mento.

f=J=prARTIOO~
pos .J

CDM Issxo DE SISTEMATI ZAÇilD
.,- PLEIiAIlIC/CONISSÃO/SUBCOUISSÃO-----------

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO J..!!.. INCISO~

Dê-se a seguinte redação ao inciso XVII, do artigo 14, do Anteprojeto de Constitui
ção, da Comissão de Sistematização:

I!J
EMENDA MODIFICATIVA

r--r---------------- TEXTO/,lUSTIFICA;ÃO-----------------,

EMENDA CS04897·1
tJ CIJN'5TJTIJINT!: /ltcro~E,u;~RBA

"XVII - remuneração a maior nos casos em que o serviço extraordinário seja permiti
do ;!'

Justificativa

JUSTI FICAçilO

Se são admitidas exceções, não há que se falar em proibição de serviço extraordinã
rio.

A redação do dispositivo constitucional deve guardar logicidade. Portanto,
apropriada , inclusive do ponto de vista de técnica legislativa, é a redação
ta. •

mais
propo.?,.

O que vem a caracterizar o novo conceito de propriedade
é o entendimento de que, o contexto em que-se encontra é mais amplo
do que o mero interese privado do seu titular. O interesse, social,
enfatizado pelo plano urbanístico é que concretiza em cada parcela
de terrenb, um tipo específico de utilização e, determina, ainda,
restrições especiais e espaciais.

Além disto, a expl'icltação dos .direitos dos trabalhadores nao cabe numa Constitui
ção, devendo ser .de lxado , quando for o caso, ã legislas-ão ordinária, até porque
esta terá mais possibilidade de adaptação ã dinâmica da evolução,das relações trab2.
lhistas e das características do próprio trabalho) SUjeitas ao impacto das conquis
tas tecnológicas. -

l:--C-O-M-I-S-S-A-O-D-E--S-I-S-T~~t~~~~ç~~suecou'5'Ão

ROBERTO FREIRE

ASSIm, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes,que
balizarão a busca de uma política que possibil ite uma efetiva proteção do emprego e
do trabalhador. bem como a melhoria das condições de trabalho.

EMENDA CS04900·4
~

AUTQR-- _

r.'l;---------------- TExTotolUSTlFlCAÇÃO- -.,

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no capítulo referente à Questão

Urbana

COMlssilo DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA MOD IFICATIVA

r--r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------~

DI SPDS ITIVO EMENDADO; ART IGO.l!!., INC I50~

Art. Na elaboração e implantação dos ~lanos urbanísticos e de
Oesenvolvimento Urbano, o Poder Público deverá garantir a
participáção da comun1oãoe,

Parágrafo único - No exercício de sua competência, o Poder Munici
pal assegurará a participação popular através de:
I - Audiências públi~as, promovidas pelos poderes executivo e lé

gislativo municipais;
- comi.ssões municipais de urbanismo;

conselhos comunitários;
plebiscito ou referendo popular.

II

III

IV -

1_.

"~

proteção tecnicamente adequada ao traúalhador em atividades insalubres ou p~

rigosas;1I
"XXI

Dê-se a seguinte redação ao inciso XXI, do artigo 14, do Anteprojeto de Constitui
ção, da Comissão de SIstematização:



1166 • Comissão deSist~matização

Justi ficati va

Do momento em que se garanta os mecanismos de participa
ção da comunidade na Gestão Democrática da Cidade, estaremos evo
luindo para um encaminhamento satisfatório das questões que abran
gem desde os assentamentos habitacionais, passando pela preservação
ambiental e históric~~, contribuindo para a democratização do uso

CIo solo urbano.

A atual Constitu~ção assegura ,a desapropriação da pro
priedade rural em 'títulos da dívida pública, para garantir o interes
se social da produção agrícola. Por igual razão, nas cidades, onde
o problema fundiário assume cada vez maior amplitude, justifica-se
atribuir ao Poder Público a possibilidade de promover a justa in
denização do proprietário desapropriado por interesse urbanístico,
em títulos da dívida pública.

No entanto, é mais que justo que esta prerrogativa não
seja aplicada àqueles que residindo em imóvel próprio, de modo quê
nesses casos a indenização se dê sempre previamente e em dinheiro.

r:-r--------------- TUTO/olU$TI"lcac;i.o-----------------,

,..- PLUÀRlO/Co"'\SSÃO/SUllcow"do-------- _f: COMISSADO DE SISTEMATIZAÇAO

.tUTO"'------- _

FREIRE

Comissão de Sistematização

ROBERTO

w.----------- 'LENí."IO/c;OUIS:sio/sUQCOUISsio

t
= 1'EXTO/.lUSTlfICAC;io .-,

EMENDA CS04903-9

l:AUTOft'--------------'EMENDA CS0490J·2
f: ROBERTO FREIRE

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se no Capitulo da Questão Urbana

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO Art. 96

ROBERTO FREIRE

Art. - A população do Município, através da manifestaçãe
de no mínimo 5% do seu eleitorado poderá ter'a iniciativa de apre
sentação de projetos de lei de interesse urbanístico, na forma que
a lei estabelecer.

Justificativâ

Predende-se com esta proposição assegurar a participação
da Comunidade na Gestão Democrática da Cidade, fator essencial para
o encaminhamento satisfatório das questões que abrangem desde os
assentamentos habitacionais, passando pela apresentação ambiental
e histórica e, ~ontribuindo para um uso mais democrático do solo
urbano.

'E'MENDA CS04902·1
(!l

Substitua-se o Art. 96 pelo seguinte, aprovado pela Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Governo :

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e
oitenta e sete representantes do povo , eleitos , dentre cidadãos
maiores de dezoito anos e no exercíc~o dos direitos políticos, p~

lo vo~o direto , secreto e proporcional, em cada Estado, Territó
rio e no Distrito Federal.

JUS T I F I C A ç A O

SegundQ a tradição histórica brasileira, o sistema eleitoral é
tratado no âmbito do ~apítulo do Poder Legislativo. Assim, é coe
rente priorizarmos a redação adotada pela Comissão da organizaçã~
dos Poderes e Sistema de ~overno, a q~al , além do mais , mantém
uma outra tradição histórica brasileira , da eleição dos deputados
federais pelo voto proporcional, muito mais adequado à nossa reali
dade, além de assegurar uma maior politização das eleições, ameaçi
da pelo paroquialismo do voto distrital.

-,, 'L~NÁ"'IO/cOU1$do/SUDCOUlssio------ _

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS04904-7

Suprima-se a letras C do Inciso XIII do Art. 13 e, na
letra O, a expressão 'em dinheiro" deve ser substituida pela expressão
'~conforme os casos previstos nesta Constituição."

AUTOIt.-.,--=-====:-:===-=-----,• OBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

:!J
EMENDA SUPRESSIVA E
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Letras ~ e Q do Inciso XIII do Art. 13.

= -'-__ TUTOIJU3TlflCAÇÃO --,

=-~_-=-_-=-=;-;-_PL.I:NÃRIO/GoI,f13Sio/sUDCOMI""io-----------,

e:om~ssão de Sistematização

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO:Ihclua-se no Capítulo que trata da Questão

Urbana

Art. - As desapropriações serão. pagas em Títulos da
Dívida Púbica , com cláusula de exata correção monetária, res
gatáveis em até 10 anos, em parcelas anuais, iguais ê sucessivas,
acrescidas dos juros legais. Em $e tratando de casa de moradia ou
de imóvel na posse do legítimo proprietário, a indenização será
paga previament~ em dinheiro.

r:-r TIEXTO/.lUSTlflCAÇÃO ---,

Justi ficati va Justificativa

A desapropriação é um instrumento indispensável à exe

cução dos planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, Ao mes
mo tempo, é imprescindí~el que se assegure ao proprietário desa
propriado indenização justa. A disposição de que a propriedade imo
biliária urbana deve atender a sua função social é o caminho para
solver o çonflito entre o interesse individual e o coletivo.

A supressão da letra C do Inciso XIII deve se dar por
que nenhum orçamento terá condições de sustentar o pagamento das des~

propriações urbanas em dinheiro. Quanto à alteração feita na Letra D,
do mesmo Inciso, deve se dar em virtude das disposições .constantes no
artigo específico, ou seja, que trata em si mesmo,da questão agrária.
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Justi ficati va

JUSTIpCAÇ/lO

o

260.413
148.674
158.013
196.685
177.959
235.419
2D3.783
102.144

69.930
175.429
148.515
171. 751

79.371
149.913

Capela do Socorro •.......••••••
Jabaquara ........••..........••
Pirituba .....••........•.•••.•.
Ermelino Matarazzo .........••..
Nossa Senhora do Ó •••••••••••••

Campo Limpo ..•.......•......•..
Butantã ......••••.•....• , ..•..
Vila Matilde ...••......•••.•.••
Vila Formosa ....•.........•....
Jaçanã .........•.•..•.•••••••..
Sapopemba ..•.•••.••..•••....•..
Cidade Ademar ..••.....••....•..
Itaim Paulista •.......•••.••••••
Guaianazes .•...••••...• : .••...•

280ª
320ª
325ª
326ª
327ª
328ª
346ª
347ª
348ª
349ª
350ª
351ª
352ª
353ª

Há necessidade de ampliar a participação popular na vida
política dos grandes conglomerados urbanos. Desenvolver o poder'

Por isso é necessário compatibilizar o art. 60 com
o princípio federativo, adotando a redação propost~ nesta emenda,

A necessidade de uma maior aproximação do ;ereador com o
eleitor, como elemento de participação e educação política do povo,
evidencia o quanto é absurdo G número de.33 vereadores para as 35
zonas eleitorais acima, a maioria delas com mais de 120.000 eleito
res.

Para exemplificar o absurdo que é a fixação de

um núme~o máximo de trinta e tres vereadores para as cidades de
mais de um milhão de habitantes, é mister lembrar o exemplo da
cidade de São Paulo.

Antes do golpe militar de 64, o número de verea
dores à Câmara Municipal de São Paulo era de 45 (quarente e cinco)
No pleitó de 20 de outubro de 1963 para a escolha desses 45 edís
houve quase um milhão de votos válidos.

Instaurada a ditadura, suprimida a pluralidade
partidária, encontrou-se o pretexto do corte de despesas com sub
sídios para reduzir o número ~e vereadores para 21 em todas as ca
pitais, sem levar em contà as demandas da população em cada uma
delas.

O "pacote de abril" de 1977 ampliou o número de
vereadores das capitais para trinta e tres, mas ainda assim perma
neceu a distorsão porque não foi considerada a enorme disparidade
entre as diversas capitàis.

Atualmente a cidade de São Paulo com mais de lO
milhões de habitantes, tem u~ eleitorado que em 31/12/86 totalizava
5.400.139 eleitores distribuidos em 35 zonas eleitorais discrimina
das no qu~dro abaixo:

Ségqindo essa orientação de cunho federalista, an
dou bem o constituinte ao fixar no art. 59 do Anteprojeto a velha
asp~ração dos Municípios brasileiros de ~laborar a sua própria lei
orgânica pel~ Câmara Municipal. É a tão sonhada autonomia reivindi
cada invariavelmente por todos os movimentos municipalistas.

Contraditória com essa postura, contrariando o es
pírito e a letra do Federalismo, atropelando-o e mesmo, sem exagero,
fazê-lo em pedaços é a fixação dos limites ao número de vereadores'
em cada município pelo art. 60.

É nossa opinião que a determinação desses limites 
se vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes e trin
ta e tres nos demais casos - deve caber na sua plenitude aos cons
tituintes estaduais, não só pelo conhecimento e pelas inform~ções

que cada um deles te~ da realidade politico-administrativa do seu
Estado, mas também e sobretudo porque seria um equívoco manter ess~

competência na esfera da União.

Aliás o art. 60, tal como está redigido, deixa
claro uma contradição interna ao estabelecer que a fixação do núme~

ro variável dos Vereadores até os limites de vinte e um e trinta e
tres cabe aos constituintes estaduais, enquanto que esseS dois limi
tes são da nossa competência.

AOTOR-------------

Art. 60 - O número de Vereadores da Câmara Muni
cipal será variável, conforme dispuser
a Constituição do Estado, respeitadas as
condições locais, proporcionalmente ao
eleitorado do Município.

Adequação do Anteprojeto através de
EMENDA MODIFICATI~A

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 60

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

a) A de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível
de desapropriação,salvo por inarredável interesse so -'
cial, ou utilidade ou n~cessidade pública, mediante ju~

ta e imediata indenização, em dinheiro se assim exigir
o exp ropr Lado ;

A letra A do inciso XIII, do Art. 13 passa a ter a se
guinte redação: I

Art. 13•.•...............•............................

o Art. lº do Anteprojeto define que o "Brasil é
uma República Federativa" e ao tratar da Organização do Estado no
Título IV, Capítulo I, o art. 44 diz textualmente que "a organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreen
de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
eles autonomos (o grifo é nosso) em sua respectiva esfera de compe

tência".
O art. 45, ao tratar da competência para le9 is lar

e editar normas, afirma através do seu parágrafo único que é do "en
cargo do Município o que for de predominante interesse local, do
Estado o que for de interesse supramunicipal, e da União aquilo que
representar interesse nac íonafv ,

Dar ao artigo 60 a seguinte redação:

optamos pela redação dada na Comissão I, uma vez que
define explicitamente que os bens de uso pessoal ou familiar, ente~

dendo-se aí os bens de moradia,só serão desapropriados por inarred!
vel interesse social, mediante justa e imediata indenização, se as
sim o exigir o interessado.

cc 'L,oÁ",ol'O.''''ol,"''o.",'o
omissão de Sistematização

EMENDA CS0490S-Swn; AUTOR

~BERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

r--r-------------- T[XTD/.luSTlrtCACÃO------ ~

= TEl::To/JUSTlf'ICACÃO'---------------,

EMENDA CS04906·3
t? ROBERTO FREIRE
...,., PLU..."'O/COI.lISSÃo/su8QOlolISSÃO--------------,
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local é sem dúvida um dos caminhos que conduzirá a plena democrati
?ação da socieade b~asileira.

ZONAS ELEITORAIS DD MUNICíPIO DE SÃO PAULO

ZONA SEDE ELEITDRAOO EM 31/12/86

"Art. 18 .........•.....................................

d) Para a defesa dos interesses dos trabalhadores,as
entidades sindicais poderão organizar comissões por lo
cais de trabalho, garantida aos seus integrantes a mes
ma proteção legal, dispensada aos dirigentes sindicais."

= TE:XTO/.luSTlfICAÇÃO --,

JUSTIFICAÇAO

_-------- PL[NARlO/COLlISSÃo/sUBCOUISSÃO----------
fõJ
C COMISSAO DF STSTEMATTZAÇAO

.UTO".--------------,

Adequação do Anteprojeto através de: .

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Art. 34 do Anteprojeto do Relator da Comis

são de Sistematização relati-o à matéria da
competência da Comissão VII!

Optamos pela redação dada na Comissão da grdem Social
que, a nosso ver, define de forma mais explícita a questão das comis
sões de fábrica e/ou por locais de trabalho.

EMENDA CS04908-0
liJ
C ROBERTO EREIRE

172.530
165.997

93.271
144.083
131.029
141.562
118.699
183.958
245.224
169.556
138.432
107.237
98.905

184.846
130.332
156.134
107.896
148.820

156.957
181.796
144.876

,
Bela Vista ........•..•..........•
Perdizes .............•• ',' ,
Santa Ifigênia ..•.•..............
Mooca ...............•.•.....•....
Jardim Paulista ............•..•..
Vila Mãriana .......•.... ; .....•..
Santo Amaro .......•...'•.......•..
São Miguel Paulista .
I t aquera ..............•....•.....
Santàna ..........•••.......•.•...,
Lapa ........•...........•.......•
Pinheiros .........••.............
Penha d~ França .......•......•...
Tatuape .•... : .......•.•.•.•.....•
Vila Maria ....•....•••...........
Casa Verde ...•..•..••.••.••..•.••
Tucuruvi .•....•..••.•.........••.
Vila Prudente : •..•..•..••.•
Indianópolis •...•...••••.••.••.• .
Saúde .•...•...•..•.•...•••••.••••
Ipiranga ......•. ',' .• " .••.•.• , .••

I!!

2ª
3!!
4!!
5!!
6!!

246!!
247!!
248!!
249!!
25D!!
251!!
252!!
253!!
254!!
255!!
256!!
257!!
258!!
259!!
260!!

Finalmente, para avaliar a importância. de São Paulo no
colégio eleitoral de todo o País, apresentamos o quadro abaixo dos
Estados e Territórios com o seu eleitorado nas últimas eleições de
novembro de 1980, em ordem decrescente:

- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- CIDADE DE SAO PAULO
- Rio Grande do Sul
- Bahia
- Parana
- Pernambuco

Ceará
Santa Catatina

- Goiás
- Pará
- Maranhão
- Paraiba
- Espírito Santó
- Piaui
- Rio Grande do Norte
- Alagoas
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Distrito Federal
- Amazonas
- Sergipe
- Rondônia
- Acre .
- Amapa

Roraima
- Fernando Noronha

15.920.473
7.938.417
7.138.362
5.400.139
4.985.636
4.807.541
4.313.837
3.150.552
2.851.185
2.303.370
2.160.701
1. 748.646
1.726.827
1.462.280
1.158.985.
1.074,552
1. 068.878

990.886
825.531
820.142
728.543
656.576
607.797
447.541
141.836

84.56[1
52.252

549

Dê-se ao art. 34 a seguinte reda~ão:

Art. 34 - O Brasil renuncia a fabricação de
artefatos nucleares. A atividade
nUfrlear em todo o território nacio
nal somente será admitida para fins
pacíficos.

Justificativa

Somos pelo "d~sarmamento geral, s í mul, tâneo e controlado"
(art. lI, inciso IV), pela "dissolução de tODOS os blocos politicos
mIlitares". (art. lI, inciso V).

Há que se ter coerência e ir até as últimas consequências
na luta pela sobrevivência da humanidade, contra um holocausto nu
clear. É necessário que o Brasil declare enfaticamente que não fa
bricará artefatos nucleares.

Dep. Roberto Freire

- Brasl1 69.166.810

Dep. Roberto Freire EMENDA CS04909·8
tJ R08ERTO FREIRE
_________ I'LENil\IO/cONIS'ÃO/SUBCOI,lI'SÃO --,

P: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Adequação do Anteprojeto através de
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Art. 30 § 12

= TUTOIJUSTI'ICAÇÃO _

Jus.ti ficativa

Suprima-se o § lº do art. 30

pr-:'AItTI00:J
PCR

AUTOItI--------------,

AUGUSTO CARVALHO

MENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea ~ do item IV, do Art. 18

.,.,. lUTO/<JUSTIFICAÇhO'----------------,

EMENDA CS04907-1

...... -;- I'U.:NÂAIO/COIolI"io/su.COUI"io-----------,

• COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A redação da Alínea ~ do item IV, do Art. 18 passa a
. ser a mesma dada na Comissão da Ordem Social:

Todos os democratas, em especial os comunistas, têm tra-.
v.ado uma luta sem quartel por uma legislação partidária que garan-
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AUTOIt------- _

A nossa emenda visa regulamentar a eleição de prefeito, a ela a-'
plicando os dispositivos qu~ regulamentam a eleição do Presidente
da República, buscando, assi~, a uniformização das eleições para
os diferentes níveis do Executivo.

JUSTIFICATIVA

parágrafo - Observar-se-4, na eleição de Prefeito, o disposto nos
p~rágrafos 1Q,2Q e 3Q do artigo 157.

Art. 57 -

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 57 do anteprojeto:

IV - .••• ~ • . . • . . .vedada a concessão de bases militares.

JUSTIFICATIVA

Art 49 - . . . .

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.57

A expressão proposta busca adequar o inciso IV do art. 49 aos
dispositivos que delimitam os princípios fundamentais da proposta,'
em particular os incisos IV, V e VI do art.11, nos quais est4 escrl'
to que o Brasil preconiza o desarmamento geral, a dissolução dos blo
cos político-militares e o estabelecimento de um sistema universal ~
capaz de assegurar a paz entre õs povos.

EMENDA CS04911-0
tJ ROBERTO FREIRE I crP;~:~
fi I"LEHAIUO/CONISSãO/SUOCOMIS,iO---

j
lil::/)DATA~

ê: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO ~~~

ta a mais ampla liberdade de organização, sem quaisquer interferên
cias na ~ida interna dos partidos. É pois incompatível com essa vi
são a fixação de um número mínimo de filiados para que o partido
possa obter o seu registro definitivo, como quer a atual legisla
ção, ou como condição indispensável para concorrer às eleições. 00
ponto de vista democrático a organização só pode ser matéria "in
terna corporis" do partido político.

Por isso julgamos que o art. 30 do Anteprojeto da Comissã
de Sistematização trilha o caminho correto ao assegurar "a autono!
mia dos estatutos para disporem de regras própria de organização",
no que é frontalmente contrariado pelo' § lQ do art. 30. Uma das ,
regras próprias de organização é aquela que dá direito aos parti
dos de determinar, autonomamente, se desejam filiar tal ou qual
percentual, acima OU abaixo do 0,5% que o § lQ autoritariamente
pr,etende fixar.

A incoerência do referido § lQ do art. 30 não p~ra por
aí. Ao tratar no Capítulo V, Seção I - Dos Direitos Políticos, o

artigo 28, inciso lI, alínea a enumera as condições de elegibili
dade: a nacionalidade, a cidadania, a idade, o alistamento, a fi
liação partidária e o domícilio eleitoral na circunscrição, por
prazo mínimo de seis meses. E o mesmo artigo 28 enumera também em
outras alíneas as situações de inelegibilidade.

permane~endo o § lQ do art. 30 certamente teríamos que
incluir nesse art. 28, para compatibilização; uma nova inegibili
dade, aquela em que estarão incurso os membros dos partidos polí
ticos que não alcançarem a filiação mínima de 0,5%, o que é um
verdadeiro absurdo.

Urge, pois, adequar o art. 30 pela supressão do seu § lQ.
A sua manutenção implica em cassar o direito de concorrer

às eleições, caso não seja alcançado o 0,5%. Nova contradição pois,
sabiamente, o art. 29 do Anteprojeto "veda a cassação de direitos
políticos" e será, exatamente isso que acontecerá aos militantes do
partido se não for atingida a filiação mínima. Ser-lhes-á cassado
o direito de se canditarem.

Mas é, sobretudo do ponto de vista político que as coisas
devem ser 'vistas. As e~~ições são; inquestionavelmente, pelo de
bate e pela participação que propicia, um momento em que as liber
dades se ampliam e a democracia se alarga. E é sobretudo através de
eleições que nosso povo tem conquistado mudanças. A própria desa
gregação do regime militar eleitoral instalado em 64 deveu-se em
grande parte ao voto. É pois o período eleitoral o mais adeqúado
aos partidos políticos, através dos seus candidatos, para dlvulgat
sua mensagem, o seu programa. É nesse exato momento que o eleitor,

no entrechoque das idéias faz a escolha" não só do candidato, mas
também do partido. É o instante mais indicado para o partido re
crutar novos membros e filiar as pessoas que votam nos seus can
didatos e dele se aproximam. Impor regras para um procedimento con
trário, exigindo antes a filiação mínima para se ter candidatos é
inverter o curso natural da luta política, de como realmente ela
ocorre na realidade. Para nós o critério só pode ser o do voto na
urna.

Dep. Roberto Freire ~ EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.56

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 56 do anteprojeto:

Art.56 - .

= TEXTO/.luSTlfICAÇÃO ,

EMENDA ADITIVA
D'ISPOSITIVO EMENDADO: Art. 49

Acrescente-se ao inciso quarto do artigo quarenta e nove, ao seu
final, a ~eguinte expressão:

parágrafo - Observar-se-á, na eleição de Governador de Estado, o
disposto nos parágrafos 1Q,2 Q e 3Q do artigo 157.

JUSTIFICATIVA

A nossa emenda visa regulamentar a eleição de Governador de Estado,
aplicando a essa ~leição, os dispositivos que regulamentam a elei-'
ção do Presidente da República, buscando, dessa forma, a uniformiz~

ção das eleições, para os diferentes níveis do Executivo.



11,?O • Comissão de Sistematização

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
,-,- ..r.E:;HÂl'l1o/c:QhlI5'Ão/sU8COlolI5'ÃO----------~

3 ROBERTO FREIRE) AUGUSTO CARVA"L"'H:-::0:-:E:-:F:::E:::R:::N"'A"'N"'D=-D::-7S7A""N-T-A-N"'A--~
EMENDA CS04915-2

fi PLENAllIOICCUISSÃO/SU9COU1SSÃO

C=comissão de Sistematização
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AUTOft--------------

= TEXTO/.lUSTlflCAC;ÃO -,

EMENDA CS04913·6
e: ROBERTO FREIRE

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 65

Acre~&ente-se o seguinte inciso I ~o p~rágr~fo primeiro do ~rt.65:

Art. 65 - •.
§ 12 -
I _ Observ~r-se-á+_~.~eiç~o do Gover~~dor Distrit~l, o dispos-

to nos p~rágr~fos 12,22,32 do ~rtigo 157.

JUSTIFICATIVA

Acrescenta-se, no Art. 45, após a expressão "sociedade
conjugal", as expressões "ao pátrio poder, ao registro dos filhos, •
titularidade e administração dos bens do casal e • fixação do domicí
lio".

JI)STIFICAÇIlO

A emenda visa resgatar dispositivos aprovados na SubcQ
missão respectiva e que cor responde aos anseios dos movimentos de mu
lheres e à luta pela discriminação e por qualquer forma de paternali~

mo e/ou machismo na nossa sociedade.

A noss~ emend~ vis~ regul~ment~r ~ eleiç~o do Gover~~dor Dlstrit~l

~ el~ ~plic~ndo os dispositivos que regul~ment~m ~ eleiç~o do Presi
dente da República, bUScando, assim, a uniformizaç~o .das eleições p~

r~ os diferentes níveis do Executivo.

EMENDA CS04916-1

f9ROBERTD EREIRE, AIIGIISTO

AUTO~--------- __

CORVA! HO E EFRI\'Al\lOO SANTO:.:=J L"''''':=JPC8
tiL: ..LENÂIlIO/COIol15SÃO/SUDCDUI'SÃO

C=:0missão de Sistematização

I!J
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 12 do Art. 45.

= Tf:XTO/.lUSTlrlc.. çio ~

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARYA~HD E FERNANDO SANTANA

1':"1---------- TEXTO/,JuSTlfICAÇÃO ---,

-,
;-r---------- 'I.EHAAIO/COhlISsio/suBcoau:S5Ão'-----------

f9comissão de Sistematização

JUSTIFICAÇIlO

~crescentª-se, no § 12 do Art. 45, após a expressão
"qualificações", o seguinte dispositivo: "sendo proibidas quaisquer
designações discriminat6rias relativas. filiação."

Trata-se de resgatar o que foi aprovado na Subcomissão
respectiva e que atende aos movimentos sociais, dispondo incisivamen
te sobre o direito.

AUTOR---------------,EMENDA CS04914·4

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADO~: IncIsQs I e 11 do Art. 50.

EMENDA CS04917·9

lIF "LCNJ.AICJ/coUI5~lolsutJCO"ISSÃO

[fomissão de Sistematização

AUTOA:-.,.--==--,-=-,..,..,----~
, OBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

I..!..I
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 32 do Art. 45.

= TUTOI"USTlfIC ..Çi.O ~

"Art. 50 .• o o •••• o ••••,0 •• o •••••••••••••••••••••••••••••••

I. é vedado ao menor de dezoito anos o t r abá Lho noturno

e insalubre aos_menores de 18 (dezoito) anos e de qual
quer trabalho ao menor de 14 (quatorze)anos."

JUSTIFICAÇIlO

Os incisos I e 11 do Art. 50 ficam consubstanciados em
. um ~nico inciso, obedecida a seguinte forma, renumerando-se os demais:

A .admissão do trabalho do menor Oe 14 anos na condição
de aprendiz pode ocasionar a exploração da força de traba~o do menor.
O Brasil, a exemplo da maioria dos países do mundo, não deve permitir
a entrada, no mundo do trabalho, na faixa etária proposta, embora mui
tas crianças, na luta pefa sobrevivência, e só por esse motivo, já tra
balhem nest~ idade, renunciando ao direit6 à educação e à vivência de
sua infância.

Suprima-se, no Art. 45, a expressão "quando houver ca
rência de recursos qos interessados".

JUSTIFICAÇIlO

Defendemos o acesso gratuito aos foruns e tribunais e,
portanto, não há porquê restringir o direito. Além do mais, sabemos da
morosidade dos órgãos da Justiça para deliberar sobre várias questões,
é em especial, até que se defina a çarência, muitos processos deixarão
de ser vistos em tempo hábil.
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!J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 12 e seu Parágrafo único.

= -"" TExTot.lUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA CS04920-9
OBERTO FREIRE, AUGUSTO CA~V~LHO E FERNANDO SANTANA I

AÇAO LJt:. t.IYI'- .. _

OBERTO'FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANOO SANTANA

I!J
EMENOA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 51 e seus parágrafos

EMENDA CS04918-7

li[ Pl.Eu"",o/co"'ISSÃ.o/sUlleOUI3sÃO

(comissão de Sistematização-

o Art. 51 e seus parágrafos 12, e ,3g, ficam consubstar
ciados em um ~nico dispositivo, obedecida a seguinte forma:

"Art. 51. A adoção de menores, por brasileiros e estra!:l.
geiros radicados no Brasil, será estimulada pelos Poderes Públicos,com
a assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios na forma da Lei.
Pais e filhos adotivos terão, ainda, assistência integ~al do sistema 1

previdenciário."

D Art.12 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte
redação:

"Art. 12 D Brasil é uma nação fundada na comunhão dos
brasileiros, irmanados num povo independente que visa a construir uma
sociedade livre, justa e solidária, segundo sua índole e a determina
ção de sua vontade.

- Parágrafo Cnico. O fu~damento da comunhão nacional é a:
dignidade da pessoa humana, cujos direitos fundamentais são intocáveis\

JUSTI~ICAÇIlO JUSTIFICAÇIl~

Trata-se de resgatar a forma aprovada na Subcomissão
respectiva, que atende, a nosso ver, aos anseios dos movJmentos sociai

Na adequação dos Anteprojetos das Comissões temáticas,o
Relator optou pela redação cada na Comissão 2. Entendemos que a reda
ção da Comissão 1 é, além de bastante peculiar, correspondente aos an
seios nacionais, pois define explicitamente a necessidade de construi~

mos um Brasil novo e uma sociedade livre, justa e solidária.

L'UTI00-:J
PCB

I!JEMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Art. 22

= --'- 'tEXtO/..lUSTlftel.l;..,O--------------"---,
.!.J

EMENDA ADIT IVI!!
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 52

_________ P1.tNÃluo/cow!ssio/SUlSCOlolISSÃO-------- _

t{omissão de Sistematização
o.r TEXTOIJUSTlfICAÇÃO -,

EMENDA CS04919-5
tJROBERTO ERFTRE; AlIG1l5rD CORVA! HO E FERNANDO SAMIAI\lA

Inclua-se, no Art. 52, os seguintes parágrafos:
"Art. 52 .....................................•........
§ 12 A partir de sessenta e cinco anos de idade, o ido
so, independentemente de prova de recolhimento de con 
tribuição para o sistema previdenciário, desde que não'
P9?sua outra fonte de renda, fará'jus à percepção de pro
ventos de aposentadoria, vitalícios, não inferiores a
um sal?rio mínimo e ~rogressivamente majorados de acor
do co~ as disponibilidades da previdência social.
§ 22 t vedada a ,incidência de impostos sobre os proven
tos de aposentadoria e pensões, que serão reajustados I

na mesma época e proporção dos reajuste~ ~oncedidos aos
que estão em atividade.
§ 32 Em caso de falecimento de um dos cônjuges, é asse-o
gurado ao outro, ou a seus dependentes, pensão de valor
não inferior aos proventos de aposentadoria que lhe dão
origem.
§ 42 â bénefício concedido ao cônjuge sobrevivente, na
forma do parágrafo anterior, não se extinguirá por moti
vo de novo casamento."

JUSTIFICAÇIlO

Trata~se de resgatar o que foi aprovado na Subcomissão
respectiva e apresentado pelo Relator, na Comissão, que asseguram di
reitos que valorizam a pessoa humana e o cumprimento de justiça social.

Suprima-se, no inciso IV do Art. 22, a expressão "e o
estado de defesa".

JUSTIFICAÇIlO

O~tamos pela manutenção da r~dação dada pela Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, que e~

tabelece: "a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela
impossibilidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos
direitos e íiberdade~ fundamentais: ressalvado o Estado de Sítio".

Restrições ao pleno exercício dos direitos e liberd~

des fundamentais só devemAse dar em casos extremos, como o de decret~

ção do Estado de Sítio.

TAÇAU LI&:. '- ... _ ••

EMENDA CS04922-5
AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

r-r--------- ,...u.l!l.lo/cQu.tssiQ/&u.co..tu.io---'--~-- _.
• omissão de Sistematização

..".,,.- TUTO!"unlflcAçlo--;.---- -,--_--,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ALíNEA E, INCISCO IV, ART. 13, CAPo I, TíTULO 11

A redação da alínea ~ , inc~so IV, Art. 13, ppssa a ser
a seguinte:

"Os espetáculos de diversões, incluídos os programas de
televisão e rádio, não terão caráter de censura. Cada um responderá,na
~orma da lei, pelos abusos que cometer.~
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"U10""'-----------------,
aBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

EMENDA CS04924-1

ART. 325 E PARAGRAFO UNICO.

f!J .
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDA~O:

Suprima-se o artigo 325 e seu parágrafo único.

,..--:--::---:--::-,.-....,..._ PLtNÀJIllo/eoUI:ssio/suaCOKlsdo-- _

f:0m~ssão de Sistematização J. EJÕ7?YJ
Considerando-se que todas as manifestações estão sujei

tas à lei de proteção da sociedade, não se faz necessário dar tal de~

taque quando se faz referência aos espetáculos de diversões.
Considerando-se que haverá serviço de informação e es

clarecimento ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação da faixa
etária, que o cidadão deve ter garantido seu direito'de escolha e que
os abusos por ventura cometidos, serão passíveis de punição na forma
da lei, justifica-se a redação acima assinalada.

JUSTIFIC.AÇAO

JUSTIFICAÇAO

EMENDA CS04923·3
r;:-=<rrmrnrn--n;],-ri'rE~I.LAITU;r.G:nu<:smTO'E~~VALHO E FERNANOO SANTANA

,..,.., PLtN.."IO/CO",Il:ssio/suacOlrrn:ssÃo-----------,

de Sistematização

A compatibilização dos Anteprojetos impõe a supressão
do art. e seu parágrafo, pois numa Constituição não deve constar um
programa de reforma agrária. A matéria, ou seja, o Programa deve ser
re~etido à regulamentação, através de legislação ordinária: O impor
tante é garantir a intervenção do Estado na ordem econômica, através
da desapropriação, 09jeto de uma emenda ora apresentada.

~
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 326 e seus parágrafos.

r:-r--------------- TtXTO/olUSTlfIC..çio'~----------------,

ROB~RTO FREIRE AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

D artigo 326 e seus parágrafos passam a ter a seguinte
redação, exclui~o o atual parágrafo 29 , renumerando-se os demais:

EMENDA CS04925·0
AUTOft------~- ----,

~---------PLENÁAIO/COloIlSsio/sUaCOUI"iO----------) th;JA~;r;;J

Suprima-se o Art. 327 e seu parágrafo único.

A compatibilização dos Anteprojetos impõe a supressão
do Art. 327 e seu parágrafo único. O substancial é a ampla defesa, que
estará garantida nos Direitos Individuais. Além do mais, é prec~so le~

bra que, politicamente, a manutenção do que está aí hoje é um princí
pio para a negociação, para evitarmos o retrocesso, que, acreditamos

nenhum setor responsável deseja, especialmente quando queremos
construir um País moderno.

JUSTIFICAÇIlO

I!J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 327 e seu parágrafo único.

li]
[ Comissão de Sistematização
= TUTO'''USTIFICAÇio-;- --,

"Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária,
mediante' desapropriação, por interesse social, da propriedade territo
rial rural necessária à execução'de planos, program&s e projetos de d~

senvolvimento social e econômico, através de pagamento de indenização
em títulos da dívida agrária para a terra nua e, em dinheiro, para as
benfeitorias úteis e necessárias.

§ 19 Os títulos da dívida agrária, com clausula de exat,
correção monetária, serão resgatados no prazo de vinte anos, acresci 
dos dos juros legais.

§ 22 A Lei definirá as zonas prioritárias' para Reforma
Agrária, os parâmetros de conceituação da propriedade, bem como os mó
dulos de exploração da terra.

§ 32 A emissão de títulos da dívida agrária,para as fi

nalidades previstas neste artigo, obedecerá a limites fixados, anual 
mente, pela lei ordinári~.

§ 49 E assegurada a aceitação dos títulos da dívida
agrária,a que se refere este artigo, como meio de pagamento de qualquer
tributo federal, pelo seu 'portador ou obrigações do desapropriado para
com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.

§ 59 A transferência da propriedade, objeto de desapro -

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO ~~~VALHO E FERNANDO SANTANA

~~~~~~~~:::...:.:::::::.....:=--- AUTO.-------------..,
'ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

,-,~ PLr;.)lÂ"IO/cOI,lIssio/$lJbCOItlISSÃO----------,

, omissão de Sistematização

I!J
EMENDA SUPRESSIVA
DISpOSITIVO EMENDADO: Expressão constante do § 39 do art. 44.

~ TUTO/olU:iTIFICAÇÃO>---------------,.-,

J.!J
priação, nos termos do presente artigo, não constitui fator gerador de

tributo de qualquer natureza.

.,..,. TI:XTOIJUSTlfICAÇ;.O -,

JUSTIFICAÇAO
Suprima-se, no § 39 do art. 44, a expressão ~ A lei fa~

cilitará sua conversão em casame~to."

A presente emenda busca compatibilizar os artigos 39 ,

item XVII, da Comissão da Soberania ê dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher; 39, da Comissão da Ordem Social e 34 9, da Comissão da

Ordem Econômica.
Suprimiu-se o parágrafo 22 porque é desnecessário, dian

te do "caput" do' Artigo" objeto da presente emenda.

JUSTIFICAÇllo

Não podemos correr o risco de, na legislação ordinária,
serem criados mecanismos que possam impor ao indivíduo qualquer cons
trangimento nas sua~ relações' pessoais e afetivas, daí a necessidade d

supressão.
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r-ROBERTO F~EIRE, AUGU?IO CARVALHO E FER~ANOO ?~NT8N~
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~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § S9 do Art. 44.

reivindicações do movimento de mulheres, es~e~ialmente no tocante à

criança e manutenção,. pelo Estado, de creches para crianças de até 06·
. anos e, segundo; porque deféndemos a não transferênêiá'para a legisla

ção ordinária de temãs 'de 'relevante interesse nacional, para não corre
mos o risco de injusti~as sociãiS, qúe podem .ir a ser adotadas.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.427
Ac;rescente-se a palavra "públicas" à expressão "instituições especi~

lizadas", se desloque o artigo 42~ do Capo VII para o Capo III,fica!!
do assim redigido o artigo:

"Art. 427 - Será estimulada para os menores da faixa de dez a qua 
torze anos a 'preparação para o trábalho, em instituições públicas
especializadas, onde lhes serão assegurados a alimentação e os cui 

dados com a saúde."

~é'êrIDO--
l",__r .•____'

I\UTOR---------

A preparação para o trabalho a menores de 14 anos se de
ve dar no contexto escolar, pois nessa idade a criança tem aireito e
obrigação de esta4 na escola, ademais do direito a viver, sua infân 
cia, num clima dé liberdade, criatividade, e auto-expressão. Ingres 
sar precocemente no mundo do trabalho é a condenação à rotina, à me 
canização, ao bloqueio do desenvolvimento da potencialidade criadora'

da criança.
Propõe-se que o artigo seja deslocado para o Cap.III - da

Educação, do Título IX, pretendendo, com isto, situá-lo no contexto '
da escola, onde a preparação para o trabalho seria feita com proprie
dade, contratiamente ao que poderá ocorrer, se for realizada em ~utro

tipo de instituição interessada no serviço - mão- de - obra barata- ,
do ~enor.Mesmo que a escola faça ~onvênio com instituição não escolar
àquela compete a responsabilidade pela preparação ao trabalho.

Observe-se, ainda, que a c~missão da Ordem Social (Art.
29, XII, do Anteprojeto) fixou em 14 anos a idade limite para o me

o~ ingressar no mercado de trabalho.

r=1-.--------------- TCXTO/,l."".Tlrt"':'IfÃO

ÉMENDA CS04929·2
50BERTO FREI:.:.R~E,-- , .__--,

~~~COMISSÃ~_DE SISTEM~L~~!~~;'~"."u"."",'. --.---- __o -]

'Acrescenta-se, no inciso I do Art. 49, a expr~ssão"à

'educação"; e, a redação do parágrafo 29 do mesmo artigd passa a ter a
seguinte forma:

A realidade brasileira nos mostra, no cotidiano, inúme
ros casos de ~eparação e, diante disso, insistimos em que o princípio
constitucional deva contemplar o divórcio, como forma de dissolução do
casamento, independente de prévia separação judicial.

A lei não pode nem deve pf-erecer qualquer obstáculo,
quando o que está em jogo são os desejos, os sentimentos, e a liberda
de de se tentar uma nova relação e ser feliz, por parte de cada indivi
duo.

O § S9 do Art. 44 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 44••..•.•••••..•••••••••••.•.••.•••.•..•.....••••
§ S9 O casamento pode ser dissolvido uma vez ou mais p~

10 divórcio, independentemente de prévia separação judl
cial."

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: Inciso I e § 29 do Art. 49.

o anteprôjeto dispõe que 9 casamento pode ser dissolvi
do nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judici
al por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato de mais de
quatro anos.

JUSTIFIC'AÇIlO

EMENDA CS04928-4
• OBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

r:'I--------------- TEXTO/.luSTIf'IC"lfio~------ --,

li! 'LtNÂI1.10/COI,U~uÃo/$uaC:O"I".io

(:omissão de Sistematização

r:-r--------------- TEXTO/olUSTlf"••AQÃO----------------,

6QSIl

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ~ Art. 241

Substituam-se os parágrafos lQ; 2R ; 3Q ; 4R
91l e 10Q pelo seguinte parágrafo único : .

§ Unico : A decretaçno do Estado de Defesa obriga o Conselho de Mi
nistros a solicitar ~ declaração do Estado de ~!tiOt dentro de qu~

renta e oito horas t ao Congresso Nacional.

"':- ----=wJ rr ';~;~
EMENDA CS04930·6tJ Roberto Freire

"',.----------- f'Lf:NARIO/COl,lISSÃO/SUICOM.SSÁO----------

j
m:-:;-o,«.n.~tJ Comissão de Sistematizaç!lo (-v2. / tJT;On

"Ar!;. 49 .•.••.•.•.....•..•...••••.....•.... : •.•......•
§ 29 O Poder Público instituirá e executará uma políti~
ca familiar que atenda aos objetivos materiais e cultu
rais da família e assegure o pleno exercício' de sua fu!!
ção social, prestando assistência à maternidade e à in
fância e tomando, entre olltras, as seguintes medidas:
a) criação e manutenção de creches para crianças de até
06 anos, e outros equipamentos sociais que possibilite
O trabalho dos pais, sem prejuízo da cria~ão e educação
dos filhos;
b) prestação de assistência médica e orientação espe
cial à gestante e, ao recém-nascido;
c) organização e amparo de. estruturas jurídicas e técni
cas, qu~ esclareçam e facilitem o exercício de uma pate
nidade consciente e responsável;
d) instituição de impostos gerais em harmonia com as re
ponsabilidades familiares."

o direito à ~ducação deve ser assegurado como dever do
Estado. Quanto à alteração do § 29, visa atender uma das mais justas'
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Art. 192, lI, ~: no caso de merecimento disporá a lei sobre a ado- I'

ção de crit~rios o~jetivos para a sua aferição, dentre os quais a
pontualidade na prestaçãG jurisdicional, podendo levar em conta a i
frequência e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento na Escola da I
Magi~tratura de cada Estado. I

JUSTIFICAÇAo
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado pe- 11

la Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério público, que preve
a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito r

que pode ser levado em consideração para o aferim.entn rlp "P.1I mpT'pcl
mento para a promoção.

Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técni 
cos do Magistrado é saudável e altamente saneadora, pois praticame~

te impede a sua estagnação cultural e consequentemente o prossegui
mento quase automático de sua carreira,

Por final fica consignado que a presente proposta foi
encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela Associação dos
Magistrados Brasileiros.

EMENDA CS04933-1
t:=ROBERTO FREIRE

.-'- I'Lt."I.HIC/co'-!15Sio/::t.JCOU,~$;O'----

.fl

e

Art. 241

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

o Estado de Defesa nUa pode ser senão um instrumento de emergência
atrav~s do qual o Poder Executivo poderá , com rapidez e eficiência,
combater uma situação em que se manifeste grave pertubação da ordem
democrática ou ameaça de agressão externa, não deve constituir-se
em um instrumento de exceção que assegure ao Governo poderes maiores
que os estabelecidos durante a normalidade constitucional, que só
deve ser alterada com o Estado de sítio.

r-- TUTO/"uSTlfIC~çlo__;-------------__,

F

EMENDA CS04931-4
~ Roberto Freire

Acressente-se ao Art. 241 o seguinte parágrafo:

§ 11Q - A decretação do Estado de Defesa não autoriza o Conselho
de Ministros a tomar nenhuma medioa de exceção.

'- • ...J

JUS T 1 F 1 C A ç ~ O

AUTOft'-------------

14Çl\O DI:. t:.,.,~.

~ . '"" ..oo/e,·,,,,,,/,"oo,."'''o,
COMISSJlO DS-?ISTEMATIZAÇAO

~A CS04934-9 J EC
pC

'
B

Ao " " - - ,

~~RTO FREIR~: . ~

J
~D.aTA

Cov07/ 8

Os parágrafos anteriores deste artigo definem com clareza aquilo
que os poderes const~ídos 'podem fazer durante a vigência do Es
tado de Alarme. A inclusão deste parágrafo visa limitar e disci
plinar os poderes do Estado , de maneira a assegurar es garantias
e liberdades dos cidadãos.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194

fi rLf:NtoFlIo/C:01llssi.o/sUBCOlU$SÃO

C7 Comissão de Sistematizaç~o

EMENDA CS04932-2
~ Roberto Freire

AUTOR------- _

Acrescente-se o termo REAL na redação da alínea C do inciso I do Art
194, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 194, I,.alínea ~ : a irredutibilidade real de vencimentos, su
jeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda e o
extraordinários;

Suprima-se do Anteprojeto o l} 1 li do Art. 30.

JUSTIFICAÇ1l0

O referido parágrado reza norma altamente restritiva e que, além
do mais, está em contradição com o próprio caput do Art. 30. ~~~

assegura a liberdade para os partidos polítIcos. Ora , para um de
terminado partido político , participar dos processos eleitorais-
é condição da sua pr6pria existência real e efetiva, n§o apenas'
c~torial. Asssm , para que a liberdade de organização e ação par
tidária seja plene, impõe-se a supressão do referido parágrafo. - .~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 30

JUSTIFléAÇJ\O

Fica restaurada a redação apresentada pelo Anteproje
to aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Públi
co:. já que a Magistratura Narion~l deve ficar de todas as for~=s re~

guardada da erosão contínua de seus vencimentos e proventos.
A atividade jurisdicional impede qualquer outra for 

ma de remuneração , de sorte que os vencimentos e provento~ dos Ma
gistrados devem ser reais, isto é, devem representar monetariamente'
valores que dêem condições materiais à serenidade dos seus julgame~

tos, e que não fiquem à mercê das manipulações dos Indices par vezes
levadas pelas autoridades monetárias.

Fica ainda ressaltado que a redação proposta foi enca
minhada à Assembleia Nacional Constituinte pela Associação dos Magi~

dos Brasileiros.

Roberto Freire
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EMENDA CS04935·7cr ROBERTO FREIRE

fiJ PI.EHA'UO/CCI,lI:l,iio/!lIJ3COMI:lSÃO

l:!-Ç.Q,MlS.s_ÃO_O_E_S..~IS;,..TL!;EJ:M!HA.LTJ..Iz'JA:IIc.tÃI]JOL- _
,.,.,. Tt1TO/oJuS T1FIC..o;i;o----------

EMENDA CS04937-3
tJ ROBERTO FREIRE

AUTolt---------- _
~"AnID()~

peR

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO :ARTIGO 202 EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 366
Dê-se ao art. 202 do Anteprojeto de Constituição a segui~

te redação: Suprima-se o Artigo 366 do Anteprojeto.

AUlO/t-----------

TCXTO'oIUSTIf'I:r;ÃO------------__ ,__

Observe-se, por muito oportuno, que o Anteprojeto da
Comissão de Sistematização dá todas as garantias para a organização
dessas entidades, conf~rme se lê na alínea "a", do item v do Art.
18 de seu Anteprojeto:
"a) é l~vre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais,

associativas e sindicais."

JUSTIFICAÇÃO

As entidades de previdência privada fechadas são uma
característica das empresas estatais e se constituem com o objetivo
de complementar a previdência oficial, comprovadamente incapaz de
atender aos reclamos - no que se refere principalmente à aposenta '
doria - de seus beneficiários.

Essas associações - usualmente Caixas de Previdência
- são organizadas livremente pelos funcionários das empresas, con 
ta~do, é certo, com o respaldo da entidade que, nos termos da lei
da previdência privada, se denomina "entidade mantenedora", embora
a manutenção dessas Caixas se faça com a participação, é óbvio, de
seus funcionários.

Os recursos a elas destinados pelas Empresas decor 
rem de aprovação de seus acionistas ( no caso de sociedade de eco
nomia mista) e estão tais entidades organizadas sem qualquer. fim
lucrativo.

• Mais ainda:a alinea "f" do mesmo item V afirma que a lei não poderá
restringir ou condicionar o exercício dessa liberdade.

EMENDA CS04938-1
e: ROBERT'O FREIR.:.::Ee...- :=J_. f:'Péã"",o-:=J

PI,.EIoAR.l'I/CC.:I"S.:O/IõUUCOIII ..SiO-----:-------, rrr;.-O..T·--::1

~ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO _J ~~L~.L~?)

Art. 202. As serventias Judiciais e Extrajudiciais são o
ficiais , remunerados 'os seus titulares e servidores exclusivamente '
pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao T:ibunal' I
do respectivo foro e as Extrajudiciais aos Tribunais de JustlÇa dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, dispondo as leis de orga
nização judiciária sobre as respctivas carreiras e dependendo o pro 
vimento inicial de aprovação em concurso de provas e títulos.

JUSTIFICAÇÃO

Fica restaurada a redação dada pelo Relator do Anteproje- I
to da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, que I
enfrentou com grande propriedade o tema em discussão. I

De há muito o povo brasileiro assiste passivamente ao en- I

riquecimento desmedido de certos cidadãos privilegiados pelos detent~

res do poder, que agraciados por serviços prestados aos mesmos, sim 
plemente exercem privadamente serviços essenciais do Estado tais co
mo registros civis, de imóveis, de notas etc.

Temos na vida pública brasileira centenas de casos de be
neficiamento pessoal por serviços prestados ao chefe político, onde '
tais beneficiários nunca prestaram um único serviço ao povo brasilei

, ro; pelo contrário, em muitos casos suas posições pessoais e políti 
cas sempre foram de encontro com as legítimas aspirações populares.

Temos- verdadeiros feudos in~talados no Poder Judiciário, ,
onde os cartórios passam de pais para filhos, como se fossem merca ~!

d~rias expostas em mercado particular, tudo isso em confron€o com:
a realidade nacional que espelha justamente o co~trárlo, que os ser-:
viços essenciais passem às mão do Estado. !

Não se justifica que o brasileiro para nascer ou morrer I. ,
tenha que pagar para o dono do cartório, para registrar a compra • I

'de seu imóvel adquirido ao BNH pague ao dono do cartório, que por .!
serem homens ligados ao poder corrompido conseguem aprovação pelos 'I
Tribunais de custas que sempre oneram cada vez mais a bolsa do tra- I

lhador.

EMENDA CS04936·5
~QN!lliLfR.~ElJJRtiJE=-- ~

,.l.tot: ...tllo/cQ~lss=ol=uUCOUl:lsi.O-----------

EJ 'COMISSÃO DE SISTEMA!iTUI~ZJ:'A""C.tiÃ!LO ~

trp6~""-J

tJ02 7~--7;8?.J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: 342~ 343, 344,345,346, 347, 348, 469,481,492

493,494,495
SUPRIMIR OS ARTIGOS: 342,343, 344" 345,346,347,>48,46?,48l,492,493,

494 e 495
,.,.,. TExTotolUSTltlCAÇÃO-------------

Acrescente-se ao final do Artigo 9,1 do Anteprojeto a expressão

É evidente que ao direito de sindicalização há de
corresponder o direito de greve, conforme aprovado pela Comissão'
da Ordem Social. É o que se lê no caput do Art. 2º de seu Antepro
jeto e respecti~o item XXIII.

O direito de greve aos servidores públicos, ainda
que de forma implícita, veio de ser reconhecido por esta Comissão
de Sistematização, quando se pode ler no Art. 18- V-"e" de seu
Anteprojeto:

"e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não
acarreta a suspensão dos contratos de trabalho'
ou da relação de emprego público;"(que grifamos).

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

"e de greve".

ARTIGO 91

JUSTIFICAÇÃO

JlJ,STIFICAÇÃO

Os dispositivos acima a serem suprimidos encerram as
suntos tipicamente, de legislação ordinária ou, por sua natureza, de
de matéria reservada à edição de Dereto - criação e extinção de Fun _,
dos e sua regularização administrativa - conforme, aliás, dispõe o
artigo 183, incisos V e VIII, do próprio a~teprojeto da Comis$ão de
Sistematização. Ademais, o conteúdo dos artigos em lide contemplam
referências minudentes e situações singulares, inadequadas ao c~rá _
ter juríidco- filosófico de uma Lei Magna que deve se ater sempre ao
estabelecimento de príncípios fundamentais e diretrizes de abrangên _
eia generalíssima, sob pena de perder a perenidade que toda Càrta Po
lítiva deve ter.
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AUTOR--------------

ROBERTO FREIRE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
tJr---------- .l.fNÂ,UO/CONI5SÃo/sUHOIIISSÃO

EMENDA CS04942-0
tJ

= TEXTOI"USTIf'ICAÇio~--------------__.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 18

AUTOR--------------

EMENOA SUPRESSIVA TE,T,',o,'"'''.'lo-,----------------l
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTICO 14

EMENDA CS04939-0
tTR08ERTO FRE;JIl.!:!RlJ;E J flpcs':=J
J~~_tQ.!1lâS.1I0 OE S."'I""SC!.;.=;J.:M!1:;ll~.,!~""i;"',~!.!o'~"';!.!o~!..'_••_"_u_"_••_"_'_.,_- -.JJ l:02 7~~ d

Suprimir o item XXII do Art. 14, do Anteprojeto.
Suprima-se ooaite~:"g! do inciso 4Q do artigo i8 a

expressão final "mediante autcrízação por escrito do interessado".

JUSTIFICAÇIlO Justificicativa

N~. forma comà redigldo, o item XXII do Art. 14 cçlide fro~

talmente com a proposição formulada pela Comissão da Ordem-Secial ,
onde o limite mínimo de idade foi fixado em 14 aos, conforme se lê
no item XXII do Art. 2Q de seu Anteprojeto. Cabe aduzir qu~ referi:
da .proposição contou com o apoio praticamente unânime de todas as
forças sociais ali r~presentadas.

EMENDA CS04940-3
P:~08ERTO FREIRE

Propomos a supressão da expressão referida visando
adequar o dispositivo em questão à redação original formulada no
inciso I do artigo 6Q da Comissão Temática da Ordem Social, que

a nosso ver aborda melhor o tema.

IAt,;AU Ut: t:.1"~•• _

EMENDA CS04943-8
(ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

liF. 'Lt:NAR10/co"W~sio/$UDCOIU$$ÃO

~OM!SSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

~---__-----_------ TEXTO/.lUSTlf'1c~~i"-------

f!J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigo 18, Alíneas A e M, Inciso IV.

SUPRIMA-SE O ARTIGO 427 DO ANTEPRO~ETO.

_________ .LII:NÀRIO/COIlISsÃo/suacOllllssÃO------------,

(=§omissão de Sistematização

JUSTlFICAÇIlO
Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem Social,

aprovada por unani~idade, que assegura a unicidade sindical, daí a
modificação. Acreditamo~ que a adequação dos anteprojetos deve obede
cer ao que foi deliberado na comissão específica. As alíneas constan
tes no Anteprojeto desta Comissão dispõem exatamente sobre o contrá
rio, ou seja, admitem a pluralidade sindical.

As alíneas A e M ficam consubstanciadas em um único
tià6pº5~tivo)~~~a qade pela Comissão da Ordem Social e, em consequên
cia, o artigo 18 fica acrescido de mais um dispositivo, estabelecen
do-se nova renumeração:

"Art. 18 .......••.•.•••..•••••••..•..•..••...•...•.•..
a) Não será constituída mais de uma organização sindi

cal em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou
, éconômica, em cada ba~e territorialj

( ••. ).Os empregados de uma empresa integrarão um mesmo
sindicato, constituído segundo o ramo da produção ou a atividfade da
empresa, garantida a representação dos sindicatos das categorias di
ferenciadas nas negociações coletivas."

ARTIGO 427
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

JUSTIFICAÇIlO I

.
fronta:me~- "INa forma como redigido, o Art. 427 rompe _

te com o disposto no item XXII do Art. 2Q do AnteprOjeto da Comlssao I

dao Ordem'Social, já que, naquela Comissão temática, a idéia que:
predominou, por unanimidade, foi a de fixar-se em idade mínima de i
14 ~nos Rqupla pm quP n mpnor podp comR~ar a participar do mercado i
do trabalho. I

11AyAU UI:. '- ... __

EMENDA CS04941-1 AUTOR-------"......,.......,
'ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

= -'- TUTO/olUSTlrlCAÇio ---.

IAyAV lJc. I-ml-.. _

= TElCTO/JUSTII'ICAÇÃO---,,----------------

Deputado Prisco Viana

COMIssno DE SISTEMATIZAçnO
JUSTIFICAÇIlO

EMENDA CS04944·6
tJ
,- PLtNAA'o/cOIolISsÃo/suacoNlssÃO----------rr

l:Y'~~;O~

rro;';7PJ

No parlamentarismo, que será adotado como forma de go
verno, não há necessidade da figura pública do Vice-Presidente da Re
péblica, tendo sido, na Comissão específica, a de Organização dos Po
deres e Sistema de Governo, suprimido5todos os dispositivos que a ela
sol'! referiam.

EMENDA SÚPRESSIVA
Dispositivo suprimido: Art. 366 e seu parágrafo único.

Suprima-se, no anteproj~to, o art. 366 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

Pelo dispositivo do anteprojeto, a participaçno, no cus~e1o

teio dos planos de previdência das entidades fechadas, de órgãos e 'I

empresas estatais que as patrocinam, sofre limitação.
Este dispositivo, caso permaneça, inviabilizará as apo- I

sentadorias supletivas, pelo que torna-se imperiosa a sua supressão,
inclusive para segurança de mais de seis milhões de trabalhadores e
dependentes que lheslsno associados.
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EMENDA CS04947·1
[!J -t. ;/J.1A:SCó /,4"/4

PLEHARIO/coWISSÃo/sUBCOUISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEI~TIZAÇÃO

IT;~bB"]

t§/+JfJ
=----------------TEXTO/"usTlflcaçÃO----- ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA (DE ADEQUAÇÃO)

DISPOSITIVO EMENDADO! ARTIGO 415

.!.J TEXTO/.lU5TIFICAÇÃO~---------------_,

EMENDA ~roDIFICATIVA (DE ADEQUAÇÃO)

DISPOSITIVO E~ffiNDADO: Art. 13, inciso I, alínea i)
Dê-se a alínea i), do inciso I, do Art 13, a seguinte redação:

Substitua-se o artigo 415 do anteprojeto, que passa ter

a seguinte redação:

Art. 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I - : .

Art. 415 A União, os Estados e os Municípios, ouvido o

Poder Legislativo, podem estabelecer concorrentemente, restrições
l~gais e administrativas visando à proteção ambiental e ã defesa
dos recursos naturais.

§ 19 Prevalecerá a competência da União quando'envol 
ver os interesses de mais de um Estado e do Estado, se envolver

os interesses de mais de um Município.

.....................................................
i) as mais gravei ofensas ã vida, à existência digna e ã

integridade física e mental são a tortura e o terro
rismo, crimes de lesa-humanidade a qualquex título.i~

suscetíveis de fiança, prescrição e anistia, respon

dendo por eles os mandantes, os executores; os que,
podendo evitá-los, ,se omitirem, e os que, tornando co
nhecimento deles, não os comunicarem na form~ da lei.

§ 29 As limitações e restrições legais e administrati
vas estaduais não podem dispensar ou diminuir as exigências fede
rais, nem as municipais podem fazê-lo em relação às estaduais.

§. 39 ~ assegurado total informação às comunidades lo
cais interessadas diretamente, sobre o cumprimento do diposto nes

te artigo.

JUS T I F I C A ç Ã O

O Brasil é um país em desenvo1v~mento no qual o progre~

so desordenado poderá causar danos ~r~eparáveis ao meio amb~enté

e aos seus rec~ naturais.
. simul~aneamente, o acesso de todas as classes soc~ais à

rique~~na1 é fundame~tal, pois o subdesenvolvimento podeco~
~~ituir-se no maior po1uidor nacional. Em.conseqUência, deve a

constituição prever dispositivos que ao mesmo tempo atendam a to
dos os interesses nacionais e não permitam o nascimento antecipado

de co~tos em nome desses mesmos interesses.

Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hie

rarquia de competência que represente a gradação dos interesses

guardando-se a preferência do estadual sobre o 10qa1 e do nacional
sobre o es~adua1. Este princípio harmoniza os diversos níveis de
maneira descentralizada, permitindo a efetiva existênc~a da Fed~r~

ção em prol dos interesses da nação brasileira. Tal princípio e~

ta - exposto no Art. 45, parágrafo único do Anteprojeto de Consti

tuição dá comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A emenda modificativa visa a incluir o terrorismo, como-a-tõf':-

tura, entre as mais graves ofensas ã vida.
A tortura e o terrorismo são atos que igúâlmente ofendem a vi

da do cidadão, sendo que o terrori;mo, ao atentar contra as liberd~

des individuais de forma muito mais ampla e abrangente, estende a'
insegurança, o suplício e o tormento físico e mental a todos os in

divíduos.
O terrorismo seletivo ou indiscriminado, sistemático qu espor~

dico ê tão ou mais grave do que a tortura, não havendo motivações
que possam justifica! tanto uma como outra forma de ofensa ã vida,

ã existência dig~a e ã integridade física e mental dos cidadãos.

Deputado Pr~sco Viana

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.T----------------TEXTO/olUSTlfICAÇÃO---------------_--,

EMENDA MODIFICATIVA (DE ADEQUAÇÃO)

DISPOS~Tivo EMENDADO: AR~IGO 162, INCISO XVI

O inciso XVI do artigo 162 do anteprojeto, passa ter a s~

guinte redação:

XVI - exercer o comando supremo das Forças Armadas e pro
ver os seus cargos de oficia1s-generaisj

Art. 162

AUTOR-----------------,J ~::T~0;-=1

Deputado Prisco Viana . ~'VIU~J

EMENDA CS04946·2
[!J

CDMISS~D DE SISTEMATIZAC~D

= TEXTO/.,luSTIFICIlÇio ---,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

Acrescenta-se o § 59 ao Art 94, com a seguinte redação:

Art 94 -

§ 59 - A proibição de acumular proventos de inatividade não
se aplicarã aos militares da reserva e aos reformados, quanto ao
exercicio de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou
de cargo em comissã~ ou quanto ao contrato para a prestação de ser
viços técnicos ou especializados.

JUSTIFICAÇÃO

O provimento não é de postos, mas de cargo.

O oficial preenche cargo de que der1va a função militar.
','

Tal conceito consta do Estatuto dos M~l~tares (Lei 6880.

de 1980), em seus artigos 20 e 23.

A nomeação dos comandantes já está impllcita no provirne~

to de cargos de oficiais-generais.

JUSTIFICATIVA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Julga-se, de todo conveniente, manter no atual texto constitu
cional, o dispositivo, até então vigente, que exclui os militares
da reserva e os reformados da proibição de acumular proventos de

inatividade com a remuneração própria de cargos ou funções previs
tos no § 59 da emenda ora oferecida.

r.T---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO~~- ---,

EMENDA MODIFICATIVA (DE ADEQUAÇÃO)

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISCO XIX, ALINEA "r"

A allnea "r" do inciso XIX, do artigo 49 do anteprojeto,

passa ter a seguinte redação:
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Art. 49

XIX - .

EMENDA CS04951·9
li]c= Deputado Prisco Viana

AUTOR------- _

cr;;PUTlbO~

PHDB

r) organização, efetivos, material bélico, instrução e~

pecífi~, justiça e garantias das Polícias Militares e Corpos de

Bombeiros Militares e condições gerais de sua convocação, inclus~

ve mobilização. EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO SUBSTITUíDO: Art. 242, caput

Aos Estados continua assegurada a competência para suple 

mentar a legislação federal em assuntos de seu ~nteresse.

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação ora proposta constou integralmente dos antepr~

jetos das Comissões 11 e IV.

Torna-se imperioso resguardar, com a prec~sao indispensã
vel, a competência necessária da União para legislar sobre os as 

pectos fundamentais e genéricos das Polícias Militares e Corpos de

Bombeiros Militares,' visandO a possibilitar suas convocações ou mo
bilizações, quando imprescindive~s.

A clareza e especificidade exigem, ainda que em prejuízo

da concisão, a modificação proposta, uma vez que a expressão "es 
trutura básica" não abarca os assuntos julgados ~ndispensáveis pa

ra a padronização e adequação das Polícias Militares as suas missões

como ;orças auxiliares, reservas do Exército.

As policias Militares desempenham, a par de sua missão pr~

cípua de Segurança Pública, um papel relevante e subsidiário na Se 

gurança Interna, em tempo de paz, e na Defesa Territorial, em tempo

de guerra.

Ainda que o anteprojeto ~enha considerado q

mo ?riginário do "caput" do Art 89, inc~so XIX, da
deu-lhe outra redação. O que propomos é mantê-lo na

dispositivo c~

Comissão 11,
sua integra.

Substitua-se o caput do art. 242 do anteprojeto, que

passa a ter a seguinte redação:

Art. 242 - O Presidente da República poderá decretar

o Estado de ~Sitio, "ad referendum" do Congresso Nacional, nos casos

de:

JUS T I F I C A T I V A

A gradação das medidas de exceção deve existir. Não

se pode lançar mao de um mesmo critério quando se está diante de si

tuações tão distintas quanto o são, por exemplo, uma instabilidade po

lftica de origem eleitoral e uma comoção resultante de efet~va guerra

de agressão por parte de potência estrangeira. para· instabilidade ins

titucional ou desordem resutante de calamidades naturais, o contexto

perturbado é o da ordem pública e da paz socíal. O remédio é mais fra

co, embora eminentemente político: o Estado de Defesa. Nas situações

de comoção de repercussão nacional ou de agressão, muito mais graves

e capazes de afetar a segurança do Estado, não só do Governo, o remé

dio deve ser mais forte e deve pressupor comando, não apenas autorida

de. Não se pode, por outro lado, esperar que o Congresso se reúna e

vote a medida do Estado de Sitio, Ja que aquilo que também a caracter!

za é a capacidade de prontidio na resposta.

õ.lr---------------- TI:XTo/JUSTIFlCAÇi.O'--~--------------,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 486

r-~----:------- ..L~NÂIIIO/cONISsÃo/suac:OMlsd:o-----------

e= COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO I - Inclua-se no Capítulo V do Anfeprojeto de

Constiuição a SEçlo 11 : "Do Sistema Eleitoral", que passa a ter a
seguinte redação:

r-r-r TEXTO/"uSTIFIC...Ç~O-----------------

fIT!!PARTlDO~
PMDB .

AUTOl'l---------------
EMENDA CS04950-1
wc= Deputado Prisco Viana

SEÇÃO' Ir

Dê-se ao art. 486 a seguinte redação:
DO SISTEMA ELEITORAL

Art. 486 - Os atuais professores adjuntos IV, do qu~

dro das instituições de Ensino Superior do Sistema Federal de Ensino

Público, portadores do título de Lívre Docente, obtido na instituição

em que está lotado, ficam classificados no nível de Professor Titular

e passam a constituir quadros suplementares, com todos os direitos e

vantagens da carreira, sendo extintos esses cargos ou empregos à me

dida que vagarem.

JUS T I F I C A T I i A

Se não for colocada a restrição proposta, aliás con

sagrada na Just iça Federal de 1~ e 2~ instâncias, ao longo dos últi

mos sete anos, ter-se-á imediatamente a situação inusitada de passa

rem a contar as universidades federais com um quadro onde 807. dos pro

fessores serão titulares (catedráticos), fato inédito em todo o mundo,

com a agravante de ser a maioria deles constituída de docentes sem

nenhuma titulacão acadêmica compatívei com a titularidade.

Art. 30 - O sufrágio é universal, e o voto, di-

reto e secreto.

Art. 31 - São eleitores os brasileiros ~, à d~

ta da eleíção, contem dezoito anos ou mais, alistados na forma da

lei.

§ 1º o ali~tamento e o voto são obrigatóri-
os, salvo para os analfabetos, os ~aiores de setenta anos e os def!

cientes físicos.

§ 2º Não podem alistar-se eleitores os que
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privado~

temporária ou definitivamente, dos seus direitos políticos.

§ 3º São elegíveis os alistáveis, na forma_
desta Constituição e da lei.

Art. 32 - Os militares são· alistáveis,exceto os

conscritos, ,durante o período de serviço militar obrigatório.

Art. 33 - Lei Complementar estabelecerá os ca
sos de inegibilidade -e os prazos de sua cessação, tomando em conta a
vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger:

I - o regime democrático;

11 a probidade administrativa;



111 _ a normalidade e legitimidade das eleições ,
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício d~

funç~o, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indir~

ta;

IV _ a moralidade para o exercício do mandato.

§ 12 _ São elegíveis os militares alistáveis de
mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão agregados pela au
toridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, pas
sam automaticamente para a inatividade quando diplomados. Os de me
nos de dez anos s6 são elegíveis caso se afastem espontaneamente da

atividade.

§ 22 - São exigidos, como condição de elegibill
dade, a filiação a partido político e o domicílio eleitoral na cir
cunscrição, por prazo mínimo de seis meses.

Art. 34 - O Presidente da República será eleito
na forma desta Constituição, até noventa dias antes do termo do ma~

dato de seu antecessor.
§ 12 _ Considerar-se-á eleito o candidato que

obtiver maioria absoluta de votos.
§ 22 - Se nenhum candidato alcançar essa maiorl

a, renovar-se-á a eleição, dentro de quarenta e cinco dias depois
de proclamado o resu~tado da primeira. Ao segundo escrutínio somen
te concorrerão os dois candidatos mais votados no primeiro,sendo e
leito o que reunir a maioria dos votos válidos.

§ 32 - Ocorrendo desistência entre os dois can
didatos mais votados, sua substituição caberá ao terceiro mais vot~

do, e assim sucessivamente.

§ 4P - Considerar-se-á eleito o candidato a Vi
ce-Presidente da República, em virtude da eleição do candidato a
Presidente com ele registrado.

§ 52 - ~ de cinco anos o mandato do Preside~te

e do Vice-Presidente da República.

§ 62 - Não será permitida a reeleição do Presi
dente e Vice-Presidente da República, dos Governadores e Vice-Gove~

nadares, dos Prefeitos e Vice-PrefeitDs.

§ 72 - Substituirá o Presidente, em caso de im
pedimento, e suceder-Ihe-á, no caso de vaga, o Vice-Presidente.

Art. 35 - O Governador de Estado será eleito a
té cem dias antes do termo do mandato de seu antecessor, na forma
dos parágrafos 12 e 22 do artigo anterior, para mandato rle quatro
anos, e tomará posse no dia 12 de janeiro do ano subseqúente.

Parágrafo Onico - Considerar-se-á eleito o can
didato a Vice-Governador, em virtude da eleição do candidato a Go
vernador com ele registrado.

Art. 36 - O prefeito será eleito até noventa d~

as antes do termo do mandato de seu antecessor, aplicadas as regras
dos parágrafos 12 e 22 do artigo 52.

Parágrafo Onico - Considerar-se-á eleito o can
didato a Vice-Prefeito, em decorrência da eleição do candidato a
Prefeito com ele registrado.

Art. 37 - Perderão o mandato o Governador e o
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na administração públl
ca direta ou indireta.

Art. 38 - Cada .Estado e o Distrito Federal ele
gerão, pelo sistema majoritário, respectivamente, três Senadores
com mandato de Dito anos.

Parágrafo Onico - A representação de cada Esta
do e do Distrito Federal renovar-se-á de quatro em quatro anos, al
ternada~ente, por um e dois terços.

Art. 39 - Os Deputados Federais e Estaduais se
rão eleitos ~elo sistema distrital misto, voto majoritário e propor
oional, na forma que a lei estabelecer.

II - Renumerem-s:as seções deste capítulo e

os artigos subseqUentes, suprimindo-se:

a) a parte final do Preâmbulo que reza:
"o voto é secreto, direto e oi:<rigatório, e

as minorias terão representação proporcional

no exercício do poder político;"

b) as alíneas a,b,c e d do inciso I do art.
28;

c) as alíneas a,b,c,d,e,f,g,h do inciso II
do art. 28;

d) as alíneas a e b do inciso III do art. 28;

e) as alíneas a,b,c,d do inciso IV do art. 28;

f) os artigos 56,57, 58, 157, 158 e seus pa

rágrafos;

h) a parte final do art. 96 que reza:

"pelo sistema distrital misto, voto majorit~

rio, direto, secreto e proporcional em cada
Estado, Território e no Distrito Federal, na
forma que a lei estabelecer."

i) no caput do art. 97, a expressão: "eleitos

~elo voto direto e secreto, segundo o princí
pio majoritário";

j) o parágrafo 19 do art. 97.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda, ora submetida ao exame desta cole~

da Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto que se pr~

tendeu sistemat~zar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispersa

do, e nisso alinha-se ao objetivo primordial da Comissão
sistematizadora.

Com efeito, a aglutinação dos dispositivos
concernentes ao processo eleitoral, num único capítulo ou se
ção, é medida impositiva, já que atende entre,outros, aos se
guintes reclamos:

1) favorece sua pronta identificação no tex
to constit~cional;

2) enseja tratamento sistêmico a matéria vef

sada nas constituições anteriores, de forma
dispersiva e desatenta ã sua relevância;

3) acolhe decisão dos constituintes da Comi~

são Temática que, ao dedicarem um capítulo

ao Sistema Eleitoral, precedendo outro refe
r~nte aos-Part~dos Políticos, pretenderam m~

nifestar seu entendimento de que ambas as m~

térias se aproximam por sua interdependência

e igual relevância.

E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre
Relator desta Comissão para um critério a ser considerado sew

pre, no seu ârduo trabalho de sistematizador: onde se impõe

opção entre propostas concorrentes, há de se dar pr~oridad~ à
quela oriunda da Comissão Temática especIfica, cujos membros

nelas se inscreveram, exatamente por considerarem as matérias

nelas analisadas áreas de sua especialidade ou de sua experiê~

cia mais rica.

Pelo exposto, espero o acolhimento da Propo-

sição.
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EMENDA CS04953-5 EMENDA CS04955-1

f:J Deputado Prisco viana
cr;~A;tIDO~ f: ':DE", , '"P~\ ~c.-<:> V (A-N '" Lf;~'Z;!Q

r PI.IENAA10/cONl5SÃO/SU8CONISSÃO

~"',.~ tJ
Pl.E NARIOIcolotlssÃol SUBCDI,1l5SÃO

~'mmJCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃOCOHISSÃO DE SISTEHATIZACÃO 'o:!::rpr '07-1+ ffi
r:'T---------------- TIEXTO/JUSTIFICAÇÃO- ---,

~ EHENDA MODIFICATIVA (DE ADEQUACÃO)

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 23

o Artigo 23 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

r:'T---------------- TEXTOIJuSTrFlcAçÃO-_--- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 434, § 29

Substitua-se o § 29 do Artigo 434 pelo de redação

Art. 23 - A língua naciorta1 brasieira é o veículo oficial e

legal de expressão e está presente na Bandeira, no Hino, nas Armas e

no Selo ~acional, símbolos inalteriveis da Nação.

JUS T I F I C A T I V A

A presente modificacão visa a manter todos os símbolos naci

onais que caracterizam o Brasil, js consagrados pela tradição e confi~

mados pelas leis vigentes, com sua respectiva nomenclatura oficial.

a ter~o "inalteriveis" visa a manti-los imunes de tentatI

vas mud ancistas, que desrespeitam as tradições ,e valores da naciona

lidade.

A expressio "vigorantes na data da promulgaçio desta Consti~

tuiçio" torna-se desnecessária, por ser óbvia.
A língua, tal como se fala e se escreve no Brasil, acionado

ra do sentimento de identidade cultural e histórica que une os brasi

leir~s, deve garantir a inalterabilidade dos símbolos nacionais. A ex

pressio "língua nacional", presente em outros dispositivos, ~ aqui es

pecificada por causa de sua função identificadora. Em nenhuma Cons

t í r u Lc âo > anterior encontra-se o termo "português". Introduzi-lo jus

tamQnte depois de a nação brasileira ter alcançado plena maturidade li
terária e oralidade peculiar,. é um retrocesso injustificável pelo que

representa de fidelidade à política 1ingUistipa do Estado Novo

português e brasileiro, de triste memória. Nem é normal empregar-se,

em um texto constitucional a gentílico referente a outra nacionalidade.

seguinte:

"Art.434 -

§ 29 - A participação dos índ~os nos resul

tados f~nance1ros líquidos da exploração de

riquezas m~nera1S em terras ~ndígenas será

determinada em lei 11 •

JUS T I F I C A C Ã O

t indiscutível, sob o ponto de v~sta da me 

lhor doutrina,que as normas const~tuc~ona~s devem ser explíc1tas

e objetivas,a ..fim. de.~nãõ:.suscitarem interpretações dúbias. Ao es

tabelecer que a partic~pação dos índios, na h~pótêse prev~sta no

Art. 434, depende de resultados operac20na~s - uma expressão va

ga - o AnteprOJeto cr~a uma situação confl~tuosa. E isto porque

não eX1ste urna só forma de apurar resultados operaclona1s. A r~gorl

a matéria sequer tem estatura para figurar na Constltuição, ~as,

seJa como for, sua disciplina há de ser remet~da ã 1eg~slação Or

dinária, no ámbito-da qual se poderá estabelecer regras analít~cas

para fixação do critér~o de remuneração das comunidades indígenas.

Assim, Just1fica-se plenamente a admissão da

emenda ora apresentada.

r:'T TEXfO/..unll'lc..çÃO -,

EMENDA CS04956-0
wl- De9utado Prisco Viana

AUTOR---------------

Deputado Prisco viana

~,- PLENARIOlcOr.llSSÃo/sUIlCOM\SSÃO--- _

f: COMISSÃO DE SISTEHATIZACÃO

EMENDA CS04954-3
l:

EHENDA SUBSTITUTIVA

DOCSPOSITIVO SUBSTITUíDO: Art. 241, caput

Substitua-se o art. 241 do anteprojato, que passa a

ter a seguinte redação:

Emenda Substitutiva n9

"Restabelece dis90sitivos e agrunamentos de matérias das

comissões temáticas."

Art, 241 - O Presidente da República poderá decretar,

ouvido o Conselho Constitucional, o Estado de Defesa, quando for ne

cessário preservar, ou prontamente rescabelecer, em locais.determLna

dos e restritos, a ordem pública ou a paz· social, ameaçadas por grave

e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades na

turais de grandes proporções.

JUS T I F I C A T I V A

Dizendo respei~~ a medida do Estado de Defesa à auto

ridade do Presidente da República como responsável maior pela ordem

pública e pela paz social, cabe-lhe a decisão política de neutralizar

a instabilidade correspondente. Seu problema é de autoridade, não de

comando. Este existe na decisão pelo Estado de Sítio. Por 1550, manda

a prudência que recorra ele a um órgão consultivo, de caráter político

que não o condicione, como acontece com um órgão de assessoramento pe~

manente.

Substitua-se, na Fundamentação que se segue ao arti~o

501, todo o texto discursivo-ex91icativo nelos nrincípios redacio

nais que adiante se a~resentam e, em conseqüência, reaval1G-se _0

texto dos artigos 19 a SOl, com as eXDlica9ões das náqinas 51 a 77,
segundo tais princíp1os:

Ficam restabelecidos no Antenrojeto de Constituir.ão, of~

rec~dQ ge10 relator da Comissão de sistematização, todos os d~s~o

sitivos de comissões que tenham sido sunrimidos, desde que oinarn

respe~to à comnetência que t~nham de e~aborá-los.

Fica restabelecida, entre duas reda~ões de um mesmo dis

nositivo, aquela elaborada Dela comissão que tinha a comDetênc~a

em relacão ao terna, eliminando-se a outra.

Fica transformada em~ de art~qo t~da a reõa~ãQ õe

dispOSltivo de comissão co~oetente d~ante de outra que lhe se'a

complementar e esta, em nará~rafo.

Ficam restabe1ec~dos os aqrunamentos de dispositivos das

comissões competentes, com os resgect~vos títulos.

Assinale-se prazo ao Sr. Relator da Comissão de Sistema

tização para com9atibilizar o texto do Anteproieto anresentado ao
disposto na presente Emenda Substitutiva.

JUS'l1IFICATIVA

Creio que, nesta Assemblé~a Nac~onal Constituinte, todos

sabem que flZ uma prooosta de reqimento 1nterno na qual fiqurava,
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r:;----------------TEXTO/,JUSTlfICAÇÃO----------- -,

d) nas Partes, estejam, finalmente, os constitucionais, como
ensamento básico norteador do coroo or ânico rooriamente

SABOIAHAROLDO

Pelos critérios adotados, ou pela falta deles, sob o argu
mento de "alterações", "incorporações ll, "supressõesll e "cornpatibi~

lizações", atentou-se contra a competência originária das comissões

temáticas e produziu-se um texto esdrúxulo, incoerente e confuso em
que absurdos se acumularam e contribuições se perderam, corno é o c~

so da comissão que relatei, que ficou sem 40% dos seus dispositi

vos.

Infelizmente, não houve isso no trabalho produzido pelo
eminente Relator da Comissão de Sistematização sob a forma de Ante
projeto.

Em outras palavras:

O constituinte, como representante do povo, traz para esta
Assewbléia, onde interaÇTe com outras pessoas que têm a mesma função,

sua visão da realidade em que tem vivido. Enriquecendo-se delibera
damente com o contato co~.seu~ pares, debruça-se nova~ente sobre os
fatos e fenômenos de sua real~dade, que conhece, corno foi dito, por
experiência própr~a, e passaa'enxerÇTar nela, muitas vezes, detalhes

de aspectos não antes notados ou sequer entrev~stos. Todos, poré~ ,
têm causas, leis ou classificação nem sempre coincidentes COm sua
visão inicial do conjunto da realidade. Esta visão, se ele tem esp!
rito crítico e espírito público reais, é então substituída por ou

tra visão mais realista porque ,resultante da síntese do que passou
a conhecer e do que sobrou do que conhecia inicialmente. o resulta
do final da interação n~ contexto constituinte são pr~postas suas

que, incorporadas ou não ao trabalho final, traduzem um esforço s!
rio no sentido de corresponder à representação que,oP?vo lhe confe~

riu.

Dê~se ao art. 407 a seguinte redação:

O Conselho Nacional de Comunicação, terá atribuição'
de estabelecer, supervisionar e fiscalizar a Política Nacional

de Comunicação, nas áreas radiodifusão e outros meios eletrô
nicos correlatos, respeitando as atribuições do Congresso Nac!

onal.
§ - A lei disporá sobre a instituição,composição,competência ,

autonomia, vinculação administrativa e recursos necessários ao
funcionamento do Conselho Nacional de Comunicaç§o ..

As propostas que o constituinte faz devem resultar, porta~

to, da aplicação de téçnicas ou procedimentos específicos correspo~

dentes ao método jurídico que deve presidir o trabalho de elabora
ção da Constituição.

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

Todas as considerações desta justificativa visam a contri

buir para que a Comissão de Sistematização produza um trabalho real
mente sistêrnico, o que, de forwa alÇTuma, ocorreu até o recehte mo
mento.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADOS: ARTIGO 407

dito, chamado ti Constituiç~)l;;llunih:primeira parte, geral, cor
7 responde âo Preambulo; a zr; Ip"'à'rt'&';II'ã"UConstl tUlçao tormaI.

Pode-se exemplificar o cr~tério 4 com a Constituição viae~

te: a matéria "Constituição" tem, entre seus assuntos, a "orÇTaniza
ção nacional ll

, que tem, como urna das classes, o Poder Le~islativo"

o qual, especificamente, entre outros, trata do tema "Câmara dos'D~

put.adoe"- onde se encontram divisões textuais normativas sob a for

ma de artigos, com ou sem desdobramentos em pará~rafos, itens e ali
neas.

1":1---------- ..Lf:NÃRIO/ÇONI"ÃO/SUDCONI:lSÃO- --,

'1IAyAU

EMENDA CS04957·8
i:

sé é de uma comissão a competência originária em

relação a determinado tema, o que decidiu tem de ser respeitado,
realizando-se a compatibilização, de que'tratam o mesmo parágr~

fo único do art. 15 e o parágrafo primeiro do art. 19 do Regi
mento, a partir dela. Ou seja: não é a sua decisão sobre este ou
aquele assunto de sua temática que se deve adaptar ao tratamento

do mesmo dado em outra comissão de temática divérsa, mas o con
trário. A preferência é sempre de comissão que tem a competên

cia. Nos casos de dificil delimitação conceitual, deve prevale

cer o critério de deixar para as disposições finais a redação
produzida pela comissão que não tem a competência originária bE
sica, mesmo que tal redação seja conflitante. Afinal, trata-se

de Anteprojeto.
Decorre,dai que:

1 - Não podem ser suprimidos pela Comissão de S~stematização,

sob nenhuma alegação, dispositivos de comissões que têm

a competência originária para elaborá-los.
2 - Entre duas redações sobre um mesmo assunto, prevalece a de

comissão que tem competência.
3 - Entre duas redações complementares, tprna-se~ ou tem

precedência a da comissão que tem competência, ficando a
outra como parágrafo, item ou alínea, segundo seu sentido.

4 - No agrupamento dos artigos e seus desdobramentos (seções,

capitulos, titulos e partes), prevalece ,o sistema estabe
lecido pela comissão competente.

Em relação a este último critério, é necessário

ã realização do conjunto final "Constituição" como um todo or

gânico, sistêmico, que o agrupamento se faça rigorosamente, de

modo que:

a) na Seção, estejam os artigos que versam sobre o mesmo~
tos de assuntos específicos a que se Quer dar UM tratamento

definido;
b) no Capitulo, mais do que temas, estejam as categorias ou

classes de assuntos especificos, que oermitem o entendimen

to dos asoectos fundamentais dos assuntos eerais;
c) no Título, estejam os assuntos específicos da matéria "Cons-

·tituição"; 1 pr-Lnc Ipi.os

como ~onto destacado, a elaboracão de u~ projeto de Constituicão
sobre o qual trabalharam todos os constituintes. Era a anlicacão
ao direito constitucional do método hi?otético-dedut~vo: um nroie
to fie Constitui-ção como hinótese de"fJ.nJ.da de trabalho, sp,,,.,,ido de

esforr;o exaustivo, pelos const~fuintes, de verificacão da val~dade

ou não de cada d~spositivo do nro;eto, com a conseqüente substi~u!

ção e/ou complementação de todos os nontos questionáveis. Um traba

lho de cima para baixo, como se vê. O Corpo Constituinte, todavia,

prefer~u o contrário: ?artir do nada nara se checar a tudo. A con
seqüência da dec~são, sentimos todos agora. Como, porém, há solú
ção para todos os problemas da vida, é necessário ac~r ob'etivame~

te sobre o texto produzido para encaminhá-lo no rumo certo,.dentro

das circunstâncias de sua ?rodução.
Pelo artigo 15, parágrafo único, do Reqimento Interno da

Assembléia Nacional Constituinte, é de competência das comissões e
subcomissões a temática que lhes é atribuída nor esse ~eqimento e

pelo das próprias comissões:
"As Comissões e Subcomissões ••. elaborarão as Normas r,e

rais e as Disposições Trans~tórias e Finais, relativas à temática
de suas com?etências, cabendo à Comissão de Sistematização, além

de compatibilizá-las, a elaborac;ão do Preâmbulo."

Esta afirmação de, competência originária pressu

põe que, dentro do processo constituinte, a palavra principal

nos assuntos que integram seus temas é das Comissões.
Prova adici~nal dessa competência originária é

terem as comissões membros titular~s e suplentes, por livre es
colha do constituinte, o que significa serem para ele princi

pais os temas de comissões em que está como titular. Fere todô

raciocinio lógico a hipótese de fazer ele prevalecer em comis
são, da qual é suplente, um ponto de vista vencido na comissão

em que o assunto correspondente é dela por competência originá

ria ..
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JUSTIFICATIVA

Esta ~menda tem como ojbetivo determinar a competên
cia do 'Conselho Nacional de Comunicações resguardando as atri
buições do Congresso Nacional em outorgar e renovar as conces

sões de rádio e televis~o.

-a ascensão funcional na carreira através de promoção ou CDncurso
interno de provas, ou de provas e títulos, com igual peso. A lei
só estabelecerá limite de idade para concurso público, para cargos
que demandem atividade física ou assemelhada, cujo exercício possa
colocar em risco a vida do servidor ou das outras pessoas que pos
sam ser atingidas pelo desempenho do mesmo.

EMENDA CS04958·6
t= HAROLOO SABOIA

PLENARIO/cONISSÂO/SUBCOLUSSÃO - -,

r.T-~-------------TEXTO/"USTlfICA;ÃO--------- __,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIV~~GHDADO: ARTIGO 403

Suprima-se do § 12 do Artigo 40~ a segunda oração, que inicia qX6

" .•. capacitação científica e tecnológica ... " até " ... capacidade
técnica" inclusive. O § 1Q passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVAS

Acreditamos que a redação proposta explícitâ melhor a nor
ma relativa à admissão ao serviço público, já que em determinadas
situações a prova de titulos é essencial.

Por outro lado, não deverá haver limite de idade para a aQ
mi~são ao serviço público, já que esse ingresso depende de certame
de natureza intelectua~ - o concurso público, que deverá ser idên
tico, no caso de ascensão funcional.

Assim, o legislador ordinári~ deverá ter em mente que o
limite de idade para concursos públicos deve ser considerado exces
são à regra.

Artigo 403 - § 12 "A lei fixará a parcela dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das entidades

.da Administração Indireta e dos organismos públicos de desenvol
vimento regional, a ser aplicada na capacitação científica e te~

nológica".

'lIAyAU

EMENDA CS04961-6
tJ HAROLDO SABOIA

e= SISTEMATIZAÇAO
= TUTO/.luSTIf'ICAÇio --,

Justificativa:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 487

A oração suprimidã refere-se a detalhamento incompatível
com o texto constituciDnal, e, não é suficientemente genérico p~

ra descrever o universo de atividades a serem financiados CDm DS
recurSDS gDvernamentais. A sua supressãD tDrna o textD mais gen~

rico, sem alterar o seu teor •

Acrescente-se pará@rafo único, ao art. 487! com a seguinte redação:

Parágrafo único. Excluem-se desta regra, as vantagens de
caráter meramente indenizatório.

JUSTIFICATIVA

O dispositivD visa excluir, naturalmente, aquelas vanta
gens que visam atender a desembolsos conhecidos, inevitáveis, e,
muitas das vezes já efetuados pelo servidor, representando o seu
recebimento apenas um reembolso.

AUTO"------,:-------_--,

,.----------~,.Lr;H...Rlo/cO...ISdo/;UItCO"'ISSÃO-- ,tJ SISTEMATIZAÇAO

=---------------TI:XTO/.lUSTlflcAÇi,O --,

EMENDA ADITIVA
,DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87

.... My,....,"'"

EMENDA CS04959-4
f? HAROLDO SABOIA

SABOIAHAROLDO

SISTEMATIZAÇAO
0,.---------- ,..t.r:UMlIOICOUISSÃ.OI'(JBCOUISSZ.O ~1 ~Dl,TA~

r.....----=-=-=-=-'-"':'=:..;"'- ---'. LuiJO ]-JflJ

EMENDA CS04962-4

l:JAcrescente-se letra "e", ao art. 87,.com a seguinte redaçãD:

e) Por velhice, aDS 65 (sessenta e cincD) anD para o homem
e aos 60 (sessenta) anDS para a mulher.

JUSTIFICATIVA
•

EMENDA MODIFICATIVA

r.T--~------------Tf:XTO/.lu.:lTj'ICAÇÃO---- --i

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85

A prDposta visa dar, também ao servidor público, D mesmo
tratamento dispensado aos trabalhadDres em geral, nos termos dare
dação proposta para a letra "dO, do art. 362:

"Art. 307 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais
conceituações cánstantes desta Constituição, a pes~oa j~

rídica constituída por brasileiros ou estrangeiros domi
ciliados por mais de 10 anos no Território Nacional, e
nele sediados, com capital não sujeito a ônus por finan
ciamentos externos, nem a remessa de juros) dividenaos I

ou royalLies para o exterior, por parte de qualquer dos
acionistas.
As fraudes serão punidas com a interdição do estabeleci
mento e prisão na forma da lei".

Substitua-se a reda~ão do artigo 307 pela seguinte:

~n.ItTla0=:J• PMDB

PLfHAR10/COJolISSÃO/I:UIlCONI'sio _e: SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS04960-8
f? HAROLDO SABDIA

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se aD inciso 11 do art. 85, a seguinte !edação:

11 - A admissãD ao serviço público dependerá sempre de a
provação em concurso de provas ou de provas e titulos, assegurada)

I - Trata-s~ em lQ lugar, de emenda aos artigos 29 e 3Q, respectivame~

te dos Relatórios dos eminentes Constituintes Arthur da Távola e Mar
condes Gadelha que ,não aprovadas na VIIIª Comissão, transferiram-se a es
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ta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa. o
ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela
redação que co~sta do atual ART. 307.

"Neste ~aso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto,
independentemente da sistematização, que será considerada posteriorme.':!.
te.

11 - Entretanto, meSffiO considerada sob o angulo da Sistematização, a r~

dação do artigo 307 é totalmente inversa do conceito adotado, por exem
plo, no estabelecido para Empresa Nacional Jornalística (ART. 406 e
§ 12), como também de Empresa Nacional no T;ansp~rte Marítimo (ART. 324
e § 12 ) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro, em
serviços de assistênc~a à saúde (ART. 355 § 42).

VIII - Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancr~

do Neves:
"Cabe destacar que o capital est ranqe í r o se-r-asempre be.':!.
vindo - até porque indispensável ao nosso desenvolvimen
t~- atenda a legislação e os interesses braslleiros.
Reafirmo, clara e enfaticamente-que, em meu Governo toda
enfase do desenvolvimento estará apoiado no fortalecime.':!.
to da empresa privada brasileira".

Estas expressões constam de encontro çom empresários na residência de
AbíIio Oiniz, São Paulo, publicadas nos jornais de 08/10/84 e com em
presários no Rio de ?aneiro, nos jornais de 05/11/84.

111- À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tor
mar compatíveis as matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de
modo a tornar coerentes e uniformes as postulações no Projeto da Const~

tuição.

Sala das Sessões,'29 de junho de 1987.

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 21

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------- -,

PLENII.RlD/COI.lISSÃo/sUBCOMISSÃO------ --,

(l COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

IV- Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradi-

ções frontais e que exigem esforço profundo, para atingir conceitos que EMENDA CS04963.2
reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes caminho~," ~_____
todos sentem desejo de chegar. r-~ nH~AuRllOkLD~O~~S~A~B~O~1uAL- ~

Quando houv~r contradição incontornável,entre duas formulações, cumpri
rá a Comissão de Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração
do povo, manifestado 'nos progrmas dos parti'dos e na tradição das tendê.':!.
cias do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por vári-
as comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que
decorre do bom senso.

v- O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer
reserva de mercado torna pacífico a sua instituição nacional. Houve pro
posições, neste sentido, em todos os partidos c há pronunciamentos pú
blicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passari
nho, da deputada Sandra Cavalcant~, entre outros.

Acrescente-se ao art. 21 a seguinte expressão: e art. 180.

JUSTIFICAÇ1-1O

~ ..LENARIO/COI.lI$si.o/sutr~ .. 15SÃO' _

EMENOA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 400

Para compatibilizar com a redação do Art. 180

Não se discute o direito à propriedade intelectual, porém
é indispensável que ela esteja subordinada aos- interesses mais a.'!!
pIos da sociedade. A expressão "regulamentará" engloba a garantia.

Justi ficati va:

Artigo 400º - § 2º - A lei regulamentará a propriedade intelectu
al, resguardados os interesses e direitos coleti

~.

Oê-se ao parágrafo 22 do artigo 400, a seguinte redação:

t9 SISTEMATIZAÇAO

TAÇÃO DE EMENDA~

EMENDA CS04965·9
l: HAROLDO SABOIA

~ TEXTO/JUSTlFICA;io-.------------ _

rAçÃO DE EMENUI-\v
EMENDA CS04964·1
~OLOO SABOIA

r
EMENDA ADITIVA E MODIFICATI:;"·IJU""''','.

Inclua-se no "caput" do artigo 400, após "promoverá" a s..aguinte
expressão: "por t09as as formas que estiver a seu alcance" e pr~

mova-se ajuste no texto, que passa a ter a seguinte redação:

VI- O que é reserva de mercado ?

Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e
mercantil a favor de um setor de produtores, para que estes possam se
desenvolver, sem a competição predatória de outras empresas dotadas de
poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores pro
tegidos. Constituem prática incluida na legislação de paises ricos e
pobres, inclusive. nos Estados Unidos, e graças a qual estes se torna
ram a poderosa Nação de nossos dias.
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia
da reserva de me~cado está na interdição de sua presença ~ompetitiva '
no setor. Para que essa interdição não se transforme numa ingenuidade,
o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais
reste a possibilidade de burlar o texto oficial.
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedien
tes variado$; desde que participantes do contrato social, mesmo minori
táriamente possam conduzir as empresas, assim armados, a satisfazer os
objetivos de absoFção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a
este respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas
"La. Corporaciones Multinacionales em el Desarrollo Mundial",Nova York,

1974.

,
VII-.Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objeti-
vos, impõe-se cortar o cordão umbelical que, porventura, ligue a empre
sa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência negativa se
ja necessário resguardar.

Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos
acionistas. Isto constituiria um comportamento xenófogo.
A medida fundamental 'é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior,
seja sob a forma de reserva de lucros, seja de pagamentos de royalt~es,

seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instru
mentos para burlarlà reserva de mercado.
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes concei 
tos incluídos nos citados artigos 406 § 12 , artigo 324 e § lº e artigo

355 § 4º •
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Artigo 400 - "O estado promoverá, por todas as formas que estiver
a seu alcance, o desenvolvimento científico, a auto
nomia e a capacitação tecnológica para garantir a
soberania da Nação, a melhoria das condições de vi
da e de trabalho da população e a preservação do~
ambiente.

EMENDA CS04968-3
PO HAROLDO SABOIA

eu SISTEMATIZAÇl10

..Ufl}/t-------------- cr!~urt00=:J• PMoB

Justificativa:

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve
ser a mais ampla possível, não se restringindo à implantação de
uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos
mais diferentes instrumentos e medidas de natureza administrativa,
financeira. política e etc ..•• de forma a assegurar efeitos abra~

gentes e complementares.

PLIENiJUo/CONIS,io/8UIlCON'SSÃO-----------,

= TEXTotJUSTlflCA;io --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 500

Inclua-se no 'artigo 500 as expressões "agrária" e "tecno
16gica" a palavra científica, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 500
"Dentro de doze meses. a contar da data da promulgação

desta Constituição~ o Congresso Nacional aprovará leis que fixem
as diretrizes das políticas agrícola. agrária. científica. tecn~

l?gica. industria~, urbana. de transporte e do comércio interno

e externo".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTI~O 326

Fica alterado o artigo 326 e seus parágrafos que passam a
ter a seguinte redação. excluído o ?tual § 2Q, renumerando-se os
seguintes:

Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária medi
ante desaproriação, por interesse social, da propriedade territorT
aI rural necessária à execução d~ planos. programas e projetos de
desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de indeniza
ção em ~ítulos da dívida agrária para a terra nua, em dinheiro, pa
ra as benfeitorias úteis e necessárias. -

§ 1Q - Os títulos da dívida agrária. com cláusula de exata
correção monetária, serão,resgatados no prazo de vinte anos. acres
~idos dos juros legais. 

§ 29 - A Lei definirá as zonas prioritárias para Reforma
Agrária. os parâmetros de conceituação da propriedade. bem como os
módulos de exploração da terra.,

§ 39 - A emissão de títulos da õívidaagrária para as 'fina
lidades previstas neste artigo abedecerá a limites fixados. anual
mente. pela lei ordinária.

§ 49 - E assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrá
ria a que se refere este artigo, como meio de pagamento de qual~

quer tributo federal. pelo seu portado~óu obrigações' do desapro
priado para com a União. bem como para qualquer outra finalidade
estipulada em lei.

§ 52 - a Transferência da propriedade/objeto de desapropr!
ação, nos termos do presente artigo, não constitui fator gerador de
tributo de qualquer natureza.

(conto p , 212)

A presente emenda busca compatibilizar os artigos 39, item
XVII. da Comissão da,Soberania e dos Direitos e garantias do Homem
e da Mulher; 3Q, da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão da
Ordem Econômica.

Justificativa:
Suprimiu-se o Parágrafo 2º porque é desnecessário

do "caput" do Artigo, objeto da presente Emenda.
diante

CDMISS~O DE 5ISTEMATIZAÇl1o

~ fundamental que o Congresso Nacional fixe em lei dire
trizes gérais para oJ.ientar a atuação do poder executivo nesta m~

téria, conferindo ao desenvolvimento científico maior grau de re
presentatividade. pela ampliação da participação da sociedade. e,
o que é fu~damental, ~aior estabilidade na atuação governamental.

HAROLDO 'SABOIA

EMeNDA CS04967-5
tJ HAROLDO SABoIA I pr;~~~0:J

=--------- I'LIENA"IO/c:OlollSSÃo/sUBCONlSsÃO----------- DATA

f:J SISTEMATIZAÇl10 1 t-DJicjd)J
r::T-------------- TEXTO/JUSTlfICA;io-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310

Dê-se ao parágrafo 1Q do artigo 310, a 'seguinte redação:

Artigo 310 - § 1Q - E vedada a formação de monopólio. oligopóli
os, ~artéis e toda e qualquer forma de abuso do po
der econômico, admitidas as exceções previstas nes
ta' constituição. cabendo à lei fixar as penalidades.

.Justificativa:

A modificação tem a finalidade de tornar expl[cíto como
princípio constitucional a proibição de tais práticas. deixando
que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso
do poder econômico.

r;-r n:x:ro/.lU5TIFlCAÇÃO --,

EiJElIDA SUl'RLSSIVA

Suprima-cc o art. 203 c seus p"'r~rafos.

JUSTIPICAÇÃO
O art. 203 e seus p2.r~gra.fos rcstauranlos baronatos das serventias

de ju~tiça, onde tabeliUcs. oficiais de registros de imóveis e outron rea_

lizaram enormes fortunas, adquirira.m poder polltJ.co contr~ri.o ao interesso

púolico c contraria~~~ ~ronta1mcntc o lema de justi~a barata e maSco &ra~i_

ta, nuc pals,onde mais do 60 ~ de sua populaçrro vive em extreca pobreza.

O oxcl"c1ciO dos serviços notariais ettrezistl~ais". COIrIO- estabelece

o art. 203, cm car~tor urivado está em contradição CO~ o drt 6 461 do

do l'r0J eto qu e estabelece f

tlSerão estatizadas as serventias do foro judic.ial.assim

definicl.as por leJ.,respci tados os direitos ãe seus atuaã s

titulares. 11

O art. 203 est~,igua~4entcJ ~m cont~adi9Ro com o art. 13,inciso

XV, nllnea a) que prescreve:

nA lei c o Estado garantirão a todos o acesso à juotiça.l'
E aUnea x) :i:!!.~f

I~ dever do EStado prestar ass~stência judici~1~a Gra1~i

ta nos que não podem ter acesso à justiça sem oncrificio do

tl!n1rilO indi5pcns~vel à existência digna."
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r.;-r---------------TUTOI..uSTlfICA;ÃO----- ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGD: 1º

PLENAR10/COJ,USS.iO/SUIlCOr,l15SÃO---------__

J
oooViLJ
E!PA~TlD0=:J• PMDI3

,.UTOA--- _

substitua-se a expressão "A peSquisa refletirá" do pará
grafo 1Q do artigo tiOO, por "As atividades inerentes ao desenvol
vimento científico e 'tecnológico refl~tirão interesses naci~nais,

regionais. locais, soc í a í s e cul t iira.ís ;: asseg~'rando' a aut oridmia
da pesquisa científica básica". '-

EMENDA CS04972-1
P: HAROLDO SABOIA

liA l>rostllq:!O jurisdicional ~ [;l'ntuita, desde quo a parte

afirme n impoGGibilidndo do- pagn.r cuotll1l o 'tnxua s "

So os serviços nptariais c nregistrais nl f'orem prestados em ca:ràter

privado,mediante o pagamento de emolumentos. em muitas comarcas pobres do

interior. aS mais necessitadas de justiça, não haveria nem tabe~ães.nem

oficiais de registro, pois esses serventuarios, ante as diSposições cons_

titu câonaâ,s citadas, dorreriam de fome.

:Por tudo isto, a oficialização dos cart~rios t um lema tranquilo c.

e corrente-nos meios ;)udiciarios de todo o Pats. Està. na art. 206 da atu.al

COnstituição, como UJIla conquista de ordem social.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1967

o art. 203 tambóm ao encontra em conflito COm o art. 199 do l'roJ e

to. nestes tomos s

HAROLOO SABOIA Justi ficati va:

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que
compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, como por ~xe~

pIo a formação de recursos human~s, sendo recomendado substituí
la por outra de sentido mais amplo.

Capítulo V, da Comunicação, Título IX, da Ordem Social.
Acrescente-se, onde couber, õ seguinte artigo, remune _

rando-pe os demais.

- Constitui monopólio da União a explo~ação de
serviços públicos de Telecomunicações, comunicação postal,tel~

gráfica e de dados. '

§ 1Q - O fluxo de dados· transfonteiras será processado por i~

termédio de rede pública operada pela União.
§ 2Q - ~ assegurada a prestação de seviços de informação por e~

tidades de direitos privados através de rede pública operada p~

la União.
§ 3Q - E assegurado o sigilo nas comunicações postais,telegráfl
cas e telefônicas ..
Art. 41 - ~ assegurada a liberdade de imprensa em qualquer meio
de comunicação.

NELTON FRIEDRICH

""' TEXTO/...uSTIFICAÇAO.---------'----'--'----.,

Substitua-se o § 1Q do Art. 403
" AuNIAO , OS ESTADOS • O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICípIOS , ANUALMENTE,

APLICAR~O TRÊS POR CENTO DO SEU ORÇAMENTO , NA CAPTÇ~O CIENTíFICA E
I

TECNOLOGICA.
~ LEI FIXARA OS CRITERIOS MEDIANTE OS QUAIS INCEi:!

TIVARA A P(lS-GRADUAÇAO, AS PESQUISAS E BOLSAS DE ESTUDO DE NIVEL SUPERIOR
EM INSTITUIÇOES DE COMPROVADA CAPACIDADE T~CNicA."

JUSTIFICAÇ110

ANova República mudou o estilo e a estratégia
da política tecnológica do País, ao iniciar processo de recomposição'e pr~

gressivo aumento dos investimentos em tecnologia para recuperação da capacida
de produtiva.

JUSTIFICATIVA

Uma Nação moderna e democrática só exercerá plenamente sua 50 

berania se conceder ao Estado instrumentos de controle dos servl
ços básicos in?ispensáveis à sociedade.

Os serviços públicos de Telecomunicações,comunlcaçãoPo~

tál, telegráfica e de dados devem, portanto,constituir monopó
lio da União.

HAROLDO SABOIA

DE t.Mt:.NUH.....

Para 1986 exite um orçamento que totaliza 4,3 bilhões de
cruzados a serem aplicados em ciência e tecnologia, o que representa aumento, em
termos reais , trinta por cento em relação a 1985.

DMinistério da Ciência e Tecnologia, tornou-se o centro
do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Comparado com países e~ pleno desenvolvimento, o Brasil
praticamente não dispõe de mecanismos fiscais e recursos financeiros. a fim de
incentivar a tecnologia ,nacional.

Esta proposta visa um acréscimo de um dispositivo ao tex
to constitucional que determine à União a aplicação anual, através do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, de três por cento do Produto Naoional Bruto nas
áreas de desenvolvimento tecnológico. ESta medida propiciará a geração de tec
nologias adequadas à exploração nacional das potencialidades do País.

COMISS~O DE SISTEMATIZAç~O

= ---:::__ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ....,

&MENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 325

Suprima-se o parágrafo único do art. 325 do Anteprojeto.
JUSTIFICATIVA

r.;-r--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------.-,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EM~NDADO: Artigo 259

A.compatibilização do Anteprojeto impõe a supressão do
Parágrafo único do Art. 325, sob pena de tornar a futura ~on~

tituição longa, confusa e repetitiva, inserindo matéria que d~

ve ser remetida à regulamentação através da Cegislação Ordin~

ria.

O artigo 259 do anteprojeto, passa a ter a se-
gu~nte redação:

Art. 259 - As Políc~as Militares e os Corpos de

Bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas à
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preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disc~pl~na e

investidura m~litares; exeréem o poder de polícia de manutenção da

ordem pública, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal; são forças aux~liares do Exérc~to

e reserva deste para fins de mobilização.

.NTAÇAO DE tlVl~ ••

EMENDA CS04977-2
f? CONSTITUINTE DENISAR ARNE;~~

__________ PLuA'uo/tONtuio/susc:ONlaaio--- _

tJ COMIS5A~ DE SISTEMATIZAÇAO

~""JlTltlO--

PMDB/RJ _

~1l"TA,---

'ov07/87;
~ ~__ TEltTO/olUSTI'ICAÇÃO--- --,

JUSTIFICATIVA

A emenda supr~miu a expressão "inclusive nas rodovias e.ferrovias f~

dera~s", com a finalidade de evitar o conflito de competência entre
o Estado e ~ União, esta responsável pela expl~ração dos serviços de

transportes nas rodovias e ferrovias federais, inclusive competente

para legislar.

o DE EMI:.I'lL..~_
EMENDA CS04975-6
~ AUTOR

~ CQNSTITlJINTE DENISAR ARNEIRO
tI-'UTID0:=J

PMD

EM"NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENJADO: ARTIGO 103, SEÇAO 11

Inclua-se nJ a,teprojeto:

Art. 103 - A Câ~ara dJS OeputadJs e o Senado Fe
deral poderão convocar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Esta
do para prestarem, pessoalmente, informações de assunto previamen
te determinado, dentro dJ prazo de 15 (quinze) di~.

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

'r-r- .'- 'I.ENÀ."IO/cO"'lssio/IU~CO"ISdo-----------

[!J
= TEXTot.,lUSTI'ICAQ'ÃO --, J U S T I F I C A ç A O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 49, INCISO XIX, letra h

o artigo 49, Inciso XIX, letra h, do Anteprojeto
pa~sa a ter a seguinte redação:

Consideramos necessário estip"lar um "razo para
qJe os Ministros atenda~ à convocação das duas Casas do Congre~so,

PJis viria facilitar o a,damento dJS trabalhos nas mesmas, evitan
00 críticas pJr parte de quem os convocou, e postergação e desres
peito aos represe~tantes do ~ovo, por a~ueles a quem foi confiado
u~a pasta ministerial.

•

Art. 49 - ••••••••••••••••••••••••••••••

XIX .•••••••••••••••••••••••••••••••••••

h) transito e transporte de pessoas e bens

nas vias terrestres.

TAÇAO Dl:. t:.("'_I"'~_
EMENDA CS04978-1

.t=J
L CONST ITI! INTE nFN ISAB ABNE I80
..,.,. I'LUU.IlIO/c:oWlssio/su..COMISSi.o-----------

pu C~MISS~O DE SISTEMATIZAÇAo

~""JlTIDO--

PMDB/RJ

JUSTIFICATIVA
.., T~lt'TO/JU5TIFleAi;Ão----------------_..

= 1'I:llTo/"Un
l'lcAl;;,O

---;

A letra "b" do Inciso XVI, Seção II,dJ Artigo 98,

passa ter a seguinte redaçãJ:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 93, SEÇA~ 11, INCISO XVI, LETRA "b"

o texto do anteprojeto "trânsito e tráfego interestadual e rodov~as

e ferrov~as federa~s", ê conf,-:so, em primeiro lugar, porque as
expressões "tráfego e trânsito'( são equívocas, e, em segundo porque
a redação perm~tiria ã União legislaT apenas para trâns~to ~m rodo

vias e ferrovias federais, permitindo aos Estados e Municípios leqi2
larem diferentemente que a União e não apenas suplet1varnente como é

a tradição orasileira.

EMENDA SUPRESSIVA

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade da

Federação que vive com 90% (noventa Dor cento) de recursos da

União, não seria recomendável a eleição de Governador, Deputa

do Estadual e Vereador, poIs, no caso do President 7 da Bepúbll

Ca ser eleito por um partido e o Governador do Distrito Fede
ral por cjr t ro de tendências totalmente diversas, quem salria
prejudicado neste evento é o povo da capital. Consequências vá

rIas resultaria, taIs como: a não liberação de verbas suficle;

tes no tempo que permita solucIonar os problemas locais, etc,
etc, etc.

o parágrafo 4~ do Caprtulo V, do Artigo 65.
JUS T I F I C A C ~ O

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, CAPTTUlO V, PARÃGRAFO 4~

Suprimam-se do anteprojeto:.

~'UTIOO--

PMDB/RJ

~O"TA--;

02107 /87 J

1.0'''' .

r:-r---------- 'L.EMA"'tO/tOllllnlo/lu.CO_I'"ÃO-----------tJ CO\1I9sAO DE SISTEMATIZAÇAO

TAÇAU

EMENDA CS04976-4
~ CONSTITUINTE D"NISAQ ARNE;:~

Art. 98 
XVI -
"b" concessão de linhas comerciais de trans

pJrte aéreo, marítimJ e fluvial, vedado o monJpólio.

J U S T I F I C A ç A O

~N J~yl-\V Vr:. c.l'rll_l'flJ ...~_

EMENDA CS04979-S
fi It.UTOll

c= CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

..,----------------TUTO/JusTlrlcAi;ÃO---------------__

EMENDA SUPRESSIVA

Consideramos impJssivel passar pelo Congresso N~

clo,al as côn:essões oe transporte de passageiros em rodovias e
ferro\ias pois, diariamente são solicitajas novas linhas com a cria
.çãJ· ae novas cidades ou po~os gerad3res de massa hJmana, que se
movimentam pelas estradas capilares desta grande Nação.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, CAPTTULO V, PARÃGRAFO 3~

Suprimam-se do anteprojeto:

O parágrafo 3~ do CapTtul0 V, do Artigo 65.
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JUS T I F I C A ç ~ o

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade dá

Federação que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da
União, não seria recomendável a eleição de Governador, Deput~

do Estadhal e Vereador, pois, no caso do Presidente da Repú 

bllca ser eleito por um partido e o Governador do Distrito F~

deral por putro de tendêncIas totalmente diversas, quem sai

ria prejudicado neste evento ê o povo da ca~it~l. tonsequên -
elas várias resultaria, tais como: a não lIberação de verbas

suficientes no tempo que permit~ solucionar os problemas 10

c a I s , etc, etc, etc.

EMENDA CS04982-9
I'lr--------------AUTOR-,..--------------j ~."A"TIOO~

CCONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO . C-PMQB.---J
r--------:--- PLtHAAIO/COJ,ussÃo/sOBCO.. ",ÃO AT

t! COMISSÃO DE SISTEMATIZAC1\O I w ;'JWJ
= TEXTOIJUSTlrlCAÇÃO------- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISO XI, letra "d"

o'Artigo 49, Inc~so XI, letra "d" do Anteprojeto
passa a ter a seguinte redação:

ART. 49

XI

= T~noJ"\lnl"e ..~lo--------~-------___,

CONSTlTIIINU DFNlSAR ARNEIRO

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

.......... - - .

d) as V~as de transporte entre portos marít~

mos e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de Estado
ou Território;

~'''''TII)O~

MDB/R

I.Ul0l'l.---------------EMENDA CS04980-2

tJ
.."c---------- I'l.tNAJlIO/c:Ol,j,s,io/suJeOllllssÁO------------,

EMENDA SUPRESSIVA JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65: CAPfTULO V, PARAGRAFO 2~ A redação atual restringe a competência da União, de explorar, dire

tamonte ou mediante concessão ou permissão, apenas com relação ao
transporte aquaviár~o, deixando de lado o transporte aéreo, ferroviã
rio c rodoviário. ' -

'Suprimam-se do anteprojeto:

O parágrafo 2~ do CapTtuló V, do Artigo 65.

JUS T I F I C A C ~ O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENbADO: ARTIG~ 65, CAPTTULO V

= .,- Tt1TOIJUSTlfICAÇÃO _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

tJ:;.;~;~-J-

tc";-;ã7

.&UTOIII---------------

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
., PLlNAJllO/cO.. IUÃO/SUICOIllI"ÃO _

f:

EMENDA CS04983-7 -

tJ
Por considerar o Distrito Federal uma Unidade da

Federação que vive com'90% (~oventa por cento) de recursos da
UnIão, não seria rec.omendável a eleição para Governador; Deputado

Estadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da Repúbl ica ser
eleito por um partido e o Governador do Distrito Federal por o~

tro de tendencias totalmente diversas, quem sairia prejudicado
neste evento é O povo da capital. Consequências várias resultari
am, tais como: a não 1 iberação de verbas suficientes no tempo que

permita solucionar os problemas locais, etc, etc, etc,

= nXTO/JuSTlrlcAr;io _

EMENDA CS04981-1lil AUTOR

ÇONSTITUINTE DENISAR ARNEIRJ
c_--------- ..l.[."ulc/eowl~si.o/s'.l.t.I)llU~sio-------------.t? COMJSSA) 'DE SISTEM~TJZAÇAD

~"AIlTIDO-

'rMD8/RJ

~o..'{"'--'ar 07/S'

Suprimam-se do anteprojeto:

O Artigo 65

EM~NDA MOOIFICA1JVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: ARTIGO 117, SUBSEÇA~ I, IN:ISO I.

JUS T I F I C A ç ~ O

O Inciso I, da Su~seçã' I, d, Artigo 117, p3S

sa ter a s~guinte redação:

ATt. 117 - .
I - ~~~térços, no mínimo, dos mem

bros da Câmara d,s Oeputa~os ou jo S~n,do Federal.

JUS T I F I C A ç A O

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade da

Federação que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da

União, não seria recomendável a eleição de Governador, Deputa
do Es~aduat e Vereador, pois, no caso do Presidente da Reoúb1.!.

ca ser eleito por um partido e O Governador do Distrito Federal

por outro de tendências totalmente diversas, quem sairia prej~

dicado neste evento é o povo da capital. tonsequências várias

resultariam, tais como: a não _liberação de verbas suficientes

DO tempo que permita solucionar os problemas locais, etc, etc,
etc.

Co--.sideramos q~e, m,dificar uma Constituição,

é ato ~e su~a relevân:ia, nã~ sen~o,porta'to,ser proposta por

uma minoria.
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EMENDA CS04984-5
f: CONSTITUINTE DENIS~R ARN:;:~
r.r---------- PLfHAJUO/çou,'sio/sUftCOIIII".iO-------------.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÂRIO OR AMENTO E FINAN AS

EMENDA CS04986-1
t: CONSTITUINTE DENISAR A~NE;;;
~ ,.t.tNi.ftIO/~OIll":tl0/$(,l1!l'I)UI:t'.iO-----------

p: COMISSAO DE SISTEM~TIZAÇAO

pr;"""o~'pMD8/RJ

= T[XTO/.lllSTlfICAÇ40-----------------, =_---------------Tt:XTol..lJ~Tlfll:A;;,O----------------_,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 270 EMeNDA SUPRESSJVA
DISPOSITIVu EMENDADO: AQTIGO 89, SEÇA9 11

Inclua-se no artigo 270, o inciso 111, com

seguinte redação:

a Suprima~-se d~ a"lteprojeto:

Art. 270 -
o artigo 89, da Seção 11

EHENDA ADITIVA

r:T---------------- TEXTO/.Ju5TlrleAçÃ,c---- ..,

JUS T I F I C A' ç A O

[:-''"''''-:--1PMDB/RJ ;CONSTITUINTE DENlsAR ARNEIRO

A prosseguir esta serIe de vantag~ns qu~ está se~

do tentado distribuir, indiscriminada~ente, à~u=les que tiveram a
s"rte de entrar p3ra os qU3dros funêio"lais do G~verno, mJito em br!
ve s~remJs uma Naçâo em qu~, toda a SU3 arrecadaçâ~ d~ im~ostos SE
rá para b=neficIar os seus servid"res, ativos e inatlvos.

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

EMENDA CS04987-0
l:

·JUSTIFICATIVA
I

A presente proposta, além de el~m~nar dúv~da frequentemente susc~ta-:
I

da a respe~to da const~tucionalidade da cobrança de pedág~o, incorp~:

ra ao texto const~tuclonal duas ~novações ~mportantes, expl~c~tando I
dois princíp20s que são da própr2a essência do Inst2tuto em questão,:

embora frequentemente esquec~dos em nosso País: a) o de que o pedá- !
9iO somente pode ser ~nstitu2do quando se oferecer aO usuár~o cam~- !
nho alternat~vo, sem õnus e b) O de que o produ~o de sua arrecadação:

deve ser obJeto de vinculação estrita a obras ou melhoramentos no tré
oho da rodov2a em que se der a cobrança, I

111 - Instituir a cobrança de pedágio ou

de qualquer Rutra taxa de utilização de rodovia quando não se ofere-'
cer ao usuár~o cam~nho alternat~vo, v~nculando o produto de sua ar

recadação a obras ou melhoramentos do respectivo trecho.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 162, SEÇ~O

Inclua-se no anteprojeto:

O Inciso XXlX da Seção I, do Artigo 162 a seguin-
,L.u•.l"lo/çoWI~'i.o/sUBCO"'I'Si.O------------ te redação:

= 1"txroIJt1STI1"IG'olÇ.io------------- ...,

EMCNDA AO IT I VA
DISPOSITIVO EMéNDADJ: A~TIGO 49, CAP1TULO 11, INCISO XVII

Art. 162 - ..
XXIX - ~Nomear, após aprovação do Congresso Na

clonal, o Governador do Distrito Federal.

J U T I I C A ç ~ O
Inçlua-se no anteprojeto:
Art. 49 - , ..• , , .

XVII - con:eder anistia, com a anuência do Con

gresso Nacio"l31'.
ConSideraMOS que de forma nenhuna poderá ser des~

vinculado do Presidente da Repúbl ica, em exerc1cio, o Governo da
Capital. Sendo assim, como sugerimos a supressão do AI-t. 65 e

seus parágrafos, é necessário a apresentação dessa e~enda.

r.:T----------------TlJlTO'.IIJSTIF"ICj.ÇÃO--- _

EMENDA SUPRESSIVA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO 5~"~~7~

tGJ';"78,

AUTOfl-------- _

,..- l'l"l"'<UUO'ÇO..lssio's~.c:OIolI'sio------------

f!J

EMENDA CS04988-8
tJ

JUS T I F I C A ç A O

Se~do a a"listia un at~ qJe o anistiaoo tenha SIdo
envolvido em Jroblem3s gravesde segurança n3CIon31, o~ do? afronta
à nossa Pátria ~, normalm,nte as conjen3ções são, n3 esmagad~ramai~

ria d3s v~zes, praticajas contra p~líticos, n3da m=lh~r do qu= o
C~n~resso para ser OJvldo, no mame/to de se ~oncêd~r uma ailstia.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 65, CAPfTULO V, PARfiGRAFO 59

Suprimam-s~ do anteprojeto:

o parágrafo 59, do Cap1tul0 V, do Artigo 65.
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r:'1 TtxTo/olUSTlf'ICAÇÃO _

EMENDA CS04991-8
f:J CONSTITUINTE DENISAR ARr:~~'RO
,- ..LENAAIO/cONISsio/&UDCOJlI~sio-----------

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

ARTIGO l~, INCISO XXIIDISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA MODIFICATIVA

O Inciso XXI I do CapTtul0 I I, do Artigo 14 do ant~

projeto, passa ter a seguinte redação:

J U S T I F I C A C ~ o

Po~ considerar o Distrito Federal uma Unidade da
Federação que vive com 90% (noventa por 'c'ento) de recursos da

União, não seria recomendá~el a eleição de-Governador, Deput~

do Estadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da Repú 

bllca ser eleito por um partido e o Governador do Distrito F~

deral por outro de tendências totalmente diversas, quem sai

ria prejudicado neste evento é o povo da capital. Consequên 

elas várias resultaria, tais como: a não liberação ~e verbas

suficientes no tempo que permita solucionar os problemas l~

c a l s , etc, etc, etc.

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

r;-r TItXTO/olUS1IFICAÇÃO ,

Art. 1~ - .

XXII - prolbiçio de trabalho noturno e insalubre

aos menores de 18 (dezoito) anos, é de qualquer trabalho a men~

res de 1~ (quatorze) anos, salvo na condiçio de aprendiz, a pa~

tlr dos 10 (dez)- anos, por perfodo nunca superior a ~ (quatro)

horas diárias.

EMENDA SUPRESSIVA
JUS T I F I C A ç Ã O

DISPOSITIVO EMENDADO:ARTIGO 65, CAPfTULO V, PARÃGRAFO 6~

Suprimam-se do anteprojeto:

Como o trabalho normal é de 8 (oito) horas, consld~

ramos que o menor aprendiz deverá ter o seu perfodo de trabalho

nunca superior a ~ (quatro) horas diárias, para que tenha cond.!.

ções de manter seus estudos. A dificultar com pouco tempo de

trabalho, vamos também dificultar o trabalho para este menor.

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

o parãgrafo 6' do Capftulo V, ~o Artigo 65.

EMENDA CS04992-6
t:

~'''IlTIOO--

L-EI1DO/RJ

JUS T I F I C A C ~ O
'LENAAIO/COIol153Âo/stlICOlflS:s.lOe: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

= n:xToIJuSTIf'ICAÇÃO -!

Suprimam-se do anteprojeto:

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade da

Federação que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da

União, não seria recomendável a eleição de Governador, Deput~

ao Estadual e Vereador, pois, no caso do Presidente daRepúbll

ca ser eleito por um partido e o Governador do Distrito Fede
ral por outro de tendências totalmente diversàs, quem sairia

prejudicado,neste evento é povo da capital. Consequências va

rias resultaria, tais como: a não liberação de verbas sufici

entes que permita.solucionar os problemas locais, etc, etc,etc.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTlGO'I~, INCISO XVII

a) o Inciso XVII do Capftulo 11, do Artigo til.

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

EMENDA CS04990-0

f!J
:r--PA"TIDO--

C.f.!IDO/RJ
JUS T I F I C A C ~ O

r:'1 TEXTO'oIUSTII'"ICAÇio-----------------t

A Nação não comporta agora e nem no futuro a prolbl

çio do servi~o extraordinário.

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO l~, INCISO XXIV

Suprimam-se do anteprojeto:

EMENDA CS04993-4
l:

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r---------------''-tf.::nO/olu:m'fICAc;ÃO---- --,

a) o Inciso XXIV do t ap l t u l o 11, do Artigo l~

J'U S T I F I C A Ã O
EMENDA_ ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO l~, INCISO XII

SugeriMOS a supressão deste inciso, por conside

rarMOS assunto de Lei Ordinária.
Inclua-se no inciso Xlí, do CapTtulo I I, do Artigo l~,

o seguinte:
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, Art. l~ - .
XII sal~riQ-famflla aos dependentes dos trabalh~

dores de baixa renda, com m~iil:1o de 5 (cinco) filhos.

JUS T I F I C A C'Ã O

Como o PaTs necessita diminuir ,a sua t ax a de natal Ida-
/ • - . dI'de para poder d~nvolver e ombrear-se as Naçoes mais esenVo VI-

das do mundo ~ um~ forma de n~o continuarmos Incentivando desme
, -suradamente a natalld~o entretanto, reconhecemos ser de sl

relto um casal de baixa renda ~~'at~ 5 (cinco) filhos.
'r - --- ~

\ :

~ bom funclonirlo ou operirlo para ter estabilid~

de no seu emprego não necessita de amparo legal, so~ente os

relapsos, Ineficientes e desinteressados na sua atividade. Por
tahto;-u~~empregado sem a menor motivação no seu trab~lho. Con

sideramos tamb~m que um empregado que c?rresponda a todas as

necessidades, nenhum empregador tem interesse perdê-lo.

A vigorar esta estabilidade, vamos premiar somen

te aqueles que acima nos referl~os.

I.4Yl-'V LJL. L..IYll-I" ....

EMENDA CS04996·9
ill AUTO"

~ COMSTITUINTE DENISAR ARMEIRO

,----------r- ,.L~NA"lo/eolllssÃo/SIJICO..IS'io---------_~

r= CQKISSÃO DE SISTEMATIZAr.~O
=~---------------TUTO',fUSTI,.le ...~ÃO-------- _,

EIiENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS04994·2
~

"UTOIt~--------- _
: ._ CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

p=r;""IITUIOZJ
PMDB/RJ

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13

,Lt.....'uO/COll.',io/su.CO..IS,io------- _

COMISS~O~DE SISTEMATIZAC~O

.... -"'- TUTO/..uSTlflC ...çio _,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se do anteprojeto:

a) a letra "e" do Capftulo I, do Artigo 13

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO l~, INC'ISO X JUS T I F I C A C Ã O

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o Inciso X do Capftulo 11, do Artigo l~

Não é justo constar da Constituição um ite~ que não
especifica o que é excesso de lucro, o quanto, e, que determina

que ser~ definido por le).

Consideramos que O assunto ~ realmente de Lei Ordl-

nárla.

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

~o DE EMENUA"
Art. l~ - ..

X O salário .do trabalho r1'Oturno será superior

ao do diurno eM pelo menos 50% $clnquenta por cento), Indepen
dente de revezamento.

EMENDA CS04997·7
(:J

&UTOII:------------ _
~' .."TIOO~

Y\DB/R3

COMISS~O DE SISTEMATIZACÃO
JUS T I F I C A C Ã O

r---------- tu:NÂPI\OICONISSÃO/SU.tON'ssio-----------

tJ
..".. TEltTO/.fUSTlflCAÇÁO------- -,

EMEMDA SUPRESSIVA

Como O salário noturno"jã tem um adlclq,nal de 50% (ci.!:!,
quenta por cento), não entendemos por que a hora passa a ser de
~5 (quarenta e cinco) minutos quando, na realidade, a hora ~ de
60 (s~senta) minutos.

DISPOSITIVO EMENDADO ARTI no 13

O ?afs não est~ em condiçSes de dar o que não tem. Ou

trabalhamos ou vamos par~ o caor.

&UTOIt~--------------,

CONSTITUINTE DENISAR ARUEIRO
,.... 'LlNÂ'UO!COM.",io/sUICOMIUi9-----------

lU·· COMISsAo DE SISTEIiATIZACAo
1':'Ir-_-- TtXTOlo1uSTtfICAÇio -,

Suprimam-se do anteprojeto:

a) a letra "b" da Capftulo 111, do Artigo 13

JUS T I F I C A r. ; O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTI GO 14

Sugerimos a supressão desta letra, por conslderar-"
mos totalmente tnâqua sua redação.

Suprimam-se do anteprojeto:
a) a letra "c" do Capftulo 11, do Artigo l~.

JUS T I F I C A ç Ã O

Sugerimos a supressão desta letra, por considera~

_MoS ~ue O PaIs ainda não tem condlçSes de dar estabilidade ao

tr.b.l~adori após 90 (novent.) dias de experiência.
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EMENDA CS04998-S
t=coN~TrTurNTE D~NrSqR A'NEr;~·
,.....,. I'LfNAllIO/cOIol.SSÃQ/su.cou.ssÃo-----------,

~COMISSA1 DE SISTEM~TIZA~Ao

III

EMENDA SUPRéSSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 47, CFPITULO 11, PARAGRA-O 22.

Suprimam-se d3 anteprojeto:
a) o parágrafo 22 do Capítulo 11, dj Artigo 47.

JUS T I F I C A ç ~ O

Sugerim3s a supressão do parágrafo 22, em virtu
de do artigo 47 já espelhar claramente os três p01eres.
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~__~ TCllTO/oIUITI'IC&çio.:.'--------------t

EMEN)A ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAJO: AqTIGO 30, SEÇ~O 11, IN:ISO V, PARAGRAFO 3R

Inclua-se no parágrafo 3R d3 Inciso V, dJ Arti
go 3D, o seguinte:

Art. 30•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§32 - Os efeitos por partidJs, que não tenham
satisfeito às condições dos parágrafos anteriores nã3 perderão o
mandato, te~do os mesmos, um ~razo de 160 (cento e oitenta dias)pa
Ia optar por um novo partido.

EMENDA CS04999-3 _
tJCO~5TITUINTE DENISA~ A~NEI;~·
~ I'LENAllIO/CON.SsÃo/suaeOIllI',io--- _

f:COMISSAO DE SrSTEMATIZAÇ~9

~PA'nIQO--

PMDB/RJ

~OAT"--

"ov07/87

J U S T I F I C A ç ~ O

Não entendemos que a Constituição deixe de de
terminar a P3sição que o eleito te~ha que tomar, se a Câmara dos
Deputa~os é comJosta por partidos políticos.

~ TuTotoluSTITlC.&/Wio--------- -;

EMENDA CSOSOO2-9
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMí:NDqDO: AqTIGO 59, CFPITULO IV, INCISO V,
FO 22.

PAqAGRI\-
~ aUTO_

~CONSTITUINTE DENISAQ ARN-IRO
,...- ----- 'I.UAlllO/COlllllSio/.UICO_IIlIe----------

t?COMISSAD DE SISTEMATIZACRD
~..,.--
",07181

Inclua-se no a,teprojeto:
Art. 59 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§2Q - SãJ condições de elegibilidade de Ve
reador ser brasileiro, ser alfabetizado, estar no exercício dos di
rei tos políticos e ter idade mínima de dezoito a,os.

JUS T I F I C A ç ~ O

Não pJdemos aceitar qualquer cidadão candidatar
se à Verea,ça por um município, sem qJe o mesm~ seja alfabetizado.

Como uma das o~riga;ões do legisladJr municipal
é fiscalizar os atos do sennar Prefeito, examinar suas contas e
aprese~tar prop3sições, torna-se impossível um analfabeto o~upar

uma cadeira de Verea10r.

.,... TlXTO/oIU.T1'ICa;io, -t

EM~NDA SUPRESSIVA
DI5POSITIV0 EMENDADO: A~TIGO 45, PARAGRA,O ~NICO

Suprimam-se do a,teprojeto:
a) Parágrafo ~nico do artigo 45

J U S T I F I C A ç A O

Sugerimos a supressão do Parágrafo ~nic~ d3 art!
go 45 p3rq~e o mesmo já espelha todas as co~p~tências atribuídas
dos três poderes.

•""v-v
EMENDA CSOSOOO-2W AV,"

~CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

li) I'LlNUlolC:ONlnio/.u.CQIIIS.áo

C:COMISSAD D~ SISTEMQTIZACAo
~~aT&--

LQl..LQz.L.a.z.

,EMENDA CSOSOO3-7
~ a~
~ CONSTITUINTE D~NISqR ARNEIRô
.---------- .LIl....lO/CQllt••io/.I,l.COIU••lo _

t?CDMTSSAO D~ 5ISTEM~TIZAC~O

tJ;'.l.IIlTIU--
PMDB/RJ

~un-

'avD7/8i

ficar
estran.
decisão

senhores

=r-------------- TUTO/olUlfT'rIC&çio- ---,

EMéNDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMtND~DO: ARTIGO 49, CAPITULO 11, INCISO IV

Inclua-se n3 in~iso IV, do capítulo 11, dJ arti
go 49, o seg~inte:

Art. 49 - ••••••.••••••••••••••••••.••••••••...•
IV - Permitir, ~os casos previstos em lei

com~lernentar, que forças estrangeiras transitem pelo território n!
cionel ou nele perma'eça~ tem~orariamente, desde que autorizados
~elo Congresso Nacional.

~ U S T I F I C A ç ~ O

Consideramos de muita responsabilidade,
somente a cargo da União, autorizar ou permitir que forças
geiras transitem pelo territ~rio nacional, sem que esta
passe pelos legítim~s representantes dJ povo, que são os
Deputados e Senadores.

~.

EM"NDA SUPRESSIVA
DISP05ITIVJ EMí:NDADO: AqTIGD 47, CAPITULO 11, PARA~RAFO lQ

Suprimam-se do ante~rojeto:

a) o parágrafo IQ d3 Capítulo 11, do Artigo 47.

JUS T I F I C A ç ~ O

Su~erimos a supressão do parágrafo IR, em virtõ
de do Artigo 47 já espelhar claramente os três po~eres.
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,.".,,.---- TI:Jl.TO/"UST'I,.lt~io----------------
= TUTO/"uSTII".ca;io _

EMENDA CSOSOO4-5

f?CONSTITUINTE DENISAR A~NE~;~
~ I'1.1......o/cOMIISÃo/.u.COlllllSio,- _

P?CO~ISSAO DE SISTEMATIZAcn~

~paIllTIDO--

PMDB/RJ

~"T.--
"nJ07/87

EMENDA CSOS0ô6-1

F?CO~STITUINTE DENISAQ AqN~I;~~
.-- .LI_.,uo/I;OUIlSio/SUICO_'uio-----------

t:COMISSA) DE SISTEM~TIZAÇAO

~"""'TIDD--

"PM:JB/RJ,

pr;:....--
"w07J87

EM~NJA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ~M~NDADO: AQT.,28! SEçn) I, INCISO I, LeTRa PBP.

EMENDA A;JITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, CAclTULO 111, INCISO V

A letra "b P do inciso I, do J\rtigo 28 do a.,teprE.
jeto, passa ter a seguinte vedação:

Art. 28 - ••••.•••••••••••••••••••••.•••••.•••••
I - ..••..............•.................•..

b são obrigatórios o alistamento dos
maí cres de 18 (dezoito) anos, p ar ém , o voto é .facultativo para to
das as classes da população brasileira.

In:lua-se no inciso V, d~ capitulo 111, d~ arti
go 18, o seguinte:

Art. 18 - .••••••••••••••~.~~_•• ~ •••••••••••••••
V - ••••••• ; ••••••_ •• _.~~.~ •••••• ~.~ ••••••
h - a,greve só terá validade para efeito

legal com a presença da ~aioria d~s associadJs da categ~ria.

J U S T I F I C A ç n O J U 5 T I F I C A ç n O

Consideramos uma jistorçã~ na nossa ~oiítica, a
obrigatoriedade do voto pois isto vem distorcendo o resultado das
eleições já que, por ser o~rigado a votar e cum~rir um direito
constitucio,al, facilmente são presas dos fa~osos cabos eleitorais
e dJS currais eleitorais. Com esta obrigatoriedade e sem co.,hecer
e nem se interessar pela política do seu País, não analisam os ca~

didatos que ,estãJ concorre,dJ ao pleito eleitoral
Consideramos, ainda, o ato de votar, seja e~

quem for, o cumprimento da sua o~riga;ão determinada por lei.
o,exemplo' dJS países desenvolvidJs demonstra que

a nosso proposição é a mais a~ertada.

Não é possível quando se defende a plena democr~

cia, que um ato de tal magnitude, ou seja, a deflagra;ão de greve
de uma categoria, seja ela declarada por 50 (cinquenta) ou 100
(cem) associados de um sindLcato ~ue tem em seus qJadros associat!
vos, com~ exemplo, 5000 (cinco mil) associados. E é isto que vem
o=orrenjo ultimamente com muita freqJência, o que não demonstra a
verdadeira democracia praticada nJS sindicatos de classe.

=-----_,.---------T[...:l/oIUIT"I'"I;;,C---------------- r:-r---------------TlXTotolunlflc...çio--- --..

tTP}PUTI00;J
PMDB/RJ

'LlItAJlIO/COUI"io/luacOMluio -,

e: COMlssAo DE SISTEMATIZACAo

EMENDA CSOSOO7-0
li aUTORr: CONSTITUINTE DENISAR ARMEIRO

~D"T"--
"rn!07/8;

---- PLU...IO/tOIilIUioIlUICO... ,.,l.o- _
e? COMTSSn~ D~ SISTEMATIZACno

~DA CSOSOOS-3
l!J aUTO.r: CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

EMENJA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, CAPITULO 11, PAqAGRA>O l~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 12, PARAGRAFO 1~

Suorimam-se do a.,teprojeto:

a) o parágrafo lQ, dJ Capítulo lI, do Art. 17

J U S T I F I C A ç n O

à idade méjia, em

culpar alguém sem
o:asionandJ algum

/

/

O Parágrafo 1~ do Artigo 12 do anteprojeto, passa
ter a seg~lnte redação:

JUS T I F I C A C A O

No momento eM que'a Constituição fOr promulgada,
que esperamos seja no máximo até o final de dezembro, imediata
mente o Congresso entra em recesso, não sendo possível J portan

to, tomar conhecimento em trinta dias, o que. preconiza o Art.
I:!, ~ 1s ,

A;t. 1:2
~ ~~.~~~;~~~~.~.~~;.~;.~;;;~;.~.~~~;; •. ~l;

nal deste artigo serão levados, dentro de cento e oitenta dias.

ao conhecimento do Côngresso Nacional.

qJe o mesmo-nem con,eça onde seu prepJsto
ato que ven,a lhe prejudicar.
A perm3necer este P3rágrafo 12 estamos voltando
que os justos pagam pelos pecadores.

Suprimindo o parágrafo 12 passa o parágrafo 22 a
discrimina com exatidão a resPJnsabilidade do em

de culpa ou desídia de s~ parte.
NãJ é possível em-Pléno limiar dJ século XXI se

está

ser o 12 o q.J31

pregador no caso

Teremos que levar em consideração taMbém, o gran

de acúmulo de obrigações que terá o Executivo que executar para
que a ConstItuição seja cumprida na sua fntegra.
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JUS T I F I C A C I'i O
AUTOlll--------------_

EMENDA CSOSOO8-8
m _I Erp"MOTD"B'/~RJc: CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO, ~ '~J~

'LUUIOlc:O.."SiO'IUICOIlfISsiO----------_

j
~OAT"~

[:J COMISSI'iO DE SISTEMATIZACAo bt7 J87J
"" TUTO'JU5TI'lCAÇio -,

EMENDA SUPRESSIVA

ConsIderamos uma discriminação à mulher a Inclusão

deste inciso na nova Carta Magna, Ja que trará dificuldades em
conseguir emprego, principalmente se for jovem e casada.

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 14, INCISO VI

Suprimam-se do anteprojeto:

a} o inciso VI do Capftulo li, do Artigo 14.
EMENDA CSOSOll-8

JUS T I F I C A ç I'i O

f: CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

---------- 'LUU10/ço.. l"lo/lu.co..lasio----------~

tJ COMIsslio DO SISTEMA TRIBUTJ!.RTO, ORCAMENTO E FTNl\NClIS

~---------------- TEXTotoluSTlfICAÇio-----------------.,

Sugerimos a supressão deste inciso, por consIderar

mos assunto de LeI Ordinária.- EMENDA MODIFICATIVA

COMISSI'iO DE SISTEMATIZACI'iO

- .Art. 270

O inciso I do artigo 270 do anteprojeto, passa
a ter a segu1nte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 270, inc1so I
..."'l'OlI:--__-,- --..,

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

r.J----------------TI.TO/olU'TI,.ICAÇio ~

EMENDA CSOSOO9-6
[!J
r:"lr---------- 'LUtÀ"lotcoulsdotluICOlllssio .,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 14, INCISO XV

I - estabelecer limitações ao livre tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributo interestaduais ou intermuni

cipais ou através de barreiras fiscais ao longo das vias de transpoE'
te.

""----------------TUTO',1USTlI"ICAÇio------- _

EMENDA SUPRESSIVA

JUS T I F I C A C I'i O

O princíp10 constante desta propos1tura é da tradição do nosso d1re~

to const1tuc10nal. D1spositivos semelhantes e com o mesmo propósito
foram 1ncorporados a todas as nossas constituições republicanas, a

saber: de 1881 (art. 11, anc í so H·), de 1934 (art. 17, Inciso IX),
de 1937 (art. 25), de 1946 (art. 27) e de 1967 (art. 19). A inovação

resiae na.parte final da proposta, em que se procura atr1buir eficá
cia a esse preceito, vedando expressamente instalação de barreiras
f1sca1S ao longo das V1as de transporte.

t que, apesar de tão antiga, a proib1ção de se impor limitações à
11vre circulação de pessoas ou de bens pelo território nacional ap~

rentemente não tem s1áo levada a sér10 pelos governos estadu21S, que

Insistem em lançar mão de um instrumento medieval de fiscalIzação:.
as "barreIras" Instaladas ao longo das rodovias. Nessas "barrei 
ras" camInhões transportando mercadorias valiosas e delicadas são
frequentemente descarregados, por mão de obra não qualificada, ao

relento, impondo-se aos usuários riscos de quebra~, estravlos e
roubos, além de se reter por multas horas os vefculos e es cargas.

Esses Instrumentos de fIscalIzação já foram abandonados há multo.
anos pelos parses cIvilIzados. A sua permanêncIa em no~so Pars é

uma marca de atraso que não se compadece com o avanço que já con
quistaMos em outros campos, notadamente no setor de transporte.

JUSTIFICATIVA

Urge eliminá-lo e o único caminho para tanto é a no
va Constituição, através de dispositivo auto-aplicável e explTcito,

corno o proposto. De outro modo, a sua el iminação dependeria de al

terações nas legislações estaduais de todas as unidades da Federa 
ção, o que certamente demandaria muitos anos até que se a t l nq l s s e, ,

o saudável objetivo col imado pela presente pr ope s t e ,

~O"'TA--

1 7 187

rr;;;"""TIOO--
PMDB/RJ

IouTOIII'---------------1
CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO .

Nenhum Pafs do mundo atual conseguiu chegar ao pleno
desenvolvimento sem um esforço maior de seus filhos.

A exemplo do Japão, Estados Unidos, AleManha e agora,
Coréia, que, embora esteja atravessando um perfodo crfticó com

seu povo exigindo democracia, encontra-se em situação econômico
financeira perante o mercado Mundial, excepcIonal. Basta dizer I

que o superávit da sua balança comercial supera os vinte bilhões
de dõlares. Mas Isto, trabalhando clnquenta e seis horas semanais.

. ~ inciso XV do Capftulo li, do Artigo 14 do antepr~

jeto, passa ter a seguinte redação:

Art. 14 - .
XV - duração de trabalho não superior a 48 (qua

renta e oIto) horas semanais, e não excedente a 8 (oito) hora~

diárias, com Intervalo para repouso e all~entação.

EMENDA CSOsoiO-O
[!J

DISPOStTlVO EMENDADO.: ARTIGO 14, INCISO XIX

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o Inciso XIX do Capftulo li, do Artigo 14
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,EMENDA CSOSOI2-lr EMENDA CSOS014-2
~ &U1'OIl.

~co~sTlruINTE DENISAR ARNEIRO

fi PI.ENUID/Cõillfllo,auaeOllflSdo

r:CO~ISSAO DE SISTEM~TIZAÇAO
~D.lTA-_

'ou 07/81
0----------- ".t:ft....IQ/C'ClIIIlsdal.u.ca.,Slio----------...,

e?COMISSAO O~ SISTEMATIZAÇ~O
~QarA-

'ov07/87
..".,. TUTO/,luSTI"eAç;.o _

r:T---------~-----Tl:.·;/"U5-1..1=...c:ic----------------
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO:_ ARTIGO 113, SEÇ~O VI

EMENO~ ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 28, SEÇ~) I, INCISO 111, LEfRA ~b~

O Artigo 113, Seção VI, passa a ter a seguinte
redação:

Inclua-se na letra ~b~, d~ incisa 111, d~ arti
go 28, o seg"inte:

Art. 113 - O Congresso Nacional reunir-se-á anu
almente, na Capital da República, d~ 12 de fevereiro à 15 da de
zembro.

J U S T I F I C A Ç ~ O

Art. 28 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UI - .

b - são privativas de brasileiros natos as
candid~turas para os cargJs de Presidente da República, Governador
de EstadJ, da Câmara dos De~utados e dJ Senado Federal.

J U S T I F I C A ç ~ O

Quando o País está a necessitar que o p~der P~

. blico dê uma de~onstraçã~ de austeridade, de trabalho e preo=u~~

ção cpm os problemas na=lonais, não podemos, da forma nenhuma,
permitir q~e o Congresso Nac10nal funcione somente oito meses PJr
ano.

Não podemos admitir ~ue não seja brasileiro nato
o Governador de um Estado da Federação brasileira, quando se exige
que para a Câmara dos Deputados e ~ara o Se~ado Federal, sejam.

A não ser tomada esta medida, falece-n~s auto
#ridade para exigir das classes trabalhadoras qua suas férias se
jam limitadas a trinta dias.

Com esta madida também, teriam· os Congressis
tas os trinta dias d= férias normais de todos os trabalhadores,
e os resta'tes quarenta e cinco dias seria para vis1tar seus es
tadJs e suas bases eleitoraIs.

p::r--;"""TIOO~
JMOB/RJ

EMENDA CSOSOI:5~ 1
[1 CONSTITUINTE DENISAR A'<NE~~~'

~'.IlTIOO-

MOR/a'

AUTOIl-----,------------
ca;srlTlIINIE aENISAR ARNEIRa

EMENDA CSOS013-4

(l
__________ PI.UAIUo/cO..IUÃo/IUICOMISdo-----------

(!l COM Issxo DE SI STEMAT IZAÇ'1I0'
..".,. 1'UTO/olUITI'ICt,ÇÃO----------------

,.I..ENAItID/cOAl's$Ão/stlICO..,,5,do-- _

f::J COMISSA,) DE SISTEM,HIZAÇAO
=---------------1'r.XTO/olU5T.'ICAr;;io-- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ~MENDADO: ARTIGO 65. CAPrTULO v, PARIIGRAF~ 1~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~7, SEÇ~D 11, LETRA "do.

Suprimam-se do anteprojeto:

Suprimam-se do ante~rojeto:

a) letia "d" da Seçã~ 11, do Artigo 87

O parágrafo 1~ do Capftulo V, do Artigo 65.
JUS T I F. I C A ç ~ O

JUST1FICAÇ1l0

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade da

Federaçáo que vive com 90% (noventa por cento) de recursos -da
Yniáo, náo seria recomendável a eleição de Gove~nador, Deputado'

Estadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da Repúbl ica ser
eleito por um partido e o Governador do Distrito Federal por ou

tro de tendências totalmente diversas, quem sairia prejudicado

neste evento é O povo da capital. Consequências várias resultari

am. tais como: a não llb~ração de verbas suficientes no tempo que

permita solucionar os problemas locais, etc. etc, etc.

A manter o presente ite~, sería~os obrigados a
utilizar os mes~os critérios para todós aqJeles qua prestam os seus

serviços em qJalquer e~tidade pú~lica õu privada.

Como O funcionârio público, O pagamen-to que rece

be é provenie~te dos cofres pú~licos, ou seja, é o produto da ar-

recadação nacio,al. procura-se dar u~ privilégio qJe não é possivel

ser estendidJ a oJtras classes qJe também merecem 'osso respeito,

p~rqJe são trabalhadores.



Comissão deSistematização • 1195

r:r- TEXTO'JUS,..rlcAi;ie --,

EMENDA CS05018·5

__________ 'I.EIl!AIl.IO/cOWl"io/I:UI:oallssio----------

t:COMISSA~ DE SISTEM~JIZAÇA1
r.;-r TEXTOI.l.ssTlrlcAçÃ' ---,

cr;"'''··UJPMDB/RJ

EMENDA CS05016-9
(fI "'UTOI!;

~CONSTITUINTE D::NIS,~R AqNEIRD
__________ .1.E:N.lltl0/cOlm:sÃotsuleOllllssÃO-------- _

PJCO~ISSAO DE SISTEM~TIZAÇAO

EM~NDA ADITIVA
DISP05ITIVO EM~NDA~O: AQTIGO 49, CAPITULO lI, IN:ISO XIII.

EM::NDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEND~OO: ARTIGO 63, SEÇ~~ G~ICA, FAR~GRA:O 39

Inclua-se no anteprojeto:

Art. 63 - ..•.•......•..•.•.•..••...............

§3 Q - O mu~iclpio com po~ulação superior a
três milhões d~ habitantes deverá instituir Tribunsl de Contas M~

nicipal.

Art. 49 

XIII -
nan _ executar os serviços de Polltica

tima, ~rea de Fronteira, através da Follcia Federal, e, por
mesmJ órgão nas rodovias, ferrovias e pJrtos federais, na
referente a crimes contra a vida e o patrimônio.

Marl
este

parte

O psrágrafo 3º da Seção ~nica, do
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:

artigo 63 do

J U S T I F I C A ç ~ O JUS T I F I C A ç ~ O

Alé~ de organizar e manter o sistema de policia
mento em todo território nacional, achamos qJe deverá constar do
texto co~stitu:ional a allnea nan que virá definir com mais preci
sã~ as obrigações da União neste setor, por medida de segurança na
cional.

Embora o Brasil não tenha muitos mJnicípios com
três ~ilhões de habitantes, a~hamos que, aquele que atingir este
volume de po~ulação, deverá instituir um TribJnsl de Contas MJnicl

paI:

"El't1ENDA CS05019·3

= TEXTOIJUSTI'ICAÇÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENJADO: ARTIGO 144, SEÇ~O IX, INCISO 11, PAR~GR~'O 19

O pará~rafo 12 do Inciso 11, Seção IX, do Artigo
144, passa ter a seg~inte reda.ão:

EMENDA CS05017-7
"'UTOIt--------------j ~'..IITIDO~

tJCON5TIIIIINTE DENT5AR A3NEIRD UM:JB/RJ J
I'LEN"ltl0/COIol\SS;.O/sulcoaussÃo- --,j r=r/.'

Q

" ---'/

~....·...lC'"'O"'MllJ-=SCi2S"'A"'-O--'D""E~S"-'I'-'S'_'T_'=E""M"".:l,_'_T-'-I"'_ZA"_~""'"Ao.>0'---- --'. l~ _7~p.,7 J
= TEXTO/olUS'l'lrlcAç;.o -,

r---------- PLldJlIO/COM.,slo/IUICOMllsio-----------,

t: COMI SSAO DE SI STEM;<T1 ZA;;AD
~OAT·---I

"107 /07 J

EMENDA MODIFICATJVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: ARTIGO 64, ~::ç~O ~I~ICA, INCISO 111, PAR~GRA

FO 29

O parágrafo 29 dJ In:iso 111, Seção Gnica, Arti
go 64, passa ter a seguinte reda;ãJ:

Art. 64 - .•.•.....•.....•.....•................
lU - .

§2º - Os mem~ros dJ Conselho de OJvidores se
rão eleitos, por voto direto e secreto, em s0frágio universal, e
exercerão suas atriÔuições sem ~ualquer remuneração direta OJ in
.9.ireta.

Art. 144 - , .

IX - ....................•.....•.......•...
§19 - ~s Ministros, ressalvada a não-vitali

ciedade na hipótese do exercício de mandato, terão as mesmas garan
tias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dJS Mini~tros do S~

parior Tribunal de Justiça e somente poderãJ a~osentar-se com as
vantagens dJ cargo após dez a~os de efetivo- exerclcio.

J U S T I F I C A ç ~ O

Consideramos exíguo os cin:o anos de efetivo exer
cicio no ~argo de Ministro, por isto esta~Js propondo a alteração
para dez anos.

J U S T I F I C A ç ~ O

ComJ o desejo de instituir-se o Co~selho de Ou
vidores é que seja de pessoas qJe ve~ham ajujar a aj~inistração

municipal, consideramos qJe estas tenha~ que ter um mínimo de con
dição de sobrevivência e, q0e represente u~a psrcela da classe mé
dla, para qJe possa exercer a atividade sem ôn~s para o m~niclpio,

motivo pJrqJe não poderão receb~r sob qualqJer titulo, ajuda dJS
cofres públicos.

Quanto mais importante for a autoridade, mais res
peito deverá infundir aJo povo ~o exerclcio da sua profissão.

Estamos preparando uma Constituição não para os
dias de hJje, mas para o próximo milênlo e deve~os mostrar às futu
ras gerações de que os privilégios ,já estavam sendJ extintos a par
tir da Constituição ela~oraja em 1987.

Repercute muito msl junto a todas as camadas so
ciais, os prazos curtos co~ q~e muitos Ministros sã) nomeados, e, l~

go em seguida, aposentados.
A~hamos ser de interesse da própria classe de ma

gistrados qJe"o respeito q'Je falamos acims seja infun:HdJ àqueles
que chegaram a ocupar os mais altos cargJs de justiça brasileira.
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EMENDA CSOS020-7

P?CONSTITUINTE DENIS~R AqNõI~~O
_--------- 'Lu""lO/eo1flssio/SUICCUlllsdo-----------,

f:COMISSA9 DE SISTEMATIZAÇ~~

~"""';;-JMDRI

~.m;;:;]
? I D I

EMENDA CSOS022-3 ""'.0-------
f: CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

0= TEltTO/olUSTIFlCAÇio---~-----------.....,

Art. 434 - -----------------------------

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se pelo de redação seguinte o parágrafo 39 do

Art. 434 do Anteprojeto:

§ 39 - A lei ordenará que a cata, a fais
cação e a garimpagem em terras indígenas
só serão permitidas aos índios".

Artigo 434, § 39
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

EMêNDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMêNOAJO: ARTIGO 64, SEÇ~9 ONICA, INCISO 111

Inclua-se no ante~rojeto:

Art. 64 - ....•.•.....•..........•..............
lI! - ..•.....•....•......•........•........

§2º - •...•....••...•...............•.......

§3º - ••..••..••........•••.....•...........

§4º - O Mu~icípio nã) p)derá gastar mais de
60% (sessenta po~ cento) de sua renda com despesa de p=ssoal ativo
ou inativo, respondendo judicialmente, na forma da Lei, o Prefei
to que não cum~rir este dispositivo constitucional.

~---------------Tr.::IITO/.lU'T1f1C&çio---------------___,

JUS T I F I C A ç ~ O

A maioria esmagadora dos mu,icípios brasileiros
en:ontra ·se em situação d= insolvência e, se não ho"ver um dispo
sitivo constitucional que proteja as finanças municipais,vamos co~

tinJar a fazer das Prefeituras, cabides de em)reg) Para apetites
eleitorais.

Consideramos esta, u~a forma de obrigar os senh~

Tes Prefeitos a deixar um saldo do seu orçamento para a)licação e~

obras.

Torna-se indispensável adequar a vontade dos cons
tituintes que elaboraram o dispositivo na Comissão da Ordem Social
ã sua verdadeira intenção. Com efeito, pretendia-se ,conceder com
exclusividade aos índios as at~v~dades enumeradas no parágrafo que
se quer emendado. Todavia, uma redação imprudente dest~nou-lhes

apenas uma faculdade, abrindo, assim, espaços a violações indesej!
veis aos direitos das comun~dades indígenas, justamente o bem maio

objeto da tutela estabelecida no Anteprojeto da Ordem Social.
Essas razões justif~cam plenamente a admissão da

emenda.

EMENDA CSOS021-S EMENDA CSOS023-1

~-------_------_Tl::l'to/olUSTl1ltAÇio---------------~

cr;;:'0"~"ov07J87COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

_____________ AUTOO _

o= TIEXTOI.lUSTl"It:AÇio -,

""" 'LlNARIO/COYI'.io/luacOllll.DÃO-----------,

f: Senador JOSÉ RICHAt' CONSTITUINTE DENISQR A'lNr:;;~ J r;r=-"'''''~
L.~~~~~5....:~~~:":~~~ ...J. ~DB/R~J

I'LtNuIO/COa.lSSiD/SUICO.,.ISiO----------

J{!J COMISSAO D:: SISTEMHIZAÇAO _

EMENDA MJDIFICATIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: A'lTIGO 85, ~~ç~J lI, INCtSO, VII. EMENDA SUPRESSIVA

Art. 85 - .••••.••......•.......................
VII - a cada lO (d=zL-anos de efetivo exercI

cio, o serviddr p~blico assíduo, que não houver sido punido, terá
direito a licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos
e vantagens do seu carg) ou em)reg), facultada sua conversão em in
denização p=cuniária.

O in:iso VII, da Seção lI, dJ Artigo 85
ter a seguinte redação:

passa
Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87

C.S.) •
Suprima-se o Art. 496 e seu parágrafo único.

JUSTIFICAÇÃO

J U S T I F I C A ç ~ O

Já consideramos uma con"uista jos servidores P~

~licos o qJe consta da atual Constituição. Nã) podemos discriminar
os ~rabalhadores brasileiros, fun:ionários do Governo e os traba
lhadores celetistas, a não ser que também, na iniciativa privada,
fosse estendido os ~esmos direitos.

As pressões que sofremos como DePJtados, e Sena
dares, de uma grande parcela do.p)vO brasileiro para conseguir um
emprego público, é exata~ente pel?s vantagens que este setor con.
quistou, e, qJe acreditamos nos próximos cin"uenta a,os, venham a
ser benefi~iados aqJeles que trabalham na iniciativa privada:

Além de ser esta matéria infraconstitucional,

não tem cabimento cometer ao Poder Público encargo relativo a

disciplina de ensino da escolaridade padrão. Embora louvável a

preocupação com a memória coletiva e com a integração cultural

da nação, é desnecessário, e mesmo arriscado, abrir via de in

gerência de autoridade pública numa questão científica e peda

gógica, sobretudo à luz dos Artigos 13 a 18 do próprio Ante

projeto.
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EMENDA C505024-0 EMENDA C505025-8

Senador JOSÉ RICHA

~ I"LU..'llo/cONlssio/auBcOMlllSio, _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

""' TE:ltTO/.IUSTtrlCl.<;i.o. --.

COMISS~O OE SISTEMATIZA ~O

""' TEXTO/.luSTlFICAÇÃO----------------,

,..,., PLEHARIO/CO"'J5SÃo/SUBCO"15SÃO---~---------'

terno da
C.S.) .

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In
Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87

Nos termos do § 2°, do Art. 23 do Regimento In
terno da Comissão de sistematização - (Resolução n° 01/87
C.S.) .

Suprimir do Título IX, Capítulo VIII -do índio-,
os dispositivos abaixo enumerados:

Dê-se aos Art. 451 e 452 do Anteprojeto a se
guinte redação:

ART. 451 - O Sistema de Governo instituído nesta Consti
tuição entrará em vigor no dia l° de janeiro de
1995, não sendo passível de emenda, no prazo de
cinco anos, a partir de sua instalação, deven
do, nesse mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Mi~

nistro e os demais integrantes do Conselho de
Ministros.

§ l~ - Nesse caso, o Primeiro-Ministro e dos demais
integrantes do Conselho de Ministros comparece
rão perante o Congresso Nacional para dar notí
cia de ser Programa de Governo, vedada moção
reprobatória.

§ 2° - No período anterior à data fixada no caput, as
competências e atribuições do primeiro-Ministro
e do Conselho de M~nistros, como prev1sto, no
tadamente nos art1gos 183, 1ncisos l, IV a XI,
XVI, 186, incisos 111, IV e V, serão exercidas
cumulativamente pelo Presidente da República.

§ 3° - Até a data fixada no caput, não se aplica o
disposto no Art. 162, incisos VII e XXIII e pará
grafo único, 167, incisos I e 11, 168 a 182,
183, incisos 11, 111, XII, XIII, XVII e XVIII,
184, 185, 186, incisos I e 11 parágrafo único.

I" Art. 432, parágrafos l° 2" e 3 0
;"

2" Art. 433, parágrafos I" e 2°;
3~ Art. 434, parágrafos l° a 3°3;

4" Art. 435, parágrafo único; e
5~ Art. 436.

Permanecerão, portanto, o Art. 431 e seus pará

grafos 1°, 2C' e 3°.

Os dispo~itivos que propomos suprimir; embora

contendo narras relevantes sobre o assunto, são mais apropria

dos para Lei Complementar. Consideramos que não devam ficar

"amarrados" ao texto Constitucional, pois será muito mais di

fícil real~=ar qualquer alteração que se fizer necessária .fu
turamente.

Art. 452 - (inalterado)
§ l° - (inalterado)
§ 2~ - A Comissão de Transição, que será instalada no

dia em que for promulgada esta Constituição,
extinguir-se-à dezoito meses após.

§ 3~ - As medidas legislativas e administrativas pre
vistas no caput serão apreciadas pelo Congresso
Nacional em regime prioritário e não serão sus
cetíveis de sobrestamento ou arquivamento por
Mudança de Legislatura.

JUS T I F I C A C Ã O

EMENDA 'C505026-

Senador JOSÉ RICHA

do TíTULO

~P"l'tTIOD~• PMDB

.:u5TIFICAÇÃO

Suprimir o § 22, Art. 432, CAPíTULO VIII,
IX.

Nos termos do § 22 do Art. 23, do Regimento Interno da
Comissão se Sistematização (Resolução n2 01187 - C.S.).

1 - § 5i< do art. 423;

2 - Art. 425.

Trata-se de uma emenda de compatibilização. O dispos.!
tivo supra já está contemplado no inciso X, Art. 48, CAP,fiuLO II do TíTULO IV,

onde incluem-se os bens da União.

Nos termos do § 22 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Sistematização - (Resolução nº 01/87 c.s.)

Suprimir do Titulo IX, do Capítulo VII - DA FAMíLIA, DO ME~NOR E DO

IDOSO. os dispositivos abaixo enunciados:

EMENDA C505027-4

~- --_-------#-_TUTQ/"USTlfIC...çiD-----------------,

""' I'Lt.tt""'O/Co"",s.iotautlCOlllasio------------,

• COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

tJ SENADOR JDSÉ RICHA

"",----------------- TUTO/.lUSTIF"ICAl;io.------ _

A transição para a forma neoparlamentarista ae
Governo, como desejada por considerável segmento da sociedade
brasileira e por razoável número de constituintes, dificilmen
te poderá ocorrer em curto espaço de tempo e sem a complexa
aaaptação tanto dos usos e costumes político-administrativos
quanto da abundante, intrincada e, com frequência, complicada
legislação nacional.

As oportunidades efetivas de implantação bem
sucedidas de um empreendimento desse alcance, que concorra pa
ra consolidar- eficazmente a aemocracia, para dignific~r a re
pre?entação popular, para estabilizar as instituições, para
fortalecer o Parlamento, para reforçar as estruturas politi
co-partidárias, para motivar e incentivar o cidadão a exercer
plenamente sua cidadania, para integrar a nação em torno de
uma Organização do Estado que esteJa a seu serv~ço, para inse
rir na prática de todos os brasileiros o voto distrital,· en
f1m, para que cresçam o Brasil e os brasile1ros, exigem um
prazo de adaptação social, política, legal e administrativa.
Tal prazo não pode reduzir-se a poucas semanas de intervalo
entre a promulgação da Constitu~ção e a posse ae um Primei
ro-Min~stro. A transformação política das mentalidades e dos
hábitos, sobretudo pela lembrança, tão frequentemente referi
da, do efêmero episódio parlarnentf:1sta de 61-62, está a eX1
gir um período adaptaào à perspect'va da longa duraçàc, como a
que se aeseJa con~rir à nova orae constitu~onal do país.'

Ademais, o anseio e o clamor populares vão no
sentido de uma autoridade governamental legítima e serena, que
possa liderar o processo de reinstitucionalização do pais de
forma duraaoura, sem se enfraquecer-se nem perder o controle
da realidade econômica e social da nação.

A mesma Comissão de Transição, em boa hora pre
vista pela Comissão da Organização dos Poderes e Sástema de
Governo, deverá ter tempo para armar a indispensável programa
ção das medidas que revolucionarão pacificamente o Estado bra
.sileiro, do Município à União. A experiência sócio-política
das eleições gerais que se processarão pelo novo sistema elei
toral, nos anos de 1988, 1989, 1990, 1992 e 1994, consolidará

para toaos as esferas de poder - a participação popular sua
gestãd da coisa pública, consagrando os mais elevados padrões
de v1vência democrática. Não se trata, pois, de adiamento, mas
de planeJamento social e político de um êxito seguro na práti
ca (lllotidiana das prescrições constitucionais.
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JUSTIFICAÇIlO EMENDA CSOS030-4

424,Permanecerão, portanto, o art. 423, parágrafos 1Q a 4Q; e art.

parágrafos 12 e 22.

Os dispasi tivos que propomos suprimir, embora contendo normas releva.!!

tes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar. Consideramos que
não devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil

realizar qualquer alteração que se fizer necessária futuramente.

EMENDA csosoae-a

Senador JOSÉ RICHA

PLENAR10/CONISSÃo/suI!lCONISSÃO _

f:J COMISS/.\O DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r----------------TEXTC.'''USTIFltAÇio----------------~

EMENDA SUPRESSIVA

tJ SENADDR JDS~ 'RICHA

(!lCOMISSIIO DE SISTEMATIZ~ÇÃ~lO/eO""'io/'U"'""'io

"""----------------TEXTO/olOSTlFICAÇÃIJ- -,

Nos termos do § 2g do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87
C.S. ).

Suprima-se o § 5° do Art. 423.

JUS T I F I C A ç Ã O

COMIssllo DE SISTEMATIZAÇIlO

Senador JOSÉ RICHA

A matéria está melhor e mais concisamente regu

lada pela alínea e, do inciso V do Art. 13.

Suprimir do Título IX, CapítUlo IV - Ciência e

Tecnologia 05 dispositivos abaixo enumerados:

EMENDA CSOS031·2

f:Jr--------------AutOIl---------------

wr---------- ~LUUIO/çO.. ISliQ/.u.CO.. lssio--- _

[-
r:-r----------------TUTO/olUSTI..'C.Çi,o---- -,

Suprimir do Título IX, Capítulo VI - MEIO AMBIENTE, os dispositi
vos abaIxo enunciados:

1 - Art. 414 e os incisos de I a XIII;

2 - Alínea ~ do art. 416;

3 - Art. 417, parágrafos 1Q a 3Q;

4 - Art. 418 e Parágrafo Único;

5 - Art. 420; 421; e

6 - Art. 422, paráorafos 1Q e 2Q.

JUSTIFICAÇllo

Nos termos do § 2Q do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Sistematização - (Resolução nQ 01/87 C.S. )

Permanecem, portanto, o art. 413, 415 e 416 fundido com a alínea !!..

Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas releva.!!

tes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar. Consideramos que

não devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil

realizar qualquer alteração que se fizer necessária futuramente.

l~ O Parágrafo único do Art. 401;

2~ Art. 402 e seu parágrafo único;

3~ Art. 403 parágrafos l° e 2°.

JUS T I F I C A ç Ã o

Senador JOSÉ RICHA

EMeNDA CSOS029·1
____________•• J!I _

f!l
~-""7'-------- PLr.NARIO/cONI'SÃO/8UI!lCOIIlSsio-------------,

COMISslIo DE.SISTEMATIZAÇllo

_----------------TEXTO/.luSTIFICAl;Ão-------------------,

Permanecerão, portanto, o Art. 400 e seus pará

grafos; e o caput do Art. 401.

Os dispositivos que propomos suprimir, embora

contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais apropria

dos para Lei Complementar. Consideramos que não devam ficar

"amarrados" ao texto Constitucional, pois será muito mais di

fícil realizar qualquer alteração que se fizer necessária fu
turamente ..

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ/'\O

r:-r----------------TtllTO/JUSTlfIC..çio----------------~

"U101l:---------------
Senador JOSÉ RICHA

,----------- PLEHÂR10/co""Ssio/suacOMlssio------ _

t:

EMENDA CSOS032-1

t?EMENDA SUPRESSIVA

Nos termos do § 2g do Art. 23 do Regimento In

Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87daterno

C.S. ).

suprima-se, do caput do Art. ~32 do Anteproje

to, a expressão "e do subsolo" ..

EMENDA SUPRESSIVA

Nos termos do § 2g do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87
C.S.) .

JUS T I F I C A ç Ã O Suprima-se o art. 500.

JUS T I F I C A ç Ã o

A proposta visa a compatibilizar o Art. 432 com

o inciso X do art. 48, originário da Comissão 11.
A matéria já está suficiente e adequadamente

contemplada nos artigos 49, XIX e 333, §§ l° a 3°
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""'----------------TEXTO/olUSTIF'ICAi;io- _,

Suprimir do TíTULO IX, CAPíTULO lII, DA EDUCAÇÃO E CU!:.
TURA, os dispositivos abaixo enumerados:

Nos termos do § 2Q do Art. 23, do Regimento Interno da

Comissão de Sistematização - (Resolução nQ 01187 - C. S ..).

Destacamos, adernars, a partrcípação, defrruda segundo a autonomia das
escolas, mormente as Universidades, cada qual com seu modelo próprio de acordo co
suas peculiaridades: '

. Na hipótese de extinção da entidade, buscamos prevenir, quanto à des
trnação do respectivo patrrmõnlo, que não apenas seja ele entregue a entidade similar
mas, ~ualmente, o produto de sua venda, se este o caso. '

Introduzimos também proposta visando ampliar a ação subsidiária do
Estado, ao prover recursos para as lnlclativss particulares que se dispuserem a oferecer
gratUItamente o enstno fundamental.

Consubstancra, dessa forma, a adequada compreensão da destinação dos
recursos públlco~, pertencentes ~ todos, ao benefiCIO de todoâ' valorizando a liberdade
de escolha do cidadão dentre rnúltiplas ofertas de escnlartda e e prevenindo, pelas res
salvas introduzidas, o mercantilismo e a avrdez do lucro, inadequadas à excelsa tarefa
de Instruir e de educar, pOIS vinculada à constituição da pessoa humana digna, livre e
autõnorna,

~PUTIP0:J

PMDR

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Senador JOSÉ RICHA

.--~------- I"LIEHa'''o/cOlolluÃo/auacOMulllÃo _

l!J

EMENDA CSOS033-9

I!lr---------~-- ...j"'-------------
[-

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Nos termos do § 2Q do art. 23 do Regimento Interno da Ccrrussão de

Sistematização - (Resolução nQ 01/87 C.S.).

Dê-se ao parágrafo úruco do artigo 377 a seguinte redação:

--------------AUlbR--- _

tJ Senador JOS~ RICHA

""'----------------TEXTO/,JuSTlfICAÇio- .,

,..,,---------- PLENARIO/cONlssio/SU8CONlssio--- ---..,

"EMENDA CSOS03S"'S

1. Art. 383, parágrafos 1Q a 4Qj

2. Art. 384, parágrafos 1Q a 3Q;

3. Art. 385 e seu Parágrafo Único;

4. Art. 386, incisos I e 11 e parágrafo único;

5. Art. 387; Art. 388; Art. 389;

6. Art. 391, parágrafos 1Q e 2Q;

7. Art. 392;

8. Art. 393 e parágrafo único;

9. Art. 394 e 'parágrafo único e incisos I e II;

10. Art. 395 parágrafos 1Q a 3Qj

11. Art. 396; e

12. Art. 399.

JUSTIFICAÇÃO

"A educação será promovida e incentivada por todos os meioa visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao compromisso do ensinb com
os princlpios da liberdade, da democracia, do bem comum lO do rep6.
dio a todas as formas de preconceito e de discriminação.n

Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art.

m,~.m,~.m,~.~,~.~,~.m,~.~,~.~ e
Art. 398.

Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo

normas relevantes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar.
~ .

Consideramos que não devam ficar 'amarrados" ao texto Consti~ucional,pois será mul
to mais dificil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futurame~

te.

JUSTIFICAÇÃO

Os pais são os primeiros responsáveis para que seja atendido o direito

que os fiinos têm à educação, Portanto, é insufrcrente dizer que a educação deve ser

promovida e mcentivada apenas com a colaboração da famllia. Assim como a famfli ll
Y:olabora com a pessoa, a sociedade e o Estado hão de colaborar com à famUia pan
que o du-eito abstrato à educação se torne um direito de fato para o indivIduo.

Senador JOSÉ RICHA

EMENDA CS05Õj4~it,

f!J Senador JOS~ RICHA

f: PLENAIIlIO/cOlol15sio/suaCOMISsio

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~----------------TEkTO/.lUSTIFlcAÇÃO------ _,

'EMENDA CSOSÓ36·3

(J
PLENARIO/COMllliOI.uacollllaaio-

1
m-DAT"~

COMISSí\D DE SISTEMATIZAÇí\O 00 07l.Kl.J

Emenda Supresslva .!:. AdItIva: ~~---_------_---_TUTO/..USTI"CAÇiD---_------------..,

No art. 386, suprima-se do caput a expressão "desde -que" e substitua
se os Incisos e 11 e o parágrafo ÚniCO pelos seguintes:

,,§ 1Q - Para os fins do prescrito no caput deste artigo, as escolas co
mumtárias, filantrópicas ou confessionais serão equiparadas às escolas
públicas e receberão verbas do poder público, de entidades públicas ou
da iniciativa privada, desde que:

a) sejam adrrunlstradas com partrcrpação dos Integrantes do processo
educacional e da comunidade.

b) comprovem finalidade não lucrativa e reaphquem eventuais exce
dentes em educação.

c) prevejam a destinação de seu patrimOnio, no caso de encerra-
mento de suas atividades, ou do dinheiro auferido com a venda
do mesmo, a outra escola comunltária, filantróprca ou confessio
nal ou ao poder público.

§ 2Q - As escolas referidas no parágrafo antericn que se dispuserem a
ministrar o ensino fpndarnental gratul ta mente, receberão os recursos
necessérros para tanto, nos termos da lei.

§ 3Q - As pessoas flsicas ou jurldicas, que contribuirem nos termos do
§ 1Q deste artrço, gozarão incentivos frscais, na forma da lei.

JUSTIFICAÇÃO

Desde que as entidades privadas de ensrno de que trata o artigo 380
atendam às exigências estipuladas, parece-nos mais consentêneo que, em contrapartid~,

tenham eJas todo o sporo do Poder Público, em forma de verbas perfeitamente defini
das, capazes de possrbllrtar-Ihes o cumprimento dessa tarefa e, de outra parte, sendo
instrturções particulares. que os alunos com possibindede de cobrir pó;.e dos custos de

,S(la educaçâo, não se eximem dessa obrigação de justiça distributiva.

Nos termos do § 2Q do Art. 23, do Regimento Interno da

Comissão de Sistematização - (Resolução nQ 01187 - C.S.).

Suprimir do TíTULO IX, CAPíTULO lI, SEÇí\O 111 - DA AS
SIST~NCIA SOCIAL, os dispositivos abaixo enumerados.

1. Art. 372;

2. Art. 373;

3. Art. 374;

4. Art. 375; e

5. Art. 376.

.:LISTIFlCAçI!O

Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o.
Art. 369; Art. 370 incisos í a IV; Art. 371, incisos I e lI.

Os dispositivos que propomoS suprimir, embora contendo

normas relevantes sobre o assunto, são mais apropriados para lei complementar.

Consideramos que não devam ficar ''amarrados'' ao texto Constitucional, pois setA

lIlJito mais difícil realiZar qualquer alteração, que se fizer necessária, futurame.!l

te.
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"",.---------------TEXTO/JUSTIP'C"çio----------------_,

r ;;r- - - - - - - - - - P1.iENAftl0/coJ.ussio/IUICOllllSio-----------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05037-1

l!J Senador JOS~ RICHA

1:J COMISSÃO DE SISTEM~~;;;~Ã~t'su"'.'''ÃO

~_---_--_---_--__ TEXTO/llUSTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA CSOS040-1
I: Senador JOSÉ RICHA

AUTOIt---------------

Nos termos do § 2º do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Ststernattzação - (Resolução nº 01/87 C.S.).

Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno da

Comissão de Sistematização - (Resolução nº 01/87 - C.S.).

Dê-se ao art. 377 a segumte redação:

"A-educação~m, é dever da famlIia, da sociedade e

do Estado".

Suprimir do TÍTULO IX, CAPíTULO 11, SEÇÃO 11- DA PREVI
DÊNCIA SOCIAL, os dispositivos abaixo enumerados:

1. Art. 363; 364;

2. Art. 365 e seu Parágrafo Único;

3. Art. 366 e seu Parágrafo Único;

4. Art. 367 e 368.

JUSTIFICAÇÃO

.:u5TIFICAçl\O

A nova formulação do artigo reconhece ao Estado o dever, sem exi

mir a farnlha e a sociedade do mesmo. São os pais e a sociedade que delegam ao Es

tado o dever de educar, sem perderem a condição anterior de sujertos deste dever.

EMENDA CSOS038-0
L: Senador JOS~ R;CHA

~PAIlTIOD---'

PMDB I

Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o Art.

361, incisos I a IV e Art. 362, alíneas ~ a ~.

Os dispositivos que propomos suprlmu, embora contendo

normas relevantes sobre o assunto são mais apropriados para lei complementar.

Considerarros que não devem ficar "arrarrados" ao texto Constitucional, pois será

muito rrais di fícU realizar qualquer alteracão, que se fizer necessária, futuramep
te.

"",------------ TEXTO!,IU!5TIFICAÇio------- --,

Nos termos do § 2º do art. 23 do Reqirnento Interno da Comissão de

SistematIzação - (Resolução nº 01/87 C.S.).

Dê-se ao item I do artiqo 376 a seguinte redação:

"1 - democratização do ensino em todos os nrveis".

EMENDA CSOS041-0
~ Senador JOSÉ RICHA

r.-,----------- .LlNÂIlIO/cOIlISSio/luleowllio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r TlXTO'olUSTI'ICAÇio -,

Suprimir do TíTULO IX, CAPíTULO II, SEÇÃO I - DA SAOOE,

os dispositivos abaixo enumerados:

JUSTIFICAÇÃO

---I; discriminação feita, neste mciso, sem dúvida

aspectos passrv;'~' da dernocratrzação do ensino. A nova redação

democratrzação somente a alguns aspectos.

não incluí todos os

evita circunscrever a
Comissão

Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno/dà

de Sistematização - --<Rê':oí.uÇão nº 01/87 - C.S.). ,
//

~------ -----__ TnTO/olUSTlfIC...çi~--::~----_----------,

-=---------- I'LU.lRlO/cOlillssio/auacOlolllSio---------__

P:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

1. Art. 352;
2. Art. 353, inci;g;vIÍÍ VIII;

3. Art. 354~

4. Ar.t-:--fu. parágrafos 1º a 4º;
~~rt. 356, incisos I a IV;

6. Art. 357;

7. Art. 358;
8. Art. 359, parágrafos 12 e 2º;
9. Art. 360, e parágrafo único.

AUTOIl------------__--,
EMENDA CSOS039.:8
~ SENADOR JOSE RICHA

Dê-se ao parágrafo'~nico do art. 381 a seguinte red~

ção .:usTIFICAÇÃO
" O ensino religioso, sem distinção de credo, constl

t~irá disciplina de matrícula facultativa nas escolas da

rede estatal."

JUS T I F I C A ç A D

A dimensão religiosa é constitutiva do ser humano; de

senvolver pedagogicamente essa dimensão é,portanto, um direito de

toda pessoa humana, pelo fato de ser pessoa e não pelo fato de pe~

tencer a esta ou aquela religião.

Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto ape

nas os Artigos 349, 350 incisos I e ri e Art. 351 incisos I a IV.
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo

normas relevantes sobre o assunto SAÚDE, são mais apropriados para lei compl~

mentar. Consi('~ramos que não devam ficar "amarrados" ao texto Constitucional,

pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessá

ria, futuramente.
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=----------------TEXTO/olU1lT1fICAÇio----- -,

r---------- PI.€NÃ''lO/CON.Slio/IUIlCOM•• IlÃO-- _

(!J COMISSl\O DE SlSTEMATIZAÇl\O

Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno da
Comissão de Sistematização - (Resolução nº 01187 - C.S.).

JUSTIFICAçJIo

A adjetivação excluirá qualquer equívoco.

Escreva--se " ••• , a justiça social e a progressiva redução

das desigualdades econômicas regionais no País".

AUTOII--------------..-,
EMENDA CSOS04U
tJ Senador JOSÉ RIDiA

Suprimir do Titulo IX, Capítulo lI, DA SEGURIDADE SO
CIAL, os dispositivos abaixo enumerados:

1 - Art. 341 e seus parágrafos;

2_- Art. 342;

3 - Art. 343 e seu Parágrafo Únicoi

4 - Art. 344 e seus parágrafos;

5 - Art. 345;

6 - Art. 346;

7 - Art. 347; e

8 - Art. 348

~EMENDÃ CSÕS04S-2 ---;
f: Senador JOsl:: RICHA .uw,,---------------

r:T----------------TE'ltTo/JUST\FII~.ç;,O----__'_ __,

Nos termos do § 2º do art. 23 do Reqimento Interno da Comissão de

Srsternatrzação - (Resolução nº 01/87 C.S.).

Excluam-se no artrqo 292, inCISO I, do Anteprojeto .os vocábulos "as

empresas estatais".

.JJSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Os dispositivos que propomos supranur são próprios de

lei complementar. Embora reconhecendo a importância das normas neles inseri

dos, consideramos que não devem ficar "amarrados" ao texto Constitucional. pois
será muito -mais difícil fazer qualquer alteração futura que se apresentar ne

cessária.

pprmanecerão, portanto, nesse CAPÍTULO II

IX, apenas os Artigos 339 e 340 e seus incisos.

do TÍTULO As empresas estatais (Empresas Públicas e Sociedades de Economia

MIsta) não são "vinculadas" à Adrrurustreção DIreta. Elas são apenas "jurrsdlclonedas",

As autarquias é que se dizem "vinculadas". As entldad~s integrantes do sistema de - pr,!

vldência e assrstêncía socral podem permanecer porque são autarquias: INPS, lAPAS,

INAMPS, etc.

EMENDA CSOS043-t;
l!J SENADOR JOsG RImA

Aunlft---------------
f')1ENDA-c8õ5õ46- í
tJ Senador JOSÉ RlDiA

r:r-- - - - - - - - - I' L I " AJlIO/ CO.. I••ÃO/.U.COM'••,io-----------
f:J COMISSl\O DE SISTEMATIZAÇl\O

= TtllTO/olUSTI'ICAÇlo --, ....----------------TuTotolu'TI..IC...çio---------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno da Co

missão de Sistematização - (Resolução nº 01/87 C.S.).

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In-
terno da Comissão de Sistematização (Resolução nO 01/87
c.a.j .

Exclua-se o artigo 290 do anteprojeto.

suprima-se o Art. 342 do Anteprojeto:

JUS T I F I C A C Ã O

PLUi.."IO/cONIUio/IUICOllll.IÃO-----------

A proposta inviabi1iza os recolhimentos do SENAI,
SESC, SESI, SENAC e FGTS.

EMENDA CS0504lf..4
tJ Senador JOSÉ RIDiA

w
l":" ÇOMIssí!.Q QE SISTEMATIzACí!.O
r::-r TEXTO/ .. u'T1 ..ICAÇio -'~ _,

Nos termos do § 2º do Art. 23, do Regimento Interno da Co

missão de Sistematização - (Resolução nº 01187 C.S.).

o sistema financeiro brasileiro é institucionalizado. As
entidades que o integram, todas se classificam como "instituição", embora a

personalãdade jurídica das mesmas seja de direito púbÚco e de direito privado,

que vai desde a Autarquia até á firma individual.

As instituições financeiras públicas se constituem sob a

forma de autarquia (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP). de

empresa pública (BNDES, Caixa Econômica), Sociedades de Economia Mista (Banco

Brasil, Bancos Estaduais); as instituições financeiras privadas assumem todas
as formas societárias do direito brasileiro.

Quando o dispositivo em foco (art. 290) exclui a responsa
bilidade da União pelos dep6sitos nas instituições financeiras. estará se refe-

- rrindo ao segundo grupo, isto é, às instituições financeiras privadas, pois não

poderá se eximir da responsabilidade no que diz respeito às instituições públi,
caso -~

Acrescente-se, no artigo 291 do anteprojeto, após o vocáb~

lo "desigualdades" as palavras "econômicas regionais".

Quanto às instituições privadas, o Estado~ se eximir
da !esponsabilidade.
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Quando não mais consultar ao interesse do Estado, essa pre~

tação de garantia poderá ser suspensa, também por lei ordinária.

o que interessa saber é se deve se eximir.

O interesse público na atividade financeira é Que justifi
ca a institucionalização do Sistema Financeiro. As entidades privadas, para

se constituirem, dependem de "autorização" do Poder Público, sob a fiscalização
do Qual.1!tuam. Parte dos depósitos Que recebem é recolhida ao Banco Central,
como garantia dos depositários e o Governo tem interesse na poupança pública. As

Cadernetas de Pouçança, até determinado limite, têm a garantia governamental.

contraproducente.
lei ordinária.

Oisposi tivo Constitucional proibindo ~sta garantia, será

É preferível Que a situação permaneça como está, entregue à

J:MENDA cs05048-7

CI' Senador JOSÉ RI(H!\

-r---------- PLt.NÂlllo/coMlsaio/aulcolll.ssio-----------

[:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r=-r TUTO/~U5TlfIC1Çio----------------.,

Nos termos do § 22 do Art. 23, do Regimento Interno da Co

missão de Sistematização - (Resolução n2 01187 C.S.).

Substituam-se os artigos 275 até 286 do anteprojeto pelo
seguinte dispositivo:

" ART. Lei Complementar aprovará Código Tributário N~

cional dispohdo especialmente sobre:

EMENDA SUPRESSIVA

I - Discriminação de impostos federais, estaduais e municipais;

II - Repartição das Receitas Tributárias j

III - Obrigação Tributária; Crédito Tributário;

IV - Processo Tributário;-

V - Administração Tributária."

~"AJIlTIDD~

l ]'MIlB ~

AU1UIt---------------,
EMENDA CSOS047-"§

l!J SENàOOR .!OSS RImA
r.-r---------- 'LUÀ"lOfcOMllllo/.uaCOlflllio-----------

I
fl,' mnsSM DE SISIFMATIZACãO
r;T TEXTO/.,TUSTlfICAÇi.O -,

terno da
C.S.) •

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In
Comissão de Sistematização - (Resolução n° 01/87

Suprima-se o texto da alínea "B", do inciso lI,
parágrafo la, do Art. 277 do anteprojeto.

JUSTIFICACÃO

Tem-se :.'Jl vista, com a proposaçao, em primeiro lugar, a es
tabilidade da Constituição, Que depende muito do poder de síntese dos Consti

tuintes.

l: SENAOOR JOSlô RImA

EMENDA SUPRESSIVA

"" -'=,.E:XTO/olUSTlfICAÇio --,

A Lei 6830/80, retirou do âmbito do códig~ de
Processo Civil a execução fiscal, onde se encontrava na vala co
mum, com o mesmo rito processual dos demais títulos de crédito

Tais privilégios se encontram previstos no capí
tulo VI do título 111 dollivro segundo do Código Tributário Na
cional (artigos 183 a 193) e na Lei nO 6830 de 22.09.80, que re
gula a execução fiscal das Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento Inter
no da Comissão de Sistematização - (Resolução n~ 01/87 C.S.).

Suprima-se o inciso V do Art. 269 do Anteprojeto.

Os novos tempos exigem Que a Constituição se volte para a
Ordem Social com maior interesse, sendo necessário que as outras matérias sejam
reduzidas. É bom o que se pode fazer com a matéria tributária, transferindo p~

ra a lei complementar sua parte menos estável.

JUS T I F I C A ç Ã O

Basta que se insira na Constituição os princípios funda
mentais da Tributação, como o Poder de Tributar e suas limitações.

As di versas competências e O mais que está sendo proposto
como substitutivo daqueles 17 artigos deverão, pela transitoriedade da matéria,
ser deixados à lei complementar.

Chegou o momento de quebrar um vício Que vem das Constitui
ções anteriores, denunciado pela autoridade incontestável de ALIOMAR BALEEIRO,

afirmando que a Constituição Brasileira é a mais extensa do mundo em matéria tr.!,

butária.

Na indefinição econômica e politica em Que nos encontramos,
é temerário emitir na Constituição normas como as de repartição do bolo tribu
tário. Num biênio,ou mesmo num qüinqüênio ou num decênio, as condições que re
gen essa repartição serão bem-outras, compatíveis às novas realidades, às novas

necessidades das diversas órbitas administrativas.

EMENDA CS05049-5

.- PLENAIlIO/ctlM.ssio/IUICOMIISio _f: consszo DE SISmt~TIZAC1\.O

o dispositivo afronta o interesse das unidades,
Federais que exportam-para outras petróleo, derivados e ener
gia e, entre os maiores preJudicados desponta o Paraná que
produz 40 (quarenta) milhões de quilowatts horas e consome
apenas 8 (oito) milhões de quilowatts.

Entre outras, a não incidência do ICMPS na ex
portação de petróleo, energia e derivados para outros estados,
é inaceitável pelas razões seqüentes:

1) Porque é técnicamente injustificável. Consagra a inci
dência na ponta do consumo, princípio repudiado pelos
próprios Constituintes ao se remodelar o ICM.

2) Do ponto de vista sócio-econômico-político implica em
consagrar-se um ~bsurdo que beneficiaria os Estados con
sumidores de energia e~detrimento dos Estados produto
res.

3) Notadamente no caso da energia produzida no centro-sul,
os Estado produtores estariam, na verdade, sendo força
dos a abrir mão da receita tributária em favor dos Esta
dos economicamente mais poderosos, nos quais a demanda
de energia elétrica supera as condições de produção pró
pria. No Norte/Nordeste, Pará e Bahia seriam punidos
porque despontam como produtores e exportadores de ener
gia elétrica.

Igualmente prejudicados serão os Estados do Rio de Ja
neiro, Espirito Santo, Sergipe, de plat~formas mar!timas
ricas em petróleo. E o próprio Estado do Amazonas onde
recentemente, descobriu-se enorme lençois petrolíferos.

4) Não tem sentido premiar Estados consumidores em detri
mento de Estados produtores, pois, nestes a exploração
dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz as
custas do desconforto da população, de prejuízos econô
micos e fiscais decorrentes da inutilização de enormes
áreas de terra le, n~ caso do pará, de terras férteis).

5) Trata-se de casuísmo inJustificável que beneficiará no
tadamente o Estado de são Paulo, o Estado economicamente
mais forte da Federação, que se locupletara a custo de
outros estados, notadamente do Paraná, pois o Paraná_não
poderá tributar a energia exportada para são Paulo. são
Paulo tributará uma energia que não produziu; essa ener
gia será agregada corno "insumou no· custo da indústria
paulista, cujos produtos serão consumidos noutros Esta
dos, inclusive no Paraná. Como o ICM é um impo~to indi
reto cuja carga tributária é suportada pelo consumidor
final dos produtos, o que acontecerá em termos práticos
é que os Estados consumidores vão arcar com o ônus do
imposto. O Paraná é um grande consumidor de produtos in
dustrializados em são Paulo. Logo, embutidos no preço
dos produtos que vender ao Paraná estará o valor do im
posto sobre energia paga em são Paulo. Logo, são Paulo
vai exportar o imposto, pertinente a uma energia que não
produziu, para o próprio Estado produtor dessa energia.
Assim, o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto
ao exportá-la e ainda lhe será repassado (embutido nd
preço das mercadorias) o imposto sobre a energia paga a
Seo Paulo. Trata-se de rematado absurdo.
É, pois, oportuna, necessário, acima de tudo justa a
suspensão de tal proposta.



'ComissãC? de Sistematização • ,1.203

de direito privado, corno a nota prorn1ssor1a, o cheque e as du
plicatas, dando-lhe rito especial e privilegiado, diferencian
do~a das execuções das obrigações assumidas por particulares.

Tais privilégios, longe de se constituirem em ar
bítrio, são determinados pelo princípio universalmente consagra
do da prevalência do interesse público sobre o interesse parti
cular.

4 Esse princípio tem norteado as normas que estabe-
lecem atualmente: o efeito de prova pré-constituída com a pre
sunção de liqu!dez e certeza que tem o título ~xecu~i~o do Est~
do; a preferencia no pagamento sobre os de~a1s c:ed1to~; ~ nao
sUJeição ao cOncurso de credor~s na declaraçao de 1ns~lven~1a ou
falência do devedor; a presunçao de fraude ante a al~enaçao de
bens pelo devedor, com débito inscrito na dívida ativa em fase
de execução, a impossibilidade de encerrar-se o ~nventário, .le
vantar-se a concordata ou serem declaradas ext1ntas as obr1ga
ções do falecido, sem prévio pagamento dos créditos tributários t

além do rito especial e sumário que segue o processo executivo
fiscal para a expropriação de bens do devedor.

são estes, entre outros, os mecanismos que têm
possibilitado algum sucesso na cobrança dos créditos da fazenda
pública, por si só de difícil cobrança, face o grande volume de
ações entre o Poder Judiciário e o pequeno número de advogados a
dar acompanhamento a tais ações.

A prevalecer o texto em questão, e tornar-se-à
inviável a já difícil cobrança, com a inevitável desmoralização
e descrédito da Fazenda Pública, que terá suprimido os instru
mentos que fortalecem a sua atuação em Juízo e fora dele, com
severa repercussão na arrecadação e nas finanças públicas.

Tais privilégios são tradição em nosso direito e
sua origem no princípio da prevalência do interesse público se
perde no tempo, como, inclusive, ocorre em países desenvolvidos
e, diga-se, com maior rigidez do que em nosso País. Em certos
países, como é o caso dos Estados Unidos, o não cumprimento das
obrigações fiscais implica, inclusive, em prisão do devedor,
além de graves sanções financeiras e o confisco de 'bens, não
obstante a grande tradição democrática que possuem.

JUSTIFICACÃO

o caput é totalmente daspensâve'l e o parágrafo trata de assunto ati
nente a regulamentaçâo de uma profissão específica, sendo matéria obviamente in=
fraconstitucional.

Além disso, entendemos que não é só por via da Mag1stratura e do
,Ministério Público que o advogado presta "serviço de interesse público".

EMENDA CS05052-5
t: SENADOR JOSÉ RICHA

=----------------TEXTO/olUSTIFICAÇão---- -,

EMENDA SUPRESSIVA

Nos termos do § 2° do Art. 23 do Regimento In
terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO Ól/87
C.S.) •

Suprima-se o Art. 206 do Anteprojeto.

EMENDA CS05050-9

tJ Senador JOS~ RICHA
JUSTIFICACÃO

~ TEXTOIJUSTIFICAÇio----------------,

.-,. Pl.EHÀJllo/couls5jo/aulcOM.SSÃO-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
fT;;D'T'~'ozt07/B? A m~téria já está mais e melhor contemplada nos

termos do inciso VIII do Art. 192.

Nos termos do § 2Q do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Sistematização - (ResoluçãO nQ 01/87 C.S.).

Inclua-se no TItulo VII, CapItulo I - Seção VI - Da Repartição das
Receitas Trlbutárras, do Anteprojeto, artigo do seguinte teor:

"Art. - A parcela dos impostos federais e estaduais pertencemtes
aos MunicIpios, nos termos desta Constituição, ser-lh~s-á credi.tada no
momento da arrecadação de cada imposto, conforme dispuser lei com
plementar federal".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS05053-3

t: SENAOOR Jose: RIOlA

_---------------- TEJlTO/olUSTIFICAÇio----------------..,

Nos termos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematüação - (Resolução n9 01/87 C.S.)

Sl;!Prima-se O § 19 do-art. 237, do Anteprojeto do Relator da Comis
são de Sistemat1zaçao;

O d.spositrvo constitui o artrqo 34 do substitutivo da Comissão da
Organização do Estado, não tendo srdo aproveitado pela Sistematização. Instst.imos no

seu aproveitamento, pelo seu elevado alcance em favor dos lvluniclpros. A mstrtuição

do crédito simultaneamente à arrecadação é uma provrdêncra que torna mequivoca a
participação rnurucrpal, tornando o não pagamento como apropriação indébita.

JUSTIFICACÃO

o Anteprojeto não prevê "Conselho Superior" do Ministério Públi-
co.

A manter-se esse parágrafo, seria necessário que se dispusesse,
em algum lugar do Anteprojeto, sobre a existência e finalidade de tal Conselho.

..,., Tlxrolo1USTlfICAÇio----------------,

..- - 'LUÂ"IO/c:ONlssio/aulcOMltslo-----------

f!JaJ>IISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO -

=----------------TUTO!olUSTlfICAÇio--- --,

~----------PLUÂ"\O/COMI"io/IUlc:OMISlio--- _tJ OOoIISS1\o DE SlSTEMATlZAÇ1\o

EMENDA CS05054-1

tJ Senador JOSÉ RlOiA

"uTolIl---------------
EMENDA CS05051-7

PJSENAOOR Jose: RIOlA

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

êUPrima-se o art•. 240_e respectivo p~rágrafo,.do Antepro~eto do
Relator da Comissao de sãstematãaacão, (Por consegUmte, retare-se do htulo do
Capítulo VI, pertencente ao Título V, a expressão "E DA ADVOCACIA").

Nos termos do § 2º do Art. 23 do Regimento Interno da
Comissão de Sistematização - (Resolução nQ 01/87 C.S.).

Suprima-se o inciso V do Artigo 2~7:
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missão de

Malgrado ter-se mantido a referência a Guardas Municl

pais no texto da Comissão IV (Artigo 32), e repetido no Anteprojeto da Comissão

de Sistematização (Artigo 257), nenhum outro ponto dos seus projetos define, r~

gulamenta ou descreve o que seria tal Guarda, em flagrante contraste com os di~

positivos que fornecem tais elementos acerca dos demais corpos policiais previ~

tos nosdncãso I a IV dos respectivos artigos. Como é sabido,pelos relatôrios

da Subcomissão!dos Municípios e Regiões e da Comissão da Organização do Estado,

que a propositura da' criação de Guardas Municipais - independentemente das si

tuações hodiernas de facto - não foi acolhida nem mereceu destaque, cremos ser

de bom alvitre, numa tarefa de sistematização bem concebida, operar a supressão

do inciso menciopado acima, uma vez que. dessarte, compatibiliza-se formalmente
a questão com e- teor predominante na questão, que reserva aos Estados e à União
os encargos da segurança', e da defesa.

,EMENDA CSOSOS7-6
tJSENADOR JOS!! RIOJA

tJa::MISSÃO DE SISTEMA.TI;;~JIlIO/COt.llS5iO/SUBCO,.I'sÃo

..",----------------TExTot.lUSTIFICAÇio-----------------,

Nos termos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização -' (Resolução n9 01/87 C.S.)

Dê-se ao inciso IV do art. 162, do Anteprojeto do Relator da Co
Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 162 - ..

IV - nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procura
dor-Geral da República, para mandato de 3 (três) anos;"

JUSTIFICAÇÃO

i'MENDA CS050S5-0
fJSENAOOR JOSlô RIOJA

l Em nenhum dispositivo do Anteprojeto está definido o tempo do man
dato do Procurador-Geral da República, embora no inciso VIII do art. 107 se pre
veja a possibilidade de sua exoneração "antes do termo de sua investidura" (a
alteração dessa expressão inadequada por "antes do término do seu mandato" está
proposta em outra emenda de nossa autoria).

A escolha da extensão do mandato por três anos objetiva compatibi
lizar esse tempo com o do mandato dos demais Procuradores-Gerais eleitos, pre
vistos no Anteprojeto (art. 235, § 29).

COMrSSÃO DE srSTEMATrZAçÃO

Senador JOS~ RICHA

r-rr---------------':- T!XTO/.luSTlfIC.çio,-----------------

Nos termos do § 2Ç do art ; 23, do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução nÇ 01/87 C.S.)

Suprima-se do art. 172, do Anteprojeto do Relator da Comissão de
Sistematização, a seguinte expressão final: ,

nemseu S 19".

.EMENDA CS05058-4

tJ
AUTOR'-- _

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de evidente lapso a inclusão da expressão que se quer ora
suprimir.

De fatal o referido § 1ç nada dispõe quanto ã ação do Presidente da
República em relação !'- matéria.

r.l---------------- TEXTO/.lUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA ADITIVA

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução n Q 01/87

C.S.) •

Acrescente-se, ao final do § 3° do Art. 123 do
AnteprOJeto, a expressão: "do projetou ..

JUSTIFICAÇÃO

Fl\1ENDA ;CSOSOS6-8
t? SENADOR JOS!! RIOJA -- '0'0' que

modo

Propõe-se a~ui a especificação de matéria a

se refere a rejeição prevista no mencionado parágrafo, de

a deixar-lhe mais explícita a redação,

Senador JOS~ RICHA

..",---------------- TEXTO/JUSTIrICAÇÃO-- -,

Nos termos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.) ,

Suprima-se o § 29, do art. 178, do anteprojeto do Relator da Co
missão de Sistemat~zaçao.

EMENDA CSOS059-2

tJ
COMISSÃO DE srSTEMATÍZACÃO

fl:'AJl.lIDO~

DH

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo em questão é mera repetição do disposto no § 29 do art.
96.

r.l---------------- TuTo/olunlflcAçÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Nos termos do § 2 2 do Art. 23 do Regimento In
terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87

C.S.)

Suprrma-se, do inciso I do Art. 109 do Antepro

Jeto as frases: "salvo quando.o contrato e o respectivo pro-
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AUTO"---------------
SENADOR JOst RICHA

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

..,----------------TUTO/olUSTlf'ICAÇio----------------...,

EMENDA CS05062-2

tJ
w.---------- "LU""IO/cOllu:nio/IUICOMlll:liD

C-

cesso de seleção obedecerem a cláusulas uniformes, ou for re

lativo ao exercício de funções definidas pela constituição;"

JUS T I F I C ~.C Ã O

O elevado múnus parlamentar, sobretudo no pro

cesso de consolidação das prerrogativas do Congresso Nacional

e de implantação progressiva de um regime neoparlamentarista

de governo, é incompatível com exceções que gerem ocupações

paralelas ao exercícic do mandato legislativo, em particular

de forma tão inespecífica, como na formulação que se propõe

supr~m~r. A dispersão de funções e a impressão de sua defini

ção depõem contra a dignidade parlamentar.

Nos termos do § 29, do art. 23, do Regimento Interno da

Comissão de Sistematização (Resolução 01/87 - CS)

Suprima-se do Anteprojeto da Comissão de Sistematização

o in ciso X, do art. 48.

JUS T I F I C A ç A O

Senador JOSÉ RICHA

são semelhantes as disposições do inciso X do art. 48

e 432. Como os mandamentos do art. 432 são mais abrangentes,co~

tendo as disposições do ~ncisó X mencionado, tendo em vista a

necessidade de eliminar um dos dois dispositivos por razões de

sistematização e adeauação, preferimos a redação do art. 432

por ser mais ampla.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05060·6

tJ
l!J.---------- PI.EHAR10!CClNISsio/sUllCOIf'SSÃO-----------

"" 1Eno/olu'T1P'JCAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS05063·1

E:SENADOR JOsg RICHA

Dê-se ao inciso IV do Art. 106 do Anteprojeto a
seguinte redação.

terno da
C.S. )

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In~

comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87

~"TAm;]"ou 01187
..,------------ TEXTO'olUSTlPlCAt;io "l

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)
IV- recomendar, ao Primeiro Ministro, o afastamento

de detentor de cargo ou função de confiança no
Governo Federal, inclusive na administração in
direta;

JUSTIFICACÃO

Suprima-se integralmente o inciso xx: do artigo 14, "dos direitos s~

ciais", do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, e inclua

se O temo: segurança ~ Higiene do Trabalho.

Trata-se de simples emenda redacional, para dar
sentido ao dispositivo.

JUSTIFICATrVA

.Ll!:NÁIl.IO/COilISlio'IUICOMIUio-----------

(J ccsrssso DE SISTEMATIZACllo

.UTOJl---------------

o tenno Saúde não é tão abrangente quanto o termo Higiene.

Saúde é o estado de uma pessoa, enquanto higiene é parte da medici

na relativa ã Saúde e aos diversos meios de ~ conservar.

No ambiente de trabalho ~ preciso muito mais que saúde. A higiene e a

segurança do trabalho, comoestão na Constituição vigente, são muito mais abrangentes,

evoluídas e dinâmicas.

Como está colocado no Anteprojeto de Constituição, ora em debate,

houve WlI retrocesso do direito do trabalhador e em nada evoluiu.

Portanto, o termo "segurança ~ higiene do trabalho" é abrangente

completo, assegura ao trabalhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças

do trabalho.

EMENDA CS05064·9'

l!J Senador JOSÉ RIOlA

~"T'~"ou 07187

Nos temos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

_ Dê-se ao inciso VIII do art. 107, do Anteprojeto do Relator da
Comissao de Sistematização a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqUência
a alínea "d", do inciso III, do art. 106. '

''VI!I - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a indi
caçao do Procurador-Geral da República, bem como a sua exoneração
de ofício, antes do ténnino de seu mandato;" '

JUSTIFICACÃO

EMENDA CS05061·4

t: SENAOOR JOSa RICHA.

m----------------TEXTO/olUSTIFICAÇio-----------------,

. . _ Não nos parece ~dequado que o Procurador-Geral da República tenha
sl;lll mdlcaçao_,aprovada pela Câmara dos Deputados e sua exoneração, antes do tér
mm,? do mandãto, aprov~da_pelo senado Federal,_corno preve o Anteprojeto. Melhor
seraa gue ambas as competencaas fossem de uma unica Casa Legas lat.ava , dando-se
preferencia ao Senado, em vista de suas funções de representação da Federação.

.. . Além disso, a emenda corrige a expressão final do inciso que era,
cragmaraamente: "antes do tenno de sua investidura".

"".- TEXTO/JUSTlflCA;ÃO----------------..,

Nos termos do § 22 , do Art. 23, do Regimento Irterno

da Comissão de Sistematização -(Resolução n2 01187 - C.S.).

Suprimir todas as alíneas e o .Inciso V, do Artigo 13,

Capítulo I, Título rr.
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I"'ropomos, a supressão desse dispositivo

o assunto Já está tratado- de forma mais abrangente no CAPíTULO VII

DA FAMfLIA, 00 rem e 00 IOOSO.

uma vez que

que trata

EMENDA CS05067-3

tJ SENADOR JOSe RImA

tJ a::MISSÃO DE SISTEMA.TI;~lO/CDlIlS3iO/.U.ÇD..ISSiO

r;"l----------------TEXTO/olUSTIF.CAÇio,-----------------,

Trata-se, portanto, de uma Emenda de compatibilizaçlio
que Vlsa evitar a scperposãção de temas.

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução ng 01/87 C.S.)

Suprima-se o § 89 do art. 108, do Anteprojeto do Relator da Comis
são de Sistematização.

EMENDA CS05065-7

JUSTIFICACÃO

rç;TIDO~,-------------....•------------'l:J Senador .XlSE RIQilI
--. .fD CGlISSIIO tE SIS1EMA~/CO.llãiõ/...CO......-----------.J r:;;;;;Jã7l

..",r----------------rcJCro/<l1J5TI'ICAqlo-_--------------..,

Nos termos do § 2!! do Art. 23, do Regimento Interno

da Comisslio de Sistematização - (Resolução n&l 01187 - C.S.).

Suprimir a alinea~, do inciso I do Art. 13, CAP.!
ruo r, "Tfru.o rr.

o cal,'ut do art. 108 j á diz que "os Deputados e Senadores são invio
láveis por suas oparnoes , palavras e votos".

1l evidente que em suas opiniões, ealavras e votos só dev,::m estar
''vinCUlados ã sua consciência", sendo desnecessario e inócuo que este ultimo ~re
ceito conste na Constituição, meSJID porque, tratando-se de Ínatéria de conscien=
eia, é inobservável.

Este dispositivo li tão óbvio que se torna ridiculo

~tar, mesmo num Anteprojeto de Constituição.

Não existe a hip6tese contrária, isto li, não li po~
sivel adquirir a condição de sujeito de direitos pelo nascimento morto.

Propomos, portanto, sua exclusão já nesta fase de

sistematização.

r;"l----;------------- TEXTO'oIUSTIF1C...ÇÃO------------- -,

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

Dê-se ao inciso I, do art. 111, do Anteprojeto do Relator da Co-
missão de Sistematização, a seguinte redação:

Art. 111 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador:

"I - investido na funçâo de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado,
Governador de Território e Secretário de Estado, do Distrito fe
deral ou OP Territõrio;"

I!MENDA CSOS066-S

t=J SENADOR JOsg RImA

rnr---------- PLIEH""IO/COMlssio'IUICOIllIISio ---,

lXMlSSÃO DE SISTEMATIZA~

r.1-~-------------- TEXTO/oIUllTIFICAÇÁO---- ..,

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resoluciio n9 01/87 C.S.)

SUprima-se o art. 106, do Anteprojeto.do Relator da Comissão de
Sistematização.

JUSTIFICACÃO

A perníssâo de ocupação, por Deputados e Senadores, de iniimeros
cargos públicos, muitos dos quais não diretamente ligados aos ansei,?s e interes
ses dos cidadãos que os elegeram como se~ representantes, prov~car~a grandef~
tração nos eleitores e ensejaria a assunçao de s~lentes, que nao tem a mesma r~

presentatividade, ou nem sequer passaram pelo cravo do voto.

O texto original permí.td.raa, também, que cidadãos pleiteassem tais
cargos ele!ivos com a segunda ~te,!-ção de valer-se dele~ p~ra ~alga~ postos .em
empresas publicas ou de economia mí.sta , ou cheflas de nnssao dâp'lomàtdca , ao m
vês de representar os seus eleitores.

Os casos, a nosso ver admissíveis, nos tennos do artigo, são excll'.
sivamente aqueles cargos assumidos por nomeações, demissíveis "ad nutum", e vol
tados diretamente aos interesses do povo- que elegeu tais representantes (Gover
nador ou Secretário) ou de interesse eminentemente nacional QMinistro) em fun
ção da composição política exigida pelo ~istema parlamentarista.

JUS T I F I C A CÃO.

_ O dispositivo em questão diz que os preceitos regimentais e as re-
soluçoes do Congresso Nacional que "objetivem assegurar o efetivo exercício de
suas competências constitucionais" ••• "terão força de lei".

Ora, de acordo com a nossa tradição jurídica e nos termos do art.
116 da proposta do Relator, que trata do processo legislativo, o Regimento (aEr~
vado por Resolução) e as Resoluções do Congresso Nacional ali de suas Casas tem,
claramente, força de lei nos respectivos ãmbitos.

. . ~sim, o dispositivo, ~lém de desnecessârdo , ê impreciso, pois le-
vana ao entend:unento de que as demaâs resolucões ou preceitos regimentais care
cem de força de lei.

EMENDA C50S069-9'

t= Senador JOSÉ RICHA
,..,... PI..IENÁ"'o/cOllISsio/su'COllllssio-----------...,

COMISSÃO' DE SISTEMATIZA ÃO
..,., nXTO/.lOSTIFICAÇio ~-....,

EMENDA MODIFICATIVA

Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento' In

terno ~a Comissão de Sistematização - (Resolução na 01/87

C.S.) •



Altere-se, no § 2° do Artigo 117 do Anteproje
'Co, a expressão "noventa dias tl para "trinta dias".

Substitua-se, no parágrafo único do Art. 171 do
Anteprojeto~a expressão "por prazo não superior a cinco dias"

por nem prazo não superior a cincQ dias"

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

.UTQIl_----~---------

Senador JOSE RICHA

Emenda de redação, necessária para atender o
'sentido mesmo do dispositivo:

Substitua-se o teor do artigo 197 do anteprojeto de Cons
titU1Ção pelo seguinte:

"Art. 197 - Compete aos Municlpios criar, obedecido o dis
posto nesta Constituição e nas Constituições e leis estaduais, Jul~
zos Municipais constituldos de:

I - Juizados Especiais, singulares ou coletivos, para júl
gar peouenas causas e infrações penais a que se não comine pena pri
vativa d, 1 iberdade; e .

; II - Juizados de Paz e de t-'enores, com atribuição de habili
tar e celebrar casamentos e de orientar menores."

r.:-r--------------- TUTO!.lU'TIPlCA;io---------------....,

EMENDA CSOS073-8

l:

Quando alguma matéria for considerada digna de
provocar emenda à Constituição, sê-lo-à por ~azão de extrema

relevância e particular vigência. Que o prazo seJa, pois, ade
quado ao seu exame ponderado e à agilidade que sua importância

exigir. Trinta dias parece-nos o mais eficaz, mantidas os de

mais requ1sitos.

Nos temos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

Dê-se ao art. 126, do Anteprojeto do Relator da Comissão de Siste-
matização, a seguinte redação: . ": • • .

"Art: !26 - O Pro~et~ de Lei que receber parecer contrário, quanto
ao merato , na Comâssão competente, será tido por rejeitado."

tJCCMISSÁO DE SISTEMA.TI;CA.~R'o/co"ussia/su8coNJSSiO

r.:-r---------------TEXTO/olUSTIFlcAÇi,O---- -,

EMENDA CSOS070-3

tJSENADOR JOsg RICHA

JUSTIFICACÃO: JUSTlFICJlTIVP.

r.:-r--------------- n:XTO!,JUSTIFICAÇio,---------------,

JUSTIFICACÃO

"não podendo a discussão ultrapassar três dias".

Toda vez que se propõe a ieorganiza~ão do Poder Judiciá
rio entre nõs, a tendência ê voltar-se a atençao 'para os Tribunais
Superiores' ou o Suprell'o TrHunal Federal, mantendo-se intocável a
estrutura, ainda que se tenha mostrado incapaz de dotar o Pals de
u~a prestação jurisdicional rãpida e eficiente, olvldando-se a gran
de dificuldade de acesso ao Judiciário para a maioria da Eopulaçã07
Sãb vãrias e de nat~rezas diversas as causas dessa situaçao, mui
tas delas independentes atê do prõprio Poder Judiciário. Três, pelo
menos, todavia, estão particularrrente vinculadas ã organização da
Justiça: sua complexidade, sua morosidade e sua distãncia dos fa
tos. Tais dificuldades seriam resolvidas pela descentralização es
pacial e adll'inistrativa dos órgãos jUdiciãrios, com a institulção
da Justiça funiclpal, que assim estaria eresente e acesslvel em to
dos os rlncões desie nosso imenso territorio, constitulda de Juiza
dos para pe~uen's causas e Juizados de Paz e de Menores.

"Cferecedam os Juizados Especiais uma justiça s í mpl es , de ri
to surrarlssimo, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, onde os
Julzos locais são de grande eficiência e celeridade, que evitam
o congestionamento das instãncias superiores.

A Justi,a funicipal, e~ nosso Pals, contribuiria para que
as Comarcas e os Tribunais de Justica estaduais se desafo~assem em
pouco tempo. Alem disso, contfibuiria pa~ reforçar a nossa combali
da autonowia municipal_, que, COll'O sabemoif' conta 'Y)rr. apenas dois Po-
deres - o Executivo e o Legislativo. O Judiciãrio viria a comelemen
tar essa rrecãria autonomia. Por outro lado, não haveria soluça0 de
continuidade na prestação jurisdicional nem na organização da Justi
ça como um todo, pois a criação da Justiça Municipal e o seu funcio
namento seriam renulados nas Constituições e leis estaduais, alem de
otedecer ã Constituição da república.

pPAftTIDD~

PMDB

Nos temos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

_ Suprima-se, do § 29, do art. 170, do Anteprojeto do Relator da Co-
missao de S~stemat1Zaçao, a seguinte expressão final:

Trata-se de evidente lapso a inserção da expressão que ora se pro
põe suprimir.

~. Trata-se, tão-somente, de emenda de redação Já que o texto orig=.
nal esta :unpreciso, pois não existe "comissáo de mérito".'

t:musSÃO DE SISTFMATlz:.~~ftIO/CONISSiO/SUBCO"lSSiO

EMENDA CSOS071-1

t:SENAOOR JOsg RICHA

Com efeito, se a apreciação deve ser feita em dois dias, como pode
a discussão (pr~eira fase da apreciação) levar até três dias? EMENDA CSOS074-6

Senador JOSÉ RICHA

~.'T·fliJ"ou07J87

EMENDA SUPRESSIVA:

r.T---------------TUTO/"USTI'ICA;io--- ~_--...

f? SENADOR Josg RICHA

AUTOR-- _

EMENDA CSOS072~Ô

tJ

r.-I--------------- TEXTO/,lUSTlFICAÇio- ---,-__---,

EMENDA MODIFICATIVA

Nos termos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução ~9 01/87 C.S.)

_ Suprima-se integralmente o artigo 356 ao Anteprojeto de Oonstitui-
.cao da Comissão de Sistematização, da Seção I, ''Da Saúde".

JUSTIFICACÃO
Nos termos do § 2° do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87
c.s.) .

Essa matéria não é para ser tratada na Carta Magna e sim em Lei Or
dinária, mesmo porque a jurisprudência nacional e internacional mantém esse as
sunto na pasta do Trabalho.
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rr;PARTIDO~

MDB/M _
"UTO"--------------

SABOIA

A técnica legislativa impõe a supressão das expressões que con~

tituêm um excesso ao texto.

JUSTIFICATIVA

Artigo 13

inciso XIII
a) o exercício do direito de propr1edade subordina-se ao

bem-estar da sociedade" da conservação dos recursos naturais e da

proteção do meio ambiente;
b) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação

por utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e

justa indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nes

ta Constituição;
c) as desapropriações urbanas serão sempre pagas à vista

e em dinheiro;

d) a de b,ens re produção é suscetível de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, desde

que necessária à exeoução de planos, programas e projetos de de

senvolvimento social e econômico, sejam eles' da União, dos Esta

dos ou dos Municípios, mediante justa indenização em dinheiro;
e) as marcas e patentes de interesse nacional são objeto

de consideração prioritária para o desenvolvimento científico e

f) o registro de patentes e marcas estrangeiras subord~

se ao uso efeti~ da criação;

g) o Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo qua~

do da criação se referir à vida, à alimentação e à ~aúde;

h) os produtos e processos resultantes de pesquisa que te

nham por base organismos vivos não serão patenteados;

i) por necessidade social, a autoridade pública poderá de

terminar a imediata utilização de obra científica, assegurada a

justa indenização.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28

Suprimam-se as expressóes "igualmente" e "ainda" das alíneas "g"

e "H", do inciso lI, do art. 28 do Anteprojeto.

Justificativa:

o reordenamento proposto para as alíneas constantes do

inciso XI, de ~oTte a que passem a figurar no inciso XIII, e o re

ordenamento das alíneas deste inciso XIII, justifica-se na conve

niência de agrupar matérias de uma mesma natureza sob um inciso

relativo à propriedade privada, dado que aqueles ítens se referem

a este assunto.

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

=_+-- ,.LENAIIIO/CO"l'doJIU.COMUl5ÂO-----------=,

~--------------_TtXTo/olUSTlFlC";io------------------,

EMENDA CSOS077-1
L!Jc: HAROLDO

LrC1±/2Do leAl?

Dar ao § 42 do Artigo '277 a seguinte redação:

. § .42 _ As alIquotas do imposto de que trata o ítem II, não

,excederão os limites estabelecidos em r..solução do Senado Federal.

.:xJSTlFICATlVA

A cobrança de inposto prúgl"P3S5vo na transmissão causa mortis

iria gerar injustiça contra herdeiros, na mai?ria de condições paupér

rimas, que p~r não poderem pagar sequer o valor do imposto causa mortis,

pela alIquota fixada pelo senado, acabam vendo transformar-se a herança

num " presente de grego".

Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil, é de origem
inglesa e em nossa !íngua guer dizer: "Saúde ~na!? ativâdades ~e. traba~ho". As,CO!!
dí.çêes de trabalho e que vao determinar se ha rxscos ou nao a íntegrãdade f1s~-

ca do trabalhador. Ouem cuida dessa matéria no Brasil sempre foi o MP1ist~ri,? do
Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demaãs díreãtos
do trabalhador.

Como ']>Ode a Fiscalização Federal,na área do trabalho, ficar dividi
da entre dois Miniéstérios, ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam
as Negociações Coll-etivas na área de Segurança do trabalhador?

O Mimistério da Saúde cuida da saúde Puôlica, ou seja:, pratica a me
dicina,Preventiva, mas nos Erocessos produtivos e no sistema de trabalho cabe aõ
Ministerio do Tr,~roalho a açao fiscalizadora e normatizadora, em todos os sepn
tos: Engenharia de- Se&urança, Higiene, Medicina do Trabalho .. férias, salario
identificação e dnrração do trabalho. . ,

Se a :fiscalização permanece no Ministério do Trabalho, de onde devem
emanar as Normas Iflegulamentadoras de proteção e segurança ao trabalhador, fica
óbvia a necessidaãie de manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá
-lo para o Ministério da Sa;úde, onde provocaria conflito de jurisdição, com reais
prejuízos ã integridade física do trabalhador.

Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistado em 1944,
com a criação do CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e está regís
trada nos anais da; História do trabalhador brasileiro. Portanto, o artigo que
se pretende supri:rrir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse na
cional, nem se .aj~ta ã atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações
capital/trabalho sao universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho.

S a Organização Internacional do Trabalho - OIT o Fórum dessa maté
ria e não a Organ:..zação Mundial da Saúde.

O SiEtema Onico de Saúde é voltado ã Saúde Ffiblica mas não deve in
tervir nos meios produt ívos , pois aí o fator principal é a causa dos riscos, is
to é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve continuar sendo de responsa
bilidade única do Ministério do Trabalho. -

Entende o~legislad~r que o direito do t!:abalho nã~ pod~ f~ca!: divi
dido entre dois Ministerios alem do que o tenno "Saude Ocupacíonal, nao e abr<l!!
gente e sim parte de um sistema denominado "Segurança e Higiene do Trabalho".

A supressão do artigo que tr~ta de '.'Saúde Ocq>aciona~", v:m aten
der aos interesses do trabalhador bras í.leãro , poas o refendo art ígo víora _ a
tradição nacional e universal de que l!;s.relações e condiç~s no ~r~ba!h~ sao ~
e sempre foram pertinentes ao Ministeno do Trabalho e nao ao Mírrí.stêr-âo _d~ Sa~
de. Tratar des~e assunto na Carta Magna é intervencionismo indevido, t.í.rârrico e
de índole cartarial.

_---------------TU.TOIo1utTlFlcaçÃO---------------,

l::....~ill.!ill!:ITL~~:HLJ••.J2J..-.L-----'-~~-t<:::.-_-_.__~_-_--) E:;~ID.~

~ 'L~N.1l10/co"lsaiol,u'COIII'SliO----------""J~O&T&~

Ii1 rn : : 02~07JB?jl[_:.s.CQ!O'~i!I~S~SP;~OUS.!.IS~T!1:E:t'!f.'I~ATLI~Z~A_XÇ"~.~.",-' -J. - -

EMENDA CSOS07S-4

&UTOIt--------..:...-----

PLl.Áltto/COt.lISSlo/.u.CO.. I••lo----- .....
"LU""IO/cOMISslo/suacOM'ssÃO-----------,

~--------------_TlXTO/..UITII'ICAÇio--------- --.
_--------------- TEXTO/..lUSTlfle..;;'o

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1)

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 306

Transferir as alíneas "e", "g"; "h", "i" e "j" do inciso

XI : renumerando-se a de letra "f" - para o inciso XIII, reorde
nando-o da maneira que se segue:

Inclua-se como inciso VIII no artigo 306 a expressão "ca

pacitação científica e tecnológica nacional".
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Artigo 306

Inci~o VIII - capacltação cientlfica e tecno16gica

,EMENDÁ CSOSOSf-9
f: HAROLDO SABOIA

.LIENÁIlIO/CONlsslo/auacOlllssio----------

Justificativa: ~--------------TUTO/"USTlPICA;io--------------~

A inclusão deste novo princípio dentre aqueles que orien
tarão a ordem econômica tem como finalidade ressaltar o domlnio
do conhecimento científico e tecno16gico como um dos referenciais
para o desenvolvimento.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

Dê-se ao parágrafo 2º do Artigo 307, a seguinte redação:

'EMENDA csoS079':-7 '

e: HAROLDO SABDIA

Artigo 307 - § 22 - As empresas nacionais ter.ão preferência no ace!
so aos incentivos e créditos públicos subvencionados e no forneci
mento de bens e serviços ao poder público.

PLuállIO/CONlssio/aulcOuISsio- _

Justi ficati va:
~----.:......---------TEXTO/JusTlF'ICA;io--------------_,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 98

Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir
lhe um- texto mais preciso e completo.

trf'AftTIDO~• PMDB
..UTOII---------.:......---J

.1..tMi"to/co....tssio/slJIiCOItISSÃO----'-------

EMENDA CSÕSÓ82':7-'
"

tJ HAROLDO SABOIA
Artigo 98 - Inciso IV: "planos e programas nacionais, regionais ~

setoriais de desenvolvimento.

Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a expressão "e setoriais· en
tre as palavras "regionais" e "de ~esenvolvimento", que passa a
ter a seguinte redação:

,.,,- T[)tTÔ/JUSTI,.IC";io-----------''------~

Justificativa:

A exemplo do que está previsto como atribuição das comis-
sões do Legislativo no inciso VII do artigo 114; conferindo ao
texto maior precisão, sem alterar sua essência.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 400

Inclua-se ao final do parágrafo 4g do artigo 400 a seguinte
pressão:

ex-

HAROLDO SABDIA

SISTEMATIZAÇAD

.....e deverá estar expresso no âmbito de todas as politi
cas públicas".

passando a ter a seguimte redação:

Artigo 400 - § 4º - "O compromisso 00 Estado com a Ciência e Tecn~

logia deverá assegurar condições para a ampliação e
a plena utilização da capacidade técnico-cientifica
instalada no pais e deverá estar expresso no âmbito
de todas as pollticas públicas".

~-------------_TEXTO/JUSTI'ICA;i.O--------------....,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

Inclua-se como letra! do inciso IV do artigo 17, o seguinte tex
to:

Justificativa:

Este compromisso deverá estar refletido em todas as moda
lidades de atuação do Estado, visando gerar ambiente favorável ao
pleno aproveita~ento é mobilização do conhecimento cientifico e
tecno16gico nacional.

r·.....o~• PMDB
&U'OIl'---------- _

HAROLDO SABOIA

EMENDA CSOSOS3-5

~ JJusti ficativa:

Artigo 17 - Inciso IV - Letra !: é assegurada aos trabalhadores
participação nas vantagens advindas da modernização
tecno16gica.

Esta emenda visa tão somente corrigir uma falha da Comi~

são de Sistematização, que suprimiu o principio acima explicita
do, quando do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comis
são nº B; a sua inclusão no texto constitucional é fundamental
para assegurar aos trabalhadores os beneficios advindos da mode~

nizqção tecnol6gica, o que se constitui num estimulo à sua pr6
pria implantação.

.LIIIlÁ"IO/COMlsslots"'COMISSãO,---- --,\ _~.~~~f: .SrSTEMATIZAÇAO _ ~f~AJ~~J

~-----------r---n:ltTO/"USTI~ICAÇio----- ___.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 403

Dê-se ao § 2º do Artigo 403 a seguinte redação:

"A lei regulará a concssão de ~ncentivos: e outras vanta
gens a empresas e entidades da iniciativa privada ou p6blica que
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apliqúem recursos em universidades, instituições de ensino e pes
quisa, visando ao desenvol~imento em todas as áreas da ciência, a
autonomia tecnológica e a ampliação do conhecimento científico, a
autonomia tecnológica e a formação de recursos humanos especiali-

~.

'LlN""IO/cONlSsio/culeOMlssio-----------,

r=-r TUTO/.lUSTIFlCA;io -,

Justificativa:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 17

A alteração proposta tem a finalidade de dar melhor reda
ção ao texto, sem alterar seu objetivo.

Inclua-se no Título 11, art. 17, inciso IV, letra ~, após
" ••. sempre que •.. " o seguinte texto: "a introdução de novas tec
nologias no processo de produção".

A redação é a que segue:

•
r=-r TEXTO/,lUUIFICA;io -,

HAROLDO SABOIA

Artigo 17 - Inciso IV - Letra ~: "E asseguraoa a participação das
organizações de trabalhadores nos processos decisórios relativos
ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,
prestados pela empresa, sempre que a introdução de novas tecnolo
gias no processo de produção importar em redução ou eliminação
de postos de trabalho ou ofício" •

Justificativa:

EMENDA SUPRESSIVAS
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 327

Suprima-se o art. 327 e seu parágrafo unico.

JUSTIFICATIVA

A transcrição desta matéria, que constava nps substituti
vos da Comissão VIII, foi imperfeita, na medida em que o texto
que se propõe incluir, aqui constava no "caputn do artigo corres
pondente. O texto transcrito, por .este motivo, ficoo prejudicado

no seu teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o princí

pio constitucional naquele momento estabelecido.

A compatibilização do Anteprojetos impõe a supressão do Art.327
e seu Parágrafo sob pena de tornar a futura Constituição,long~

confusa e repetitiva, inserindo matéria que deve ser remetida à

regulamentação através da Legislação Ordinária.

EMENDA CS05087-8

~ HAROLDO SABOIA

'Ll.. ÂtllO/cOIlI',io/sUICOUI'sio-- _

r=-r --" TUTO/"U5TI'luçio ---.

EMENDA CONSTITUCIONAL
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

XXII - Proibição a menores de 18 (dezoito) anos, de trabalho notu~

no e nas atividades definidas no inciso anterior, de qualquer tr~

balho a menor de 14 (quatorze) anos salvo na condição de apren
diz, a partir dos 10 (dez) anos, por período nunca superior a 03

(três) horas diárias.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao inciso XXII, do art. 14, á seguinte redação:

'L~NÃ"IO/co..I"io/au.cOUI'SÃO----------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

0·..·------------_1 tJYMô"à'·°---:J

______________--'-------'1 ffi!QiW
= TUTO/"u,lnl'ICAçio ----.

EMENDA CSOS08S-1
~ HAROLDO SABOIA

AUTOlIt-------------

A proposta amplia a preoçupação em proteger o trabalho do
menor de 18 anos, quanto a condição de trabalho desfavorável, cuja
explicitação foi proposta no inciso anterior.

= TUTO/"USTlflCAÇio ,

EMENDA CSOS088-G
l:J HAROLDO SABOIA J ~Êl"T'.O~

'LIUti,UO/CONIS,ãO/SUICOMIS,;,O----------J f!I'70ATI,~f? SISTEMATIZAÇAO ~Q~

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao inciso XXI, do art. 14, a seguinte redação:

XXI - Proibição de trabalho em atividades sujeitas a contami~ação,

insalubridade, periculosidade, radioatividade e zonas geográfi
cas adversas, salvo lei ou convenção coletiva"que, além dos contr~

les tecnológicos visando a eliminação do risco, promova~a redução
da jornada diária de trabalho e assegure acréscimo salarial, em
função da natureza diferenciada da atividade.

A proposta explicita maior número de situações considerad5
como trabalho em condições desfavoráveis, ao mesmo tempo em que i~

rtroduz caráter diferenciado para o acréscimo salarial devido nes
s~s casos, em função de condições adversas também diferenciados.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

Dê-se ao inciso IV do art. 14, a seguinte redação:

IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de uma família de 5 (cinco)
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pesosas, a ser fixado em lei. Para a determinação do valor do sal!
riá mínimo, levar-se-ão em consideração as despesas necessárias
com alimentação, moradia, vestuário, higiene, trasnporte, educa
ção, previdência social, saúde e lazer.

s) é assegurada a participação das organizações.de traba
lhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveltamento de
mão-de-obra e aos programas de" reciclagem, prestados pela empresa,
sempre que importar em redução ou eliminaçãO de postos de traba
lho ou oflc~o.

democrática da comunidade
e autêntica autonomia uni

&1.110111--------------

JUSTIFICATIVA

Somente uma ação participativa e
acadêmica garantirá uma efetiva
versitária.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 382

Acescente-se o inciso 111 ao art. 382
Gestão democrática,através de critérios públicos, com

participação de docentes,alunos e funcionários e represen 
tantes da comunidade na escolha dos dirigentes.

JUS1'tFICATIVAS

A presente emenda sistematiza e compatibiliza matéria apr~
vada nas Comissões nQs 1 e 6, eliminando conflitos através de um
trabalho de mediação entre as disposições das duas citadas comis
sões, conforme abaixo discriwlnado:

a alInea "a" compatibiliza o art. 4Q, inciso IV, alínea'.'
da Comissão 1, com o art. 6Q "caput" da Comissão V;

a alínea "b" é originário do art. 62 , incis6 11, da Comis
são 7;

a alínea "c" é originário do art. 52, inciso lII, da Comi~
são 7;

a alínea "d:' é originár io do art. 42 , inciso IV, alínea "b", •
da Comissão 1;

a alínea "e" é originário do art. 42 , inciso IV, alínea "c"
da Comissão 1, com o art. 6Q, inciso V, da Comissão 7;

a alInea "f" é originário do art. 7Q "caput", da Comissão
7?

a alInea "g" é originário do art. 7Q, § 2Q e art. 8Q, da
Comissão 7;

a alínea "h" é originário do art. 7Q , § 1Q , da Comissão 7;
a alínea "i" é originário do art. 6Q, inciso I, da Comis

são 7;
a alInea "j" é originário do art. 6º, inciso I, da Comis

são 7;
a alínea "1" é originário do art. 4Q , inciso IV, alínea ""',

da Comissão 1;
a alínea "mO é originário do art. 4Q, inciso IV, alínea"P,

da Comissão 1;
a alInea "nO é originário do art. 4Q, inciso IV, alíne.a "H',

da Comissão 1; /
a alInea "o" é originario do art. 9Q, "c. wt", da Comissão 7;
a alínea "pU é originário do art. 9Q, § único, da Comis

são 7;
a alInea "q" é originário do art. 10 "caput", da Comissão

7;
ã alínea "r" é originário do art. 11 "caput", da Comissão

7;
~ alínea "s" é originário do art. 31 "caput v , inciso lI,da

Comissão 9.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 402

Corrija-se no "caput" do Artigo 402 a citação do Arti~o

20, que corresponde ao Art. 307 do ANTEPROJETO de Constituição e

~---------------TEXTO/"USTIrlC,,;io--------- ......

r:-r---------------TrUO/.lUSTI,lcA;lo-------- --,

EMENDA CSOS090-8

l: HAROLDO SABOIA I f';;;;7~·A--'
PuMÁJlID/ÇO..1S31o/IlU'CO..I'do---- ~ ~O"T"~

[:J COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO I CwvD1tilJ

Fica alterado o artigo 18, ítem IV do Anteprojetó, que pa~

sa a ter a seguinte redação:

~~~: .1~ , , .
IV - O SINOICATO

a) é plena a liberdade de organização, cohstituição e ad
ministração de entidades sindicais para a representação e defesa
dos interesses das categorias econõmicas e profissionais,inclusive
dos servidores públicos civis;

. b) não será constituída mais de uma entidade sindical em
qualquer grau, representativa de uma categoria econômica ou pro:i~
sional, em cada base territorial;

c) os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindi
cato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da em
presa, garantida a sua representação nas negociações coletivas;

d) a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato;

e) é~ ao Poder Público qualquer interferência na orga
nização e funcionamento dos sindicatos;

f) à,entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e in
teresses da categoria, individuais e coletivos, inclusive como st6
tituta processual em questões judiciárias ou administrativas; 

g) ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária
ao exercício de sua atividade iclusive o acesso aos locais de tra
balho na sua baSe territorial;

h) as entidades sindicais poderão organizar comissão por
local de trabalho, garantida aos seus integrantes a mesma proteção
legal dispensada aos dirigentes sindicais;

i) a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo da en
tidade sindical, competindo-lhe deliberar sobre sua constituição~'
organização, dissolução, eleição para os órgãos diretivos e de re
presentação; aprovar o seu estatuto j e fixar a contr~ da cat~

goria, que poderá ser descontada em folha, para custeio das ati
vidades das organizações sindicais;

j) as o~ganizações sindicais, de qualquer grau, podem es
tabelecer relações com organizações sindicais internacionais;

1) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas
organizações sindicais;

• m) a lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém se
rá obrigado a manter a filiação;

n) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação s~
cial, conforme a lei;

,~~_ o) é assegurada a participação dos trabalhadores, em igual.
dadevrrepresentação com os empregadores, em todos os órgãqos da ad~

ministração pública, direta e indireta, bem como em empresas con
cessionárias de serviços públicos, onde seus interesses profissio
nais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e deli
beração;

p) a escolha da representação será feita diretamente pelos
trabalhadores e empregadores;

q) nas entidades de orientação, de formação profissional,
cultural, recreativa, de assistência social dirigidas aos trabalha
dores, é assegurada a participação tripartite de Governo, trabalhã
dores e empregadores; -

r) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer normas e as en
tidades sindicais poderão celebrar acordos sobre tudo que não con~

travenha às disposições e normas de proteção ao trabalho;

EMENOA MOOIFICATIVA
OISPOSITLVO EMENOAOO: ARTIGO 18

AI.ITOII--------- _

'LrNi."Jo/c.Olllssiotau8c:OUISsio-- _

JUSTIFICATIVA

o atual salário mínimo tem sido merecidamente criticado p~

la sociedade brasileira, por desatender, em seu valor, as despesas
essenciais que deveria cobrir, mas também um número médio de pes
soas'a ser considerado para a família do trabalhador. Parece -nosl
Não bastantr-> ampliar· a naturezà dessas despesas a ser por ele ate,!!
dido. Optamos por considerar como uma base racional, capaz de re
fletir adequadamente b tamanho médio da futura famIlia br6sileira
5 (cinco) pessoas. Essa proposta, a nosso ver, é preferível à vaga
expressão "e às de sua.famíiia", para referir-se as necessidades
que o salário mínimo deve atender.

..... TU.tO/<lUStU'lc... çio --.
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a inclusão da palavra somente apqs o termo produção. A redação é
, • que segue:

Artigo 402 - "Em setores nos quais a tecnologia seja fator deter
minante de produção, somente se'rã~nsideradas na
cio~ais empresas q~~,-além de atenderem aos requis!
tos definidos no Art. 307, estiverem sujeitas ao
controle teçno16gico nacional e~ caráter permanen
te, exclusivo e incondicional."

Justi-fica'tiva:

A alteração visa somente dar maior precisão ao texto.

r::T -'- TItlCTO/olUSTlfIC...;io_· -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 403

Dê-se ao parágrafo 12 do artigo 403, a seguinte Tedação:

Artigo 403 - fi! - "A lei fixará a parcela dos orçamentos da lhiãJ,

dos E~tados, do Distrito Federal, dos municí
pios, das entidades da Administração indireta 9.dos organismos pQ
blicos de desenvolvimento regional, a ser aplicada na capacitação
científica e tecno16gica e os critérios gerais para nortear sua

aplicação".

Justi ficati va:

A alteração do texto tem o sentido de torná-lo mais gené
rico, sem alterar o ~eu significado. O detalhamento suprimido é
incompatível com o texto constitucional.

"EMENDA CS05094-1

'pa HAROLDO SABOIA

_________ PLEN..."IO/coUISSÃO/suBcoauuio----------,

r;-r TEXTO/JUSTlftCA;io -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVQ EMANDADO: ARTIGO 309

Suprima-se o § 3Q do art. 309, reoumerando o que se segue.

Justi ficativa:

Tal restrição é incabível. As facilidades oferecidas às
empresas e fundações públicas, não devem estar condicionadas ã

sua extensão às ~~presas do setor privado. Cabe ressaltar que

nem sempre as atividades realizadas pelas empresas públicas vi

sam o lucro; boa parte delas tem finalidade social mais ampla,

o que não é comum na iniciativa privada. Assim, o texto consti

tucional não pode cristalizar um princípio contrárip aos inte-

resses da Nação.

~í:MENDA CS05095-9

I4AROLDO SABOIA

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
= TUTO/olUSTlflCA;io --,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADOS: ARTIGO 99

~A C505093-2'
f: HAROLDO SABOIA

pu SISTEMATIZAÇAO
,.L~..A..lo/eo ...lsslo/.u.eOlllssio __.

Dê-se ao art. 99, inciso XIV a seguinte redação.
" Conceder e renovar a concesão de emisoras de

Rádio e Televisão.

r:T--------------tEXTO/.IUSTIFICA;io---- --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO,: ARTIGO 48

Inclua-se ao final das alínea Os" do inciso XIX do Artigo 48 a ex
pressão "~sobre a propriedade industrial e intelectual", que pas
sa a ter a seguinte redação:

Artigo 48
Inciso XIX

s - normas gerais sobre produção e consumo inclusive sobre
B propriedade industrial e intelectual.

Justificativa:

A matéria "propriedade industrial e intelectual" vem assu
mindo importância crescente nas relações econômicas e políticás no
mundo moderno cabendo, desta forma, firmar no texto constitucional
que é responsabilidade da União legislar 'sobre ela. A sua inclu
são nesta alínea justifica-se pela estreita relação que a matéria

uarda com a rodu ão e o consumo.

JUSTIFICATIVA

A Comissão de Organização do Sistema dos Poderes
e Sistema de Governo,pelo relatório do Constituinte Egídio
Ferreira Lima, aprovado pela maioria da Comissão Temática ,
acatou as sugestões da Sub-Comi$ãodo Poder Legislativo,cu
jo Relator Constituinte José Jorge teve igualmente aprovado
propost de atribuir, como competência exclusiva do Congre~

so Nacional a Concessão e Renovação de Concessão de Emiss~

ras de Rádio e Televisão.
Por outro lado, a Comissão da Família, da Educa

ção,Cultura e Esportes,da Ciência e Tecnologi; e da Comuni
cação não apresentou relatório à Comissão de Sistematiz~

ção. O Constituinte Bernardo Cabral, ao sistematüaros tra
balhos das diferehtes Comissões Temáticas e ao elaborar, 'êle
pr~prio. o êapí~ulo da Ciê~cia e Comunicação e incorporá-lo
ao seu ~anteprojeto de Constituição não pode contraria~ o dis
positivo já aprovado por uma Comissão Temática, no caso, atri~

buição exclusiva ao Congresso Nacional para as concessões de Rá
dio e Televisão. -
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.LU.lJlIO/COMISlio/IUICOM."lo---- _

~--------------TUTO/..uS't.,IC"c;:io---------------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

&1.I10_-------------J fC;~T;;:J

'U:N""IO/COWISdO/.UICO..IIIsi.O------~~~~~~=_JJ M@nJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGD 52

e: SISTEMATIZAÇAO

= TEXTO/olUSTIFIC.;io-------------·-......,

EMENDA CSOS099-1
l!J HAROLDO SABOIA

-AUTOJI--------------J ~'AIlTflO-_

. ~DB

EMENDA CSOS096-7
~ HAROLDO SABOIA

Dê-se ao inciso lI, do art. 14, a seguinte redaçao: Inclua-se como inciso IV do Artigo 52 a seguinte redação:

11 - Seguro-desemprego para os brasileiros que, na data da promul
gação desta Constituição, por motivo alheio à sua vontade, estejam
desempregado~há mais de 6 (seis) meses, ou venham a assumir essa
condição.

Artigo 52
Inciso IV

formular e implementar planos e programas setoriais que
oriente seu desenvolvimento sócio-econômico.

JUSTIFICATIVA

A nova redação proposta pretende haver aperfeiçoado a pro
posta do relator, já que estabelece um período de carência para a
percepção do seguro-desemprego.

Justi ficati va:

Esta emenda tem a finalidade de explicitar a competência
_ dos Estados da Federação n~ m~téria supracitada a exemplo do que

já está estabelecido para a União.

r--------- "..IIIÃ.no/cOM.sslo/."'coM.ldo,------- _

EMENDA CSOS097-S

fJ HAROLOO SABOIA ) G~~'~';~;]
Pl.EHAltlO/COhlI5"iO/SUIlCOU.."iO----------

j Ç/'"OT~,tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO . ~ ~J
= TEXTO/JIJSTlfICA;io --,

EMENDA CSOS100-9
~ HAROLDO SABOIA

AUTO"'-------,-------

r;-r-------------- TlllTo/.lU5n'ICAc;:io-----------------.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 180 EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386

O Primeiro - Ministro,brasileiro nato, será nomeado dentre os
membroS do Congresso Nacional. Dê-se ao art. 386 a seguinte redação:

,.,,---------------TEXTO/.luSTIFleA;;.O-------- _ .... - -

O Presidente Tancredo de Almeida Neves afirmou no Encon
tro Nacional de Confederação e Federações de Trabalhadores, na~,
em São Paulo, em 09/11/84 que "o ensino gratuito em todos os graus,
para os filhos da classe média e classes trabalhadoras é imperati
vo de justiça social".

Somente a escola pública assegura o ensino gratuito. Des
viar recursos públicos para o ensino privado é promover o cresci~

to cEsta anOOtrirrBlto áJ ensiro públiro fato -q..e van ocorr endo nas duas ú1tima s d!
cadas. Cabe à nova Constituição reverter essa tendência .

JUSTIFICATIVA

~ vedada a transferência de recursos ppúblicos a estabele
cimentos educacionais que não integrem os sistemas oficiais de en
sino.

rr=!"AIlTIDO--
• PMDB

PLUAflto/c:ot.llssÃo/suacou.t,sio- _

f: SISTEMATIZACAO

JUSTIFICACAO·

Respeitada a distinção entre brasileiros natos e bràsileiros I

naturalizados, não há porque estabelecer nenhuma distinção de~

tre os membros do Congresso Nacional.
Ademais, qualquer membro da Câmara dos Deputados - com i

dade inferior à de 35anos _ pode ser, até mesmo, na qualidade
de Presidente da Casa, sucessor eventual do Presidente da Re 
pública.

EMENDA CSOS098-3
e: HAROLDO SABOIA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

Emenda modificativa ao Art. 268

..,. Tl:XTOIJO:loTlFIC.. çltl _

üê -se ~ alínea "b" do inciso XIII do Artigo 13 a seguinte ,reda
ção:

Artigo 13
Inciso II I

EMENDA CSOSI01-7
l:--b-;;-~~R.\-Z~O--~TO;A-\J A- -----=:1

Alínea b - O exercício do direito de propriedade subordina-se
aos interesses do bem-estar da sociedade, da con
servação e da proteção do meio ambiente.

Justificativa:

A emenda tem a finalidade de aprimorar a redação do
item, sem alterar o seu teor.

Suprimir do texto do Art. ~68. do A~t~projeto a seguinte
expressão: "os de intervenção no domlnlo economlCO.

JUS T I F I C A ç Ã O

A Emenda Constitucional nO 18/65 (artO l0) restringia o
poder tributante do Estado aos impostos. taxa5,e contribuições de

. melhoria.

I
r
I
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Entretanto, ja o Código 'I'r fbu t âr â o Nacional (Lei nOS.l72 /
66) teve que reconhecer. (ar t v 217) a sobrevivência de outras con 
tribuições co~pulsórias~\tais como: contrib~içao sindical, cotas'
de previdência, etc.

Diante de tal quadro, as Emendas Constituci~nais nO s

1/69 e 8/77 retornaram essas contribuições ao texto constitucional,
através do ar t ? 21, ,§ 20, inciso I, pa s s ando a se constituir numa
nova modalidade de tributo, da qual o Poder Público tem feito uso
abusivo,

A propósito, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, in Comentf
rios à -Cons t í tuição Brasileira, pag .164, citando Ruy Barbosa Noguei
ra, che ga a afirmar que a "importância dessas con t.r í bua çôe s avulta

tanto, pois, o volume de sua arrecadação, no Brasil, excede à dos
impostos, taxas e contribuições d'e melhoria".

Por outr~a instituição dessas contribuições como
instrumento de intervenção no domínio econômico, ou para atender '
diretamente à parte da União no custeio dos encargos da previdência
social, tem servido de suporte para susientação de poderosas e ine
ficazes autarquias interventivas (lNCRA, lAA, IBC, etc), bem como
de um Sistema Previdenciario monstruoso, igualmente ineficaz.

Além disso, não dispõe o Governo de um eficiente sistema'
de cont~ole da boa aplicação do dinheiro arrec~dado por esses inúm~

ros organismos cujo volume não é pouco, como antes referido.

EMENDA CS05103-3
t: J)Er. c-:rR.l'5c..O \)/ fHJA ]

tJ COMISSÃO DE SISTE~~~;~'~~çÃ~/'"",o"""------=--=-__=:=J
!

EMENDA ADITIVA AS ALINEAS Q. e ~ DO ITEM IV DO ART. 18.

Dê-se às alíneas ~ e ~ do ítem IV do art. 18

do Anteprojeto, a seguinte redação:

IIArt. 18 - .

IV -

q) - As entidades sindicais poderão estabel~

cer, em convenções e acordos coletlvos,

clausulas que não contrariem as dispos!
ções de proteção ao trabalho.

r) - A lei, as convenções e acordos coletl 
vos de trabalho, somente concederão aos
trabalhadores novos direítos, na propo~

ção do incremento da produção e da pro
dutividade das empresas."

,í

JUS T I F I C A ç Ã O

Por fim, buscou-se subordinar a evolução so
cial ao incremento da produção e da produtividade das empre 
sas, de modo a assegurar o necessário e indispensável equilí
brio como condição primordial para a manutenção de empregos ,
a era ão de novos e a'melhoria social do trabalhador.

Recente Congres?o sobre Direito Coletivo do
Trabalho, realizado em são Paulo sob o patrocínio da LTR, co~

cluiu pela supressão do Poder Normativo da Justiça do Traba 

lho, não se justificando a dilatação de um poder que não deve
existir. Esse poder sufoca a negociação coletiva direta en
tre as partes interessadas. O que deve existir é mediação e
arbitragem quando houver impasse na negociação.

• .lIlTtlr.

Emenda sub s ti tutiva a alínea "f" do inciso IV, do Art .18.

Dê-se à alinea "f" do inciso IV do Art. 18 do Anteprojeto
a seguinte redação:

!j--"'--------------Tn::,."'..U:<T·fll ..:;i.o,---- _

EMENDA CS05102-5
~r 'T-R' se. O V I A/V,.:.fJ,.-'-- ~

]
--~

1:?J- >---------------- TCXTC/olJSTlfl:Ar;Ão---- _

Emenda aditiva ao Artigo 60 do Anteprojeto.

EMENDA ·CSOS-lõ4--1
~-]),-T--~~~~~I'r-:;- ;'""

[~=~~?~~-S;W- D~~_I STE;~~T"~'~~~ÇA~'/"'eo"''''O-

- os sindicatos de categorias profissionais
poderão estabelecer, em convenção ou acor
do coletivo, o diteito de acesso aos 10
cais de trabalho de seuS representantes 
dentro de sua base territorial".

"Art. 18 

IV
f)

J li S T I F I C A ç Ã O

A proposta impositiva do Substitutivo, data venia, repre
senta intervenção na propriedade privada, por outra entidade priv~

da.
A fiscalização não cabe aos sindicatos mas aos servidores

públicos lnvestidos deste poder, seja na ãrea do trabalho, ~a pre

vidência, dos tributos , de obras, etc.
Os sindicatos, na defesa e coordenação dos interesses da

categoria ja têm a faculdade de se dirigir às autoridaies adminlS

trativas para denunciar a existência de irregularldades, e a estas
então caberá a fiscalização que,' constatando-as, impora as penali
dades previstas na l~i. De resto, o direito de notificar a exis 

tênci~ de irregularidade, inerente às prerrogativas dos organismos

sindicais, está consagrado no parágrafo 30 do mesmo artigo.

Assim, o que se deve é estimular as pa~tes interessadas,
quando assim lhes convier, a estabelecer o direito de acesso aos
locais de trabalho.

Inclua-se no Artigo 60 do Anteprojeto, o seguinte parágr~

fo único:

" § único - Só em carater excepcional a lei permitira a
transferêntia ao setor privado de encargos do
Poder Públi~o, assegurando, em qualquer caso,

prévia e justa indenização".

JUS T I F I C A ç Ã O

O Estado, vigiado no seu poder de tributar,'vem descopri~

do formas indiretas de obter recursos dos contribuintes, obrigando 
os, crescentemente, a arcar com tarefas típicas do Poder Público, co
mo o preenchimento de mapas, guias, e um sem número de documentos,
sob sanções graves, limitando~se ao mero exercício de fiscalizar e
punir, o que parece irrazoavel. Daí, a presente proposição, que
visa coadunar este artigo com as normas regedoras da atividade pú 
blica.
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EMENDA CS051 05-0
I: ,!)~. "f'R.\S'c...o \J

EMENDA CS051 07·6
[J DG"P. 'PRI"'c..O

AUTOR----------------, [TIJI'AI'lT100:--l
t->,'v\1)13 J

PLENÁflIO/co..ISsio/.UICOUISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.:-1---------------- TEXTO/ ,lUSTlflCAÇi o - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

EMENDA SUBSTITUTIVA ã alínea C do inciso IX do art. 18.

f'1.U,IÍRIO/CONISSi,O/.UBCOUIStoÃO--------------,

t!.:smIlSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J

r:;---------------- TExTot.JUSTlFICAÇÃO------------------

HIE!\DA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 342.

Dê-se à alínea f do inciso IX do art. 18 do anteprojeto de Constitui
ção, a redação seguinte:

t t Art. 18 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IX .

C) A lei garantirá a defesa dos consumidores de bens
e serviços, protegendo, mediante procedimentos efica
zes, a segurança, a saúde e os seus legítimos intere~

ses econômicos, em conjugação com os princípios de I!.

berdade de iniciativa, de'liberdade de mercado e de

liberdade de contratar '",

JUSTI FI CAÇÃO

Trata-se a presente proposta da proteção e defesa dos
consumidores, sem divorciá-la da realidade que deve inspirar a norma legal, de
modo que os princípios basilares da Ordem Econômica sejam observados.

As restrições da liberdade de conércio que protej am os
consumidores serão senpre de aplicação gradual, como forma de não prejudicar o
crescimento econômico e o desenvolvimento social.

Dê-se ao artigo 342 do anteprojet~ a seguinte redação:

"Art. 342 - A folha de salários é base exclu
siva do Sistema de Seguridade Social e so~

bre ela, ressalvadas as contribuições desti
nadas ã educação, assistência e lazer dos
trabalhadores, não poderá incidir qualquer
outro tributo ou cont'ribuição."

JUSTI FI CAÇÃO

A folha de salários deve ser protegida contra a
multiplicidade de descontos que sobre ela incidem. Entretanto as instituições
como o SESI e o SE~AI, organizadas e mantidas pela Indústria, ou o
SESC e o SENAC, organizadas e mantidas pelo Comércio, têm longa tra
dlÇão de serviços prestados a industriários e comerciárlos, seja nõ
setor de atendimento social como no de formação profissional.

Rigorosamente administrados, voltados para a int~

gração e aperfeiçoamento dos empregados, são mantidos com a contri
bUlxão das empresas industriais e comerciais com base na folha- de
salarios.

Não é de justiça, pois, abruptamente retirar-se
dessas ~stituiçõe~ o suprimento financeiro lndispensável ã con~in~
idade de ~suas funçoes.

A excepcionalidade pretendida pela emenda aprese~

tada, ressalvando-se o que já existe e que é de todo interessante p~
ra os empregados seja mantido, mantendo-se a exclusividade da base
salarial para o Sistema de Seguridade Social, com apenas essa ressal
va .

Suprima-se o Artigo 495 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A ç Ã O

-----,- y[xTo/.luSTlflt.AÇ!;) • _

Emenda supressiva ao Art. 494.

Suprima-se o artigo ~94.

E(t1ENDA CS05108.-4
r------·---------- AUTCF.

t.~._~1? E:'~~~R.I co, _'- '2> V ( A ~ f+...:..:...:-:.-_---,
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E~enda Supressiva do Art. 495.
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Justo, pois, que a base de cálculo para incidência das'
contribuições, do empresariado, que custeia os cltados programas,
ser a folha de salários.

Os programas sociais, a que se refere o artigo 495, são
aqueles custeados pelo empresariado, e só por ele, em benefício'
da saúde, do lazer, da educação e da assistência dos emnregados'
no comércio ,na indústria e nos transportes.

Uma vez que o ônus recai unicamente sobre o empresaria 
do, em prol de seus empregados, a base de cálculo deve possuir e~

treita relaçáo com o benefício que cada trabalhador recebe, a is
to a doutrina chama de Relação d~ Cômodo.

Por fim, sob a ótica da sistematização, não cabe ã Cons
tltuição descer a minúcias próprias da lei ordinária, tal como a

base de cálCUlO das contribuições parafiscals.

JUS T I F I C A ç Ã O

Em segundo plano o artigo 494, ora suprimido está encai
xado no capítulo das disposições transitórias, sem mencionar, con
t~do, qual_a trans~t~riedade de suas normas, que aparentam ser pe!
petuas c nao transltor~as.

~reliminarmente tal artigo está em flagrante contradição
com os artlgos ~4l, 343 e 344 do anteErojeto. Os artigos citados'
tratam da Segurldade e das contriblliçoes para seu custeio,enumeran
do exau~tivamente o rol de contribuições que a manterão, não caben
do, pois incorporar a este rol outras não definidas. -

O artigo, outrOSSIm. ora suprimido trata genericamente
de todas as contribuições sociais, sem mencionar a qual delas,hoje
existent~s, se refere mais precisamente. ~o termo contribuições'
soclais, encaixam-se as sindlcais, as do FUNRU~~L e outras insti 
tuídas pelo Poder Público, que apesar de terem características so
ciais~ não se destinam ã Previdência ou Seguridade Soci~l. Tal dis
posiçao -traria como consequência o caos na adminIstração pública ~
em especial a da Previdência Social. -

Por fim, juridIcamente as contribuições são taxas ou im
posto~ espec~ais, e portanto, necessitam para sua cobrança de uma
relaçao de comodo entre o poder tributante e o contribulnte. A
consequência, pois da norma do artigo 494,' ora suprimido, seria, a
necessidade de a Seguridade Social então nassar a prestar todos os
serviços que atualmente são custeados por outras contribuições so
c í.a i s , -

I
i
i
1

I
-------------- J

I
'I
J
I
:

I
I

I

entidades são,segundo Hely Lopes Meirelles, ~ntes'

do Estado, por, sem objetivo de lucro, prestarem'
prol da sociedade, daí serem chamados programas so

r

Tais
de cooperaç~o

um servi ço em

ciais.
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"VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e

do patrimônio cultural da humanidade, sem prejuízo
do ante re ss e nacional. n '
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EMENDA ADITIVA to AR( 309

"s

..,_---------------n7TOIJUsflfICl,;io-------~-----

:J l:~~~fl:=J

:J ~-;-~ IEN J

O intercâmbio das conquistas· tecnológicas e do pa

trimônio d~ve ser limitado à inexistência de prejuízo ao intere~

se na c í.on a l-, deixando, quando for o caso, o direfto de reserva

de mercado para a lei ordinária.

A ~revalência deve ser do interesse nacional, não

devendo o direi to de reserva de mercado ser eregido a norma cons

titucional, sob pena de criar obstáculos intransponíveis ao in~
tercâmbio das conqulstas tecnológicas.

Dê-se ao § 19 do artigo 309 do Anteprojeto, a seguinte redação:

5\1E.l\'lJA SUBSTITUTIVA AO § 19 ro ARTIGO 309

EMENDA CS05111-4

L~E'1"'. 'PRol '3 c...'O

0-~~-:-,-::, I'Lt"ÁmotcCI..ISS:o/SUIlCOlolI5S!O

~S.'l:O DE SISTEMATIZAÇÃO
a) opinar previamente sobre todos os projetos

de lei ou de Regulamentos do Governo em mate
ria econômica e social; -

b) opinar sobre a repartição, entre os setores
econômicos , dos recursos pÚblicos, no âmbito
do planejamento econômico governamental".

JUSTIFICAÇAO

" s - Nenln.m1a empresa privada serâ transferida para o
controle do Poder Público, seja por desapropria
ção de ações ou quotas de seu capital, seja por
qualquer outro meio, a não ser após expressa e
específica autorização de lei federal, observa
dos os princípios e oQjetivos da Ordem Econônií
ca estabelecidos nesta Constituição". -

- Haverâ um Conselho Nacional de Economia Produti
va, composto paritariamente por representantes
do setor empresarial, dos trabalhadores, e mem
bros do governo, aqueles designados pelas orgã
nizações representantivas de classe, assim con
sideradas por lei. Ao Conselho incumb~ra: -

Inclua-se 110 artigo 309, do Anteprojeto, dois parágrafos com a seguinte
redação:

A experiência ínternacâonat tem demonstrado que o Estado torna-se cada
vez I!!ais interventor. No Brasil, essa experiência chegou às raias do excesso, a
traves da carga tributaria e da ingerência estatal na iniciativa privada,controlan
do a maioria das grandes empresas nacionais, restringindo a possibilidade de desen
volvimento. -

o dispositivo ora proposto visa restabelecer o primado da amcaatrva prl

vada, melhor disciplinando a ordem econômica e social, sem deixar de dar ao Estado
todas as formas de regularização de at ívídade econômica.

O primeiro parágrafo encerra uma norma de proteção à empresa privada, a
fim de evitar excessos do Poder Pu1blico, coordenando-se com os demais dispositivos
do capítulo da Ordem Econômica.

O segundo parâgrafo , tem por objetivo democratizar, de maneira marcante
e definitiva a constru~ão da economia nacional, que a Constituição irá estabelecer
para o país, mercê da criação de tm1 Conselho Nacional de Economia Produtiva, desti
nado a funcionar como órgão opinativo da política desenvolvida pelo Governo. -

. A previsão não ê mêdí.ta.e já recebeu consagra)ão na prâtãca, As Consti
tuições da Sui!{a (art9 27 j;gI. e cminguies, e 32), da Italia (art9 99), da Espã
nha (artv 105'e 131), da Venezuela (art.? 109) e da França (artvs 69/71) determT
nam a audiência prévia dos grupos interessados nas atividades econômicas, antes áe
qualguer ato normativo do Poder Público na matéria. Dentre estes países, a França,
a Italia e a Espanha expressamente criaram Conselhos para este fim.

Com efeito, o ccnceí to de democracia traz em si a idéia de participação;
neste sentido toda democracia é essencialmente participativa, para permitir a in
tervenção de órgãos de .classe na yrória preparação das decisões do Governo, a fjjji·
de conciliar-se, sempre que possâvel , os interesses gerais com os interesses e a
liberdade de cada um,

JUSTIFICAÇÃO

§ 19 - A intervenção do Estado no domínlo econômico
e o_monopólio de determinada atividade,só po
derâo.iser instituídos por lei de iniciath;ã
exclusiva do Presidente da República, a qual
determinará o prazo de vigência e os motivos
justificadores e cessarão assim que desapare
cerem os motivos que os determinaram, inde
pendentemente do prazo estabelecido na leI
instituidora.

..............................................''Art9 309 -

Cabe à iniciativa P!ivada organizar e explorar a atividade econômica, re
servando-se ao Estado as funçoes de controle, fiscalização e regulamentação.

J:- Intervenção : os monopólios são medidas estatais extremas, as quais de
v~m_s~r eVItadas ao maximo, permi t indo-se a sua utilização apenas em casos extraof
djnárãos , em que frear comprovada a necessidade de regularização dos mercados ou ã
preservação da soberania nacional.

Assim, é que alteramos o § 19 , incluindo, normas que possibilitem ao Es
t~do a utili~açªo. dos meios interventivos, sem contudo tornar esse poder discriciõ
~ano ou ~rb: t rarao , A iniciativa exclusiva do Presidente da República e o prazõ
mtervenctomsta fazem parte das normas restritivas do poder estatal.

Daí a proposta de norma que ora se faz à Constituinte apta a inscrever
a Carta política que irá reger no futuro os TUI1l0S do naís no roi das mais modernas
e liberais entre suas congêneres. -instituição

trabalhad.'2.
Assim, se deseja ver inserida na Constituicão Econômica a .

de Conselho nestes moldes, constituído paritariamente por empresários,
res e Governo.

r
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CoJÍlo se vê da redação ora sugerida, o artigo da emenda não se limita a
simplesmente contemplar a criação do Conselho, mas define-lhe desde logo as atri
buições e o modo de composição. A idéia é a de fazer o dispositivo conter o minI
mo necéssário para se tornar imediatamente auto-aplicável, excluindo, pois o risco
da inovação cair no vazio das normas meramente programáticas, inócuas se e enquan
to não reguladas por lei complementar. -

o preceito, segundo cremos'; atende aos anseios gerais da Nação e revela
se apto a inserir a Constituição Brasileira no rol das mais modernas Cartas Políti
cas da atualidade.

B\ffiNll\ SUBSTITUTIVA AO ART. 35 •

'"f'RI'Sc..o

. EMENDA CS05110-f)
p- ])é1~.

AUTOIl---~-----------

\J UHv A-

Dê-se ao art. 3~ do Anteprojeto de Constituição a

seguinte redação:

J
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COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO CIJ:J./::;. /".'{
_______________ TtxTo/olUSTIrIC",.i.O _

EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO VII DO ART. 11.

Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do art. 11

do Anteprojeto de Constituição:

'~rt. 35 - Todos tem direito e acesso gratuito às

referências e informações a seu respeito, contidas

em bancos de dados ou outros instrumentos contro
lados por entidades públicas, podendo exi~ir a re
tificação de dados ou atualização e supressão dos

incorretos medlante proce~imento administrativo ou
judicial sigiloso. .
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em outras que, mesmo sem o referido caráter, são necessar1as ao d~

sempenho do serviço. como a vigilância interna. a limpeza e outras
atividades auxiliares. Assim, a locação de mão-de-obra deve ser
permitida em lim1tes e condiçôes rigidamente fixados em lei.

Os trabalhadores avulsos ou temporários muitas vezes são
necessários para a execução de serviços que não se interligam com
a atividade normal da empresa e, por isso, a permissão deste tipo
de trabalho deve ser admitida, mas, também, em condiçôes fixadas'
na lei ordinária.

Parágrafo único - Dar-se-á "Habeas Data" ao legít!.
mo interessado para assegurar os direitos t~

telados neste artigo."

JUS T I F I C A ç Ã O

Não se justifica a prev1sao original do Anteproje
to, no sent1do de estender o direito ã informação aos repositó 
rios de dados de entidades privadas. O amplo direito ã informa 
ção assume procedência perante as fontes públicas, eis que nelas
se contem dados de interesse geral, relativos ã C01sa pública.

Estender esta p r e r r oga tiva a entidades p r i v a das,
significa atentar contra a garantia de segredo profissional e dos
negócios, o que de modo algum se coaduna com O ideal democrático

e as liberdades individuais.

,EMENDA CS05115-7
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J:",enda supressiva ao artigo 342 e ao paTágrafo único do artigo 343.

Supr ima-se o artigo 342 e o parágrafo único do artigo 343,

=- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO _

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 38.

Dê-se ao art. 38 do Anteprojeto de Constituição,s~

pr1mindo-se o seu parágrafo único, a seguinte redação:

"Art. 38 - Qualquer cidadão será parte legí\tima p!!.
ra propor ação popular que vis~ a anular atos lesi
vos ao patrimônio público."

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda objetiva precipuamente evitar o uso indi~

criminado.da ação popular, sem possibilidade de responsabiliza 
ção do autor, na hipótese do seu exercício indiscriminado, o que,

se ocorrente, poderá causar graves danos ã própria sociedade.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 342 trata de base de cálculo das contribuições da Seguridade
Social, excluindo dessa base todas as demais contribuições, e o parágrafo único do
artigo 343, determina que as contribuições sociais integram aSeguridade Social.

Ora, as contribuiçôes, na mais das vezes são taxas, ou por prestação
de serviço público, ou pelo exercício do Poder de Polícia, e assim sendo terão s~

pre um caráter social embutido dentro de si.

De outra forma, tais contribuições representam uma relação de beneff
C10 entre o Estado e o contrabuinte , mesmo quando sej a sua arrecadação delegada a
entidades privadas, Esta relação de benefício é o fato gerador das taxas. Assim,
os sindicatos cobram contribuiçôes sociais, para defenderem seus sindicalizados, e
nada mais justo, pois, que tenham.cano base dé cálcü10 o salário ou a folha de sal!

rios.

Releva ressaltar ser tradiçao do nosso direito que
somente o cidadão devidamente qualificado, na forma da Lei, pos
sa utilizar-se desse instituto.

De outra parte, não tem sentido
tucional descer a minúcias tais como questôes
judiciais" e "ônus da sucumbência lt

, razão pela

menta suprime o parágrafo ún1CO do artigo 38.

EMENDA CS05114-9

um texto consti
relativas a "custas
qual a presente ~

Outrossim, a União pode instituir contribuiçôes que não se destinem
a Seguridade Social, mas que terão características sociais, e portanto estariam eI!.
quadradas no fundo Nacional de Seguridade socrat , o que tornará tal fundo em uma

grande caixa íimca do Estado Brasileiro, com muito mais poder que outras institui

ções nacionais.

Por fim, tendo em vista a relação de benefício ou de cômodo, exi~

tentes nas contribuições sociais, teria a Seguridade Social, que cumprir objetivos
diferentes ao que se propõe, unicamente para atender a esta relação, que nada mais
é que o fato gerador das contribuições sociais.

Estas, as razões para a supressão dos dispositivos mencionados.

1
'------

1

redação:
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Emenda substitutiva

Dê-se ao item XXIV do art. 14 do Anteprojeto, a ~eguinte

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~ TUTO!"'UaTIPlCAÇiD----------------....,

Acrescente-se ao artigo 148, o seguinte parágrafo:

"XXIV - Locação de mão-de-obra e contratação
trabalhadores avulsos ou temporários,
forma e condições permitidas em lei".

JUS T I F I C A ç Ã O

de
na

- o número de Conselheiros. dos Tribunais
tas dos Estados é fixado em 7 (sete) e do Distrito
ral e dos Municíp~os em no máximo 7 (sete) e no
5 (cinco).

JUSTIFICATIVA

de Co~

Fede'
mínimo

A locação de mão-de-obra não deve'ser vedada como que! o
Anteprojeto. Hodiernamente, vem sendo consagrada em quase todos'
os países industrializados, mediante disc~~11na legal. que não a
admite em.atividades inerentes ã própv1a empresa, mas ê permitida

A fixação do número de Conselheiros dos Tribuna~s de Co~

tas dos Estadds propicia a perfeita harmonização dessa condição e~

tre os Estados, o Distrito Federal e os Municípids da Federação,
evitando que se criem disparidades injustificáveis nessa materia.
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EMENDA CS05118-1

f1
AUTClIt---------------

Senador Constituinte Aureo Mello
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EMENDA CS05117-3

tJ

Senador Const~tuinte Aureo Mello

Dê-se nova redação aos art.391 e 392,englobando-os em um só:

JUSTIFICAÇAo:

4U101t--- _

A redação recebeu ligeira alteração para compatibilizar a
antipomias,e aperfeiçoar o texto, agrupando os dois artigos

têm intima conexão.

Ocorre,entretanto,que o percentual de dois e três por cen

to respectivamente, não condiz com as necessidades de uma CUlt
ra que precisa swr dinamizada e aprofundada, para dar apoio a
toda a criatividade brasileira,múltipla,fecunda,ampla,diversa

mas extremamente pobre, sem recursos,sem apoio,como se cultura

não sign1ficasse nada para o paíe.

Cultura é fundamental.E se é fundamental,deve ser suficie

te~ente embasada, também com recursos. sob pena de permanecermo

ca~entes,culturalmente,ede as entidades culturais viverem
rnend~gando,sem conseguirem sequer meios essenciais para se

manterem vivas.
O brasileiro é extremamente criativo.O Estado tem de so

correr esta criatividade,porque tal dinamismo enriquecerá o
país, tirando-o da miséria cultural em que vive1sem identidade

cultural,para uma situação de luta decidida,capaz de revolu
cionar nossos hábitos,npssa vida e colocar-nos à altura dos

palses mais desenvolvidos culturalmente.
Não só a União deve,pela primeira vez,criar lugar no orça

mento,mas os Estados e os munic!pios,que apenas estão voltado
para o que se convencionou chamar de ensino e educação.

Cultura é força criadora e eficaz,e uma vez que possamos

atingir um elevado estágio cultural, teremos superado muitas

barreiras e crises.Cabe,pois,ao Estado,e ao município, pela
primeira vez, criar espaço no orçamento para a Cultura,mas de

maneira significativa e efetiva.Do contrário,a falta de recur

sos continuará emperrando o crescimento cultural prasileiro.
Por outro lado,se os Estados e.os municípios dispuserem de

recursos prevaimente ~stabelecidos,poderãoplanejar, apoiar e

ajudar a desenvolver a cultu;a,e de modo especial,a cultura r

reg1onal,qu8 précis~ receber novo impulso e consideração.

art.391:A união aplicará, anualmente, cinco por cento e os

Estados,o D~strito Federal e os municipios,oito ~o

cento,no mInimo,da receita dos impostos,na preser

vação,promoção,no apoio ao patrimônio cultural e
às atividades culturais.

§ único:a lei estabelecerá plano de incentivos e vant~

gens que permitam o maior desenVOlvimento cultu
ral,em todos os seus asoectos,esoecialmente na
f.ormação dos agentes e produtores de cultura,na
circulação, distribuição e difusão da cultura.

r:T---------- .LENÀ'UOIt:.OtAlslÃo/auaCOMIIJÃO,_-::- _

com~ssão de Sistematização

EMENDA CS05119-0
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Dê-se ao Cap.III,tItulo IX do Anteprojeto da Comissão de Siste-

matização,a seguinte redação:

Cap.III

Da Cultura e Educação

v - incentivar e apoiar as manifestações culturais populares,
incluindo as de origem africana e ~ndigena,bem como aque

las consagradas pelos imigrantes;

o agrupamento desses artigos facilitará a compreensão do ca

pItulo relativo·-à Cultura.,desde a sua identificação,extraIda

do art.393 do anteprojeto,até as especificações da competência
e das obrigações do Estado,que estavam espraiada nos diversos

artigos,parágrafos e itens.
Uma vez agrupados os assuntos, torna-se mais fácil com~re-

•ender o temário.No Item II,a garantia da propriedqáde intelec

tual foi extraida do art.400,§ 29,porque a ~ermanec~ ali,~o

derá criar a ilusão de que só propriedade científica relativa
à invençao serão protegidas,quando,na verdade, toda a criação
intelectual deve receber a proteção do Estado.

Portanto,o agrupamento dos temas correlatos,em um só artigo,

não só ajuda a reduzir o volume do anteprojeto,quanto garante

uma situação privilegiada para o capitulo referente à Cultura
na nova Constituição.

A rigor,todos os temas contemplados pelos art.390,391,393
e 394 e seus parágrafos e itens,foram,de alguma forma~aui c9n
templados,merecendo,evidentemente,nova redação,para cómpatibi
lizar a reda ão anterior.

JUSTIFICATIVAS:

§ 29 - O Estado assegurará:
I - a liberdade de criação, produção, execução e divulgação

dos valores e bens culturais;
II - o intercâmbio culturàl interno e externo;

III o estimulo à criação e ao aprimoramento de tecnologias
que propiciem a fabricação nacional de equip~entos,

instrumentos e insumos necessários à produção cultural
no país.

IV - a regulamentaçã9 das diversas categorias prof.issionais

ligadas especificamente à Cultura. -

De-se nova redação aos artigos 390 e itens,39~ e parágrafos,393

e parágrafo e 394 e itens,que terão um só arti~o,parágrafos e

itens:
art.390:Constituem patrimônio cultural brasi~eiro os bens

de natureza material e imaterial,portadores de referencia que
identifique a vida brasileira como tal,no todo ou em parte; a

atividade e a memória dos grupos formadores da sociedade;formas
de expressão;modos de fazer e viver;criações art!sticas,artesa
nais,musicais,folclóricas,literárias,cient!ficas,tecnológ~as;

objetos,docurnetltos,edrficações,conjuntos urbanos,s!tios arque
ológicos,paisag!sticos,turisticos,histôricos,ecológicos,art!s

ticos,cientIficos e indIgenas.
§ 19: Compete ao Estado:

I - garantir a todo cidadão o pleno exercIcio dos direi
tos à participação igualitária no processo cultural
do paIs: .

II - garantir a propriedade intelectual e o direito auto

ral;
III- proteger o patrimônio cultural brasileiro, respaldado

~or conselhos representativos da sociedade civil,pro
movendo a recuperação,o regis~o,a di~usão da memória

social brasileira, através de inventários, tombamentos,
desápropriação,aquisição e quaisquer formas de acaute

lamento e preservação, valorizando-o e difundindo-o;
IV - reconhecer, respeitar e apoiar as pbculiaridades cul

turais regionais;
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=----------------TUTO/olUSTlfICAÇÃO----'--------------,

EMENDA ADITIVA

TITULO IX

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO III

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

secção I

Da cultura

(Os art. 390 a 399 ocupariam os art.377 a 386)

secção II

Da Educação

Os art.387 e sgts.com a matéria dos atuais 377 e sgts)

Justificação

'EMENDA CSOS121-1
fi AUTORc: Senador Constituinte AUREO MELLO

,..,...---------,-- PUlfi.fKO/cOMUI.lo/.IIJCOMIUio------'---------,

CO!o!Is'sÃO DE SISTEMATÍZAÇÃO

[=lPMPART1DO;]
PMDB-AM

Não se entende por que a Cultura , que deve embasar todo o pro

cesso brasileiro,especialmente a educação e o ensino, continue
Acrescer ao artigo 389 o seguinte ~arágrafo

único.
COI!

POl:

fina-

"Parágrafo único - O produto da contribuição
será administrado, em cada unidade fedérada,
pelas empresas optantes, para atender a suas

o salário educação
instituição criada

lidades.

a ser considerada matéria de segundo plano.

A transpos~çao de Cultura para primeiro plano,ensejará,~or

si só,verdadeira revoluçao cultural no pais.A falta de identi

dade cultural nos tem causado sérios prejuizos sociais e poli-

JUSTIFICAÇÃO
g preciso não duplicar meios para obtenção dos

mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos recur
sos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permi

tindo ainda que os recursos permaneçam na mesma região onde são gera

dos.

ticos,porque não sabemos,a rigor,o que queremos e para onde v~

mos.

A Cultura posta em seu verdadeiro lugar,o de fundamento, criará

nova mentalidade na população e ensejará também nova visão do

sistema de educação e ensino,al,m da vivência dos cidadãos.
A evolução,o progresso,a própria sociedade brasileira deverão,

antes de tudo, refletir a Cultura brasileira, tão deturpada e

marginalizada, com a aquisição de hábitos culturais alienigenas,

precisamente pela ausência de identidade cultural. ,
Cultura não pode continuar como ap~ndice,mas como base.

A precedência de Cultura~à Educação dará inicio ao debate
e,por força do debate,à modificação e a reforma cultural.

•

EMENDA csosii'2-0f'l . AUTOA

Senador Constituinte AUREO MELLO

W 'LulJlKl/~OMI••lo/.u'COIII.do

CCfõlMISS!O DE SISTEMATIZAÇÃO

pr;'AIlT1DO-- )
PMDB-AM

~"TA::mJ
2!07j8?

=----------------UXTO!oIunu·lcAçÃO- -,

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Acrescente~se ao art. 389, do ~íttilo IXi Da Or
dem Social, Capitulo III, Da Educação e Cultura, os Parágrafos 19

29, 39 e 49:

§49 - No caso de extinta a Universidade, Facul
dade ou o Curso, fica assegurada ao solicitante a vaga em Faculdade

do t~po_em curso assemelhado~ afim, públicá ou privada, mais ~róxi

ma à sua residência ou local de trabalho."

"§19 - Fica permitido a todos os brasileiros
que, por motivos diversos~ foram obrigados a suspender s~

us estudos superiores, o retorno às suas respectivas Faculdades, pú
blicas ou privadas, a qualquer tempo, assegurando-se a cada um os cr
ditos nas matérias já cumprida~.

§29 - Tendo sido criadas novas cadeiras durante
a ausência do ex-aluno, a este fica obrigatório o cumprimento desses
créditos.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.-J----------------TnTD/.lUSTlfIC.çiD----~-----------...,

Incluir no artigo 65, opde couber, o seguinte parágrafo:

- A fiscalização financeira, orçamentária, op~

racional e patrimonial do Distrito Federal, enquanto não

for instalada a Câmara Legislativa, será exercida pelo S~

nado Federal, mediante controle externo, com o auxilio do

Tribunal de Cont~s do Distrito Federal, observado o di~

posto no artigo 148 desta Constituição.

alude este artigo.
§39 Independerá de vagas o reingresso a 'que

JUSTIFICATIVA

A v~ngar a autonomia de que trata o artigo 65, as elei
ções dos ,Deputados Distritais, coincidentes com a do Presidente da

República (§ 1 9 ) , só deverão realizar-se dentro de dois ou três
anos. Nesse interregno, com a promulgação a~nda neste ano da nova

Constituição, ficaria o Governo do Distrito 'Federal sem ter a quem

prestaI aslsuas contas anuais, porquanto desprovido de legislativo

próprio.

Visa a emenda, por conseguinte, assegurar, durante esse
período, o exercício do controle externo nesse Unidade Federada,

mantendo-o a cargo do Senado Federal.

JUSTIFICAÇÃO

A Assembléia Nacional Constituinte tem ~autado

sua ação pelo caráter abrangente, progressista e justo de suas propo
tas.

A Anistia ampla tem sido concedida a vários se~

mentos. No campo administrativo, politico, econômico, da forma mais

racional.
Por que não ser estendida à área mais necessit~

da deste Pais?

A lei atual fixa em apenas dois anos o prazo pa
ra retorno. Ninguém suspende por lazer seus estudos suoeriores. Doi

anos não é tempo suftciente para alguém se recompor econômica ou f!
nanceiramente, sobretudo quando se é ainda jov~
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I"JTOIt

IXtlSTID IlNIF I IIIZ SOYER

JUSTIF'ICAÇI\O

CCWSSIlO IE SISIDV\TIZAÇl!O

N1ngJém poderá ser privado elos serviços públicos elsE!!!
eiais e jndispens~veis li sobrevivência, provada a absoluta incapacidade de

pagamento.

DEl{)A SU'RESSIVA
SU"RIMA':SE A LETRA "J" 00 ART. rs,
JUSTIF'!CAÇI\O

~ llbsul'llo tratar-se de regime eséolar em ConstltuiçlJo

DEl{)A ADITIVA
Acrescente-se ao tInal do parágrafo 21! do Art. 417..

suprlmindo-sa, em consequência, o parágrafo 3" do mesmo Artigo,
a expressl!o: ,

'''e can a fiscalizeção elo Congrasso Nacional".

JUSTIF'!CAÇllO

CCWSSAO IE SISTEMATIZAÇIIO

Desnecessltam considereçl5es outras.
da República.

NlIo creio àJradouro erurerar os serviços como está no

texto. Creio mais prUdente, oJradouro e abrangente a redação aclma.

,.,.,. TUTO/.lUSTII"ICAçio --,

EMENDA CSQ5126-2

~
,- 'L(HÃllrO/cOflISsio/luecOfllssio'-----------,

tJ
~ TUTO!oIUSTlrlCAçio,-----------------,

·uata.

Quantos pararam no caminho tolhidos ou desilud!
dos com o regime polItico de então?

Quantos foram impedidos por incompatibilidade d

horário do trabalho com os estudos? Por intransigência dos patrões
dos chefes?

Quantos hoje ·poderão ver suas esperanças e seus

sonhos realizados com a aprovação deste dispositivo legal?
O Pais carece de cientistas, de tecnologia, de

inteligências. Nad~ mais justo do que a medida proposta.
~ alegação de que os benericiados estariam d~

satualizados não é verdadeira.
Fosse assim teríamos que cance~ar milhares de

diplomas de engenheiros, médicos, advogados, sociólogos, arquitetos,
por não exercerem a profissão Por mais de dois anos.

A medida proposta é um incentivo, ê 'vá1ida e

.Quantos jovens, homens e mulheres, foram obriga

gados a abandonar s~us estudos superiores no 19, 29, 59 & últimos s~

mestres, depois de exigido e eacrl.fic!'nte vestibular, por motivos de
ordem social, econõmica. ·financeira e até psicológica, premidos pe

las circunstâncias?
Quantos chegaram ao último ano, ao penúltimo e

ficaram impossibilitados de se formar por: ilO, 15, 20 ou mais anos?
Quantos durante muitos anos não tiveram condi

ções financeira~ para concluir seus c~rsos e hOJe as têm?
Quantos foram obrigados, por longo tempo. a de.!

xar seus estudos superiores para. ajudar seus pais ou formarem famI
lias?

WlSTITUINTE LUIZ SOYER
4UfClt

m--------------TlJtTot"lU$'tlfICI.ÇÃO- _

DeDA SlPRESSIVA

SlJIrima-se a letra "O" do Art. lJ•

.:lUSTIFICAÇI\O

OS deveres do Estado, firmados no "caput" do art. 13, não
podeIIl ser condicionados ou óklios. O que diz a letra ".o" do alUdido artigo,
silo detalhes gu.anto à meterial1zaç!lo dos referidos direitos. Não ~ mat~r.ta

própria de Cor)stituiçl!o.

~ de bom alv.ltre 0lJt" se lX'~;C reÓL!Z.lr ac máximo e
com objetividade o texto Constitucional, sem prejuizo de seu cC!l
teúdc.

PL.fH";.JUo/COIIJSsio/IU.COIf'UJO----------

COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÁO

EMENDÃ SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E}ffiNDADO: ARTIGO 414, INCISO XIII

SUpr~ma-se do anteprojeto:

- o inciso XIII,do Artigo 414.

J_USTIFICACÃO

......_-------------TU,TO/,JUSTlfICAÇio---------------,

ID-lISSIlO ['€ SI5ID!P.TIZAÇAO

emenda aditiva
Acrescente-se ao item XIII, do art. 49.

..... , e somentl!elllanter a PolIcIa Civil do Distrito

(!Jr--------- 'uNÂ,,~/cO.,lss_o/.tl.COMI'do

EMENDA CS05124-6

PJ

r;-r-------------- TUTO/JUnIP'lCA-çio- --"\

FedereI.

JUSTIF'ICAÇAO

'Sendo da c~tência da lk1IlJo, manter as polícias mi
lltar e o CorpÕ de BoImeiros militar elo Dist~ederal, pc;
que nllo manter tanbém sua policia Civil?

Adiscriminação nllo se justifica.

A matéria, com redação idêntica, consta do Arti

g~ 50, inciso I. do anteprojeto.

rn--------- ,.LrN.i'tfalco ...lss.io/.U.CO..ISSÃO ~

CG1ISSIlQ ['€ SISTEW\TIZAÇ/lO

Inclua-se, no Artigo 31~, do anteprojeto, o 5 39

~om a seguinte repação:

EMENDA ADITIYA

msrosrrrvo EMENDADO: ARTIGO sÍ2.

r:-r~-~----------- TI:~To"'u.f1..IC"çlo------~---~--~-.,

.. UTOII ~

A'letra "O" elo art. 13, passa a ter e seg.Jinte~

EM!N:lA M:lDIFICATIVA

GIo:.

'EMENDA CS05125-4

lP CONSTITUINTE LUIZ SOYER

m--------------Tl:llTO/JUS'tI'ICAÇio, _

I
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Art •. 312 •••••

5 39 - As disposiç5es sobre jazid~s, minas e

cursos minerais somente se aplicam' às 'águas subterrâneas com

priedades e características especiais, definidas em lei.

'j
r~,,

pro

Art, S2 ....

§ ~9._ As Constituições Estaduais poderão tran~

ferir, para o domínio- municipal, :águas de interesse exclusivamen

te local:
JUS T I F I C A ç Á O

J. U S T I F I C A ç )t. O Pequenas corren~es de água, como cõrreg~s, ri~

que regem as jazidas, min~s e os recursos minerais. As demais

ponentes que são do mesmo ciclo hidrológico.

chos e arroios, de interesse exclusivamente local, podem, com va~

takem; integrar os bens dos municípios.

.-.. ..:.. tlXTf>/oIUST1rtC...i O- - - - - - - - - - - - - - - .,

~ PLI:HÀlItfO/COlol'l!d'o/cuaCO,lI/n,io

COMISSÃO DE SISTE~1ATIZAÇÃO

EMENDA CSOS132-:'7 ti
{ôJ lã~ AUlO zozc;;:;;;normas

Somente as águas subterrâneas. que apresentem-c~

raçterísticas e propriedades especiais, como, por exemplo, as min~

de,
-I

vem seguir regime jurídico paralelo ao das águas superficiais, co~

rais, termais e as gasosas,' devem ser disciplinadas pelas

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARtIGO 52.
Inclua-se no Artigo 52, do anteprojeto, o segui~

te inciso V:

l!.
adotada, paralelamente, aOS Estados, que

dos em seu domínio os terrenos marginais àS"correntes e aos

t1~tulo não forem.do domínio fed~ral,.gos navegáveis, se por algum

Se essa disposição ê aplicada à União, conforme

I do art , 48,. do anteprojeto, .deverá serestabelece 9 inciso X ,
têm, por exemplo, inclui

municipal ou particular.

Art. 5·2 .....

V - os bens que atualmente lhes nertencem ou que

lhes vierem a ser atribuíõos •
JUS T I F I C A ç Á ô

6S •••••••
I I

5 69 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal'

Art.

o § 69, do Artigo 65. do a~te~rojeto, passa a ter

a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO:·ARTIGO 6S, § 69.

EMENDA CSÓSf30~i /I

l: p~,,---,Lf-....J---.,~f--+----,----'] tJPg~
• Lld"10/cOIolISSio/cUICOMI"io J ~OATA=--==--tt:= COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO CrxJI7'1jfi-J

- - - - - - - - - -, ~~--------------TUTO/JU1Tlrl(:Açio "f11

fEXTO!,Ju5T1rleA;io _

I - os lagos em terrenos do seu domínio, as co~

rentes de água que nele têm nascente e foz; e as águas subte~r~

neas subjacentes eKclusivamente ao seu território, excetuadas as l

águas' que, em virtude de. lei federal, sejam particulares;

EMENDA CSOS131-9

t: ~alii0, &~o;;; J 'tJlíP!NJ
m--------- 'Ll]lÁIII10/COlU"iO!SUICOMI'sio _

...._.=:CO::.M:..:I:::.SS:::!Ã~O~~E:::.....:::S:=..IS~T~E~M:::AT~I~Z~A),:Ç~Ã~O~ _,_-__-11 ~'ATA:-:-::-l
c: ?JOT/Ul

Para que se defina o domínio das águas situadas
no !er~itõrio do ~!strito Federal:sem que_seja que~tionada a trans'
fe!e~c1a, pela U~1ao, de be~~ que a ela sao atribu1do~ pela Const~
tU1çao, como as aguas, convem que se expresse quais aguas i~
cluem-se entre os bens deste. ~

Desaconselha-se a fixação constitucional de nraZo
para a atribuição dt' hE'ns ao Distrito Federal, pois, decorridõ as
te, a matéria seria discutível. 'A redação proposta assemelha-se '.a
adotada para a Uniaõ e para Os Estados.

EMENDA ADITIVA

nISPOSITIVP EMENDADO: ARTIGO 50.
Inclua-se no Artigo 50, do Anteprojetp, os SS l'

.Art. 50 •••••

§ 19 - A lei definirá as ágtia~ particulares e os

direitos e deveres de seus proprietários.

5 29 - São públicas de uso comum as águas situ~

das nas zonas periodicamente assoladas pelas secas, nos termos de

lei especial, sobre a matéria,

JUS T I F I C A ç Á O

As águas·contidas unicamente numa propriedade não

precisam ser declar~das públicas, desde que ~ujeitas ao fim social

desta.

EMENDA CSOS133=S '~'
f ·flfb;ii5 A~..../,L,~9--'-----] fflrmp

'LENÃ!llo/CQMISsÃo/cUICOMIS,ÃO ] l!J--:-llAT"--::t

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO tvo~JS'tJ
_--------------TUfO/tlUSTlrICAÇio---------------.."

r

lhe

JUS T I F I C A ç Ã O

11 - os que atualmente lhe pertencem ou que

vierem a ser atribuídos.

EMENDA,ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO'52;

Inclu~-se.no Artigo 52, do ~nteprojeto, o segui~

te.S_1 9• passando o atual' Parágrafo Onico a ser o § 29.

As regiões periodicamen~e assoladas pelas secas

d~ve ser destinada leglslação es~ecífica, que tenha como caract~

rística a publici!~çff~ de tod&s as á~uas,
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r.t-------------_TlllfOoUa1lrM:AI;ÃO _,

JUS T I F I C A ç J( O

Para sobrevivénéia dos serviços públicos de energia

elétrica e saneamento básico. a absoluta incapacidade de pagamento

deverá ser comprovada e não simplesment~ alegada ou presumida.

r.r--------------TUT91"uSTlr~.ção------- ..,

Art. 48 .....

~rt. 50 - Ao legislar sobre águas, a

uso das águã.s:

EMENDA MODIFICATIVA -.

DISPOSITIVO EMENDADO:.ARTIGO 52', INCISO I.

hidrográfica e integrando sistemas dos Estados, do Distrito

~ dos Territórios.

ser exrTcss~S d~ outra forma.

definirá:

J. U S T I F I. C A ç li O

A competência da União, para legislar sobr

águas, já está previst~ na.letra~. do inciso XIX~ do Art. 49. d

anteprojeto. yor isso. a definição da política nacional. ao sistem

assim como a referéncia aos critérios de outorga de direito deverá

união

l
I - a política e o sistema nacional de g~

renciamento de recursos hídricos, tendo como unidade básica a bacia

Federadl'

11 - os critérios de outor~a de direito

EMENDA MODIFICAT~VA

nISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO·SO. INCISOS I E 11.
O Artigo 50 e ~espectivos incisos I e lI, d

an~eprojeto. ,passam a ter a seguínte redação:

,.

r=T-------------- 'uTo/"uSTI'IC..ÇAO-----~-----~--

r:r__~_----------_tUTO/"USTlfIC.lõio---------------..,

90 antepr?jeto, passa a

~IENDA MODIFICATivA

DISPOSITívo'EMENDADO:'ARtI~O 48, INCISO~II

O inciso lI, do Artigo 48,

ter a seguinte redação:
Art. 48

Pequenas correntes de á~ua, como córregos, riachos

e arroios, de interesse exclusivamente local, pode~,com vantagem

int~grar os bens municipais,

JUSTIFICAÇJ(O

Os aq~íferos subterrâneos que ultrapassem o terri

tório de um Estado devem ser ~eridos pela UDião, para evitar a sua

exaustão por uma unidade federada, em pr~juízo de outra ou outras.

Se •.nos termos do § 29 , do·Artigo 44, do anteproje

to. os territórios' integram a União. as águas neles situ~das a ela
ertencem

pMENDA'ADITIV!

DISPOSITIVO EMENDADO: ART~GO 48
Inclua-se, no Artigo '48, dQ antepro~eto, o seuuinte

5 59 - A União poderá transferir para o domínio m~

nicfpal as águas de interesse exclusivamente local. situadas nos

Territórios. •

11 - os lagos e quaisquer correntes de água em teE

renos do seu domfnio. ou que banhem mais de um Estado, constituamli

mite com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as

águas subterrâneas subjacentes a~ território de mais de um Estado •

e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos Territórios.

JUS T I f I C A 'ç Ã O

o inciso I, do Artigo 52,do anteprojeto, passa a

ter. ,s... seguinte re4ação:

Art~ 52
r=T__~ Tr.xTO'''USTIrIC.çio------_---·-----_, I - Os lagos em terrenos do seu domínio. as cOE

1,-I-- ----...,......--..:....-----:-__-r-t-__~~~~_

ção.

União, sem nA~A~~idade de se consulta~ outros artigos da Constitui

rentes de água que neles têm nascente e foz, e ~s águas subterrâ

neas subjacentes exciusivamente ao seu território. excetuadas as

águas que," em virtude de lei federal, sejam particúlares.

dos

da

JUS T I'F I C·A ç li O

À melhor explicitação das á2uas do domínio

Estados tem por objetivo d;stingui;las daquelas do dominio

Art. 13 ••..•••

1- ..

~IENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIV~ EMENDADO:'ARTlqO 13, INCISO'I, g

A 1e~ra,~~ do inciso '1. do Art. 13, qo anteprojeto,

passa a ter a seguinte reda~áo::,

g) comprovada absoluta incapacidade de pagamento

ninguém poderá ser privado dos serviços publicoc de água, esgoto e

energia e!étrica.
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segurar uma garantia remuneratória aos Ministros do Supremo Tr!
bunal Federal; 2. Apr·imorar a redação da norma, que no texto ~

riginal vincula os vencimentos dqs integrantes dos Tribunais S~

periores ~ederais aos de Secretãrio dé Estado, sem que se saib~

qual deles serveria de paradigma.

EMENDA. MODIFICATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 53" INCISO I.

EMENDA CS05141·6,

f:J NIDN AlBERNAZ

I
O inciso I, do Artigo 53,'do antepr?jeto. passa a

ter a seguinte redação:

Art. S3 ••.••

I - legislar sobre:

a) as matêrias de sua competência e suplementar a :

legislação federal em assuntos de seu interesse;

b) ãg~as, supletiva e complementarmente ã União

respeitada ã lei federaí.

=---------------TUTO/"uSTIP'IC...ÇÃO-- .......

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe

que o art. 192 do Anteprojeto seja acrescido um parágrafo único. com a segui.!:!.

te redação:

Art. 192.

Parágrafo único - o~ qualificado exigido P2.

ra a aprovação de qualquer matéria será determin2.

do pelo número de Juizes do Tribunal em condições

legais de votar.

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A ç Á O

A importância dos recursos hídricos para o atendi

mento dos interesses públicos aconselha que a competência dos Est~

do~. para l~Ei~lar sobre águas. supletiva e complementarmente à I
União, respeitada a lei rederal, seja colocada de forma expressa.

A emenda pretende enc:errar as discussões e evitar'

as inúmeras questões surgidas acerca do universo a ser considerado para a d~

finição do quorum especial r!,clamado para a aprovação de diversas matérias SUE

metidas ã decisão dos Tribunais.

Qualquer regra inserida na l'egislação local pod~

rá ser questionada em face da Constituição. de sorte que parece melhor que es

ta própria Se defina a propósito.

'LENoLIIIIO/cOl.lISSÃo/SUIlCOIllI'sÃO-----------

COMISS~O OE SISTEMATIZAÇ~O

NICN ALBERNAZ

o:MIsslio DE SISTIMATlZAÇÃO

~ ,L.uÃIllo/cOlllssio/'uat:OMIB!lio-- _

t'

EMENDA CS05142-4
iJ

r:-r TEXTotolUSTlFII::AÇÃO -,.

AUTOIt--------------

EMENDA CS05140-S

t' NION ALBERNAZ

Art, 196 - Compete privativament~aos Tri
bunais Superiores e aos Tribunais de Justiça:

I - O julgamento dos juizes da esfera f~

deral, dos juizes estaduais e do Distrito Federal e Terr!
tôrios, dos membros do Ministério Público ce suas respect!
vas áreas de atuação, e dos Conselheiros do Tribunal de
Contas local; nos crimes comuns e de responsabilidade, re~

salvada a competência da Justiça Eleitorall

II - dispor, pela maioria de seus membros,
sobre a divisão e organização judiciár!qs e prover os re~

pectivos cargos da magistratura;

III - prover, mediante concurso 9úblico de
provas, ou de provas e titulos, os c~rgos necessários ã a~

ministração da justiça; ~

IV - propor ao Legislativo:
a) a alteração do número de seus membros
e dos Tribunais inferiores;
b) a criação e extinção de cargos e a fi
xação dos vencimentos de seus membros,dos
juizes, inclusive dos Tribunais inf~

riores,e dos funcionários auxiliares;

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que seja
dada ao art. 196 do Anteprojeto a seguinte redação:

l

Art. 192
1.
11.
lV- Os vencimentos dos ma9istrados s~

rão fixados com diferença não exceden
te de dez por cento de uma para outra
entrância, atribuindo-se aos lntegran
tes dos Tribunais superiores e de Ju~

tiça não menos de noventa por cento I

do que perceberem, a qualquer titulo,
os Minlstros do Supremo Trlbunal Fed~

ral, não podendo ultrapassar os des 
tes, aos- quais é ass equrada remunera 
ção não inferior ã dos Minlstros de
Estado. Nos Estados, os inte9rantes
dos Tribunais de Justiça tambem não p~

derão perceber vencimentos menores que
os de Secretãrio de Estado e os Juizes
dos Tribunais inferiores não menos de
95% de remuneração dos desembargadores.

JUSTIFICATIVA
Com a emenda proposta, buscam-se dois ohjetivos: l.as-

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que
ao art. 192; inciso IV, do Anteprojeto seja dada a seguinte re

dação:

r-
T

I: IlTO / J IJST I' ICAÇ;, O -,

F

l
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cl a criação e extinção de Tribunais inf~

riores.

JUSTIFICATIVA

Compete preferencialmente a União organizar e oferecer
o Ensino Superior, o Ensino Técnico Industrial e Agro-técnico
de Nível médio, bem como promover e estimular pesquisas em t~

dos os níveis._

ALBERNAZNION

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Art. 192 •••••••••••••••••••••••••••••••••
I .

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI - A remoção, disponibilidade ou apose~

tadoria do magistrado. por motivo de i~

teresse pú~lico, fundar-se-á em decisão
de processo administrativo, pelo voto de
dois terços, pelo menos, dos membros do
respectivo Tribunal, assegurada ampla de
fesa •.

o Deputado Constituinte Que esta subscreve pr~

põe Que ao art. 192, inciso VI, do Anteprojeto' seja dada a s~

guinte redação:

JUSTIFICATIVA
Procura~se dar uma abrangência maior à competência da União ,
no Setor educacional introduzindo uma faixa importante do'en
sino tecnico e especialmente a pesquisa, tão necessária, ao
desenvolvimento nacional.

r---------- "L~HÍJll1C/çc.. ls5Ãc/Stl.CCIllI"ic-----------

tJ

EMENDA CSOS14S-9

f:J

m---------------Tf.JtTO!,IUSTIFlcAÇi.O----------------,

o inciso I, na redação do Anteprojeto, está falha por não
-incluir, no rol dos que serão julgados, os juIzes da esfera f~

deral, embora relacione os Tribunais Superio~es como órgãos jul
gadores. A emenda sana essa incorreção,

O inciso III representa a absorção da atribuição de pr2
ver os cargos, que no Anteprojeto ê dada a todos os Tribunais.

~nténde-se que a atribuição de nomear só deve ser exercida
pelo órgão de cúpula do judiciário da respectiva ârea, que tem
a representatividade do Poder, tal como ocorre como o Govern~

dor do Estado em relação ao Executivo.
No que tan~e à prorosta ao Legislativo, modifica"se a red~

ção da let~~'s para, compatibilizando-a com outros dispositivos
do mesmo artigo, falar-se em Tribunais inferior.es,

~or outro lado, com essa última modificação pretende-se al
cançar uma abertura que possibilite a criação de Tribunais inf~

riores sem as características dos conhecidos Tribun~is de Alç~

da, que podem ser ideais em determinadas circunstâncias e pouco
úteis em outras.

O texto preconizado possibilita, por exemplo( a criação de
Tribunais Regionais, de hierarquia administrativa inferior ã do

Tribunal de Justiça, atendendo melhor às conveniências locais.

,-------------..'00--------__-'- _
EMENDA CSOS143-2

(!J """"/COW""o/l."ow,,,'o
CDMISsilD DE SISTEMATIZACi\O

(!lNIDN ALBERNAZ

r:'1r--------------- TEXTO/.lUSTl'ICAÇio-- --,

o Deputado Constituinte que esta subscreve prcpõe
que eo <lrt. 192. inciso IX. do An):eprojeto se dê a seguinte redação.

Justificativa

Art. 192 .

1 - .

II-

A emenda procura tornar explícito Que as
dências administrativas arroladas são tomada em processo
ma natureza e busca o aprimoramento da redação da norma.

provi
da me~

o ert. 196~ inciso II~ dá ao próprio Tribunal a ~

dispor sobre a divisáo ~ organizaçáo judiciárias. enquanto que o
cuida da elaboração dos regimentos internos pelos Tribunais.

trib,;1Ção de
art. 195. 1,

,------------- .0'00- _

A norma objeto da emenda dá aos Tribunais apenas a

iniciativa do diploma que aquele outro dispositivo entrega a prõpria elabora
ção à sua responsabilidade.

A norma referida trata, conflitantemente. de maté
rias já precedentemente disciplinadas.

D Deputado Constituinte que esta subscreve proprõe
que se suprima do Anteprojeto o f 1~ do art. 233 do Anteprojeto. renumarando _
se os demais parágrafos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CSOS-146·7

tJNION ALBERNAZ

m---------------TUTC/.lUSTl'tCAÇio --,A norma do Anteprojeto está muito abrangente. Não
parece racio'}~l que decisões concessõria de férias ou licenças. por exemplo •
exijam aquele; quorum especial, nem que reclamem os outros requisitos anota 
dos no preceito.

JUSTIFICATIVA

IX - Nos processos disciplinares. as decisões aE.
m1n1strat1vBS dos Tribunais ~erão motivadas~ ide~

t1ficados os votantes e tomadas pelo voto de,pelo
menos. dois terços de seus membros.

Do mesrno mcdn, inúmeras outras decisões dispensam

IIS formalidades preconiZMas, que. entretanto, deverão ser observadas quando'
se tratar de process; àis~iplinar. ~e que pOde resultar. inclusive. a imposi-
ão da ena de demi

r=-r TtXTO!.lUSTlP'lCAC;ÃC----------------,

EMENDA CSOSl44·1

~ NION ALBERNAZ

r:-lr--------~::: toLEHÂlllo/tOIr,usslo/sUICOU.S'AO------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao Artigo 383, parágrafo I do'capítulo 111, a seguinte

redação:

Ademáis. o texto fala genericamente em "respecti _
vos regimentos jnternos"~ referindo-se também aos juizes estaduais~ o que não

é compativel com a organização 'judiciária de nenhum Estado.



Comissão de Sistematização e 1225

COMlSS~O OE SlSTEMATlZAÇ~O

Justificativa

AU10It---''- _

N:l~, além de correções fomais, especifica a errenda que também os

débitos das autarquias são executados pela maneira indicada na nonna, s~

rando urra questão larg~te debatida nos Tribunais.

QJanto ao dispos~ no § 19, estipulou-se uma sansão cara o caso de

descurrprirlento da obrigação de inclusão do déb~to no orçarrento, na hipótese

considerada, transformando em perfeita a nonna jurí:dica que se apresentava

coro imperfeita por carecer de previsão de apenanento.

No que toca ao § 29, a emenda acrescenta a hipótese de não paganento

do débito até o final do ano seguinte 00110 caso de sequestro da quantia ~

oessária.

Atua1.Irente, se não houver violação da precedência, o paganento pode r~

tardar-se indefinidanente, sem que nada ocorra, já que a intervenção da

União no Estado ou deste no Município, para o fi.'Tl referido, não tem sido pr~

vidência acolhida.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS05149-1
tJ NICNALBERNAZ

r:-r--------- 'LtHi"'10/CONI$S'ÃO/IUllCO... "iO -.

a::rn:SSÃO DE SIS'I'EMl\TIZAÇÃO

AUTOl'l---------- _

ALBERNAZNION

Art. 195 - Compete privativamente aos Trl

bunais:

I - Eleger os seus dirigentes, na forma

da Lei, e elaborar seus regimentos

internos dispondo quanto à competê~

eia e o funcionamento dos respectivos

6rgãos judicionais e administrativos;

II- Organizar suas secretarias-, os prÉ.

prios e os Serviços auxiliares dos

Juízos que lhes forem subordinados ,

velando pelo exercício da atividade

correcional respectiva;

o Deputado Constituinte que esta subscreve pr~

põe que ao art. 195 seja dada a seguinte redação:

__________ 'LENAl'lIO/co/,us'io/su!lCO.,lssio- --,

tJ

EMENDA CS05147-5

~

= TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

§ 19 - Os Estados e o Distrito Federal e Territórios

instituirão a Justiça de Paz, rerrn.merada, exercida por cidadãos

eleitos por voto direto e secreto, crm mandato de quatro anos e

eatpetência para a habilitação e ~lebração de casanento, atri

buições conciliatórias e outras previstas em lei federal. -

§ 29 - Os processos judiciais que versarem sobre di
reitoSdisponíveis terão obrigatorianente uma fase preliIm.nar de
conciliaçâo das partes.

O Deputado Constituinte que a presente subscreve propõe que ao art.197 do
Anteprojeto seja dada a seguinte redação;

Art. 197 - As Justiças dos Estados e do Distrito Fede

ral e Territórios instalarão juizados especiais, providos po;

JuIzes Togados com investidura tenporária e can participação de

leigos, na fase de conciliação, para o julganento de causas ci

veis e cr:lminais e execução das pr:ineiras, confODre defImdo em
lei.

JUSTIFICATIVA

AUTOl'l----------- _

Além de suprimir do texto constitucional a mati

ria objeto do inciso.III do Anteprojeto e deslocar para o art.

196 o que concerne ao provimento dos cargos, a emenda modifica

a redação dos dois primeiros incisos: O I para dizer que a ~

leição dos dirigentes é que se faz com observância da Lei, com

petindo a regimentos internos a disciplina da competência dos

6rgãos internos dos Tribunais; o 11 para subtrair a competê~

eia para o provimento de cargos, que, segundo se entende, d~

ve ser exclusiva do Tribunal maior da esfera considerada, que

tem a 'representativiaade do Poder Judiciário:

r:T TUTO/olUSTl'ICAÇÃO -,

EMENDA CS05148-3
[D......._~...........,,,,,,,- ~ J rr;~'..~
r---------- I'LENi'''D/CO.. ''siO/SUI COW'U i O- - - - - )W

C cnrrsslio DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r--------------- Tt::not.lUSTI'ICAÇio-- --,

A redaçâo proposta para o~ altera o texto do Anteprojeto que prevê

um órgão coletivo escabinado, menos ágil em sua ~inentaçãoque um jUízo singu

lar/precedido da atuação de leigos na fase conciliatória. Exclui também a c~

tência para a 'execução das sentenças penais que, oelas suas peculiaridades,qu~

do privativas de liberdade, deve ser eXErcida de íurll'a centrahzada 'Dara ev~t~

pluralidade de decisões e orientações. Procura ainda retocar aspectos formais
tal = se dá quanto ao § L'i'. '

N:l que conoerne ao § 29, altera-se a fc!mnula do Anteprojeto, considerada

OCIl!?lexa e burOcraticanente, além de inviável na arnpl~b1de preconizada.

Os benefícios da conciliação poderão ser obtidos independentemmte das

fonnalidades previstas no J\nteprojeto que, aliás, retardariam a tramitação r~

guIar do processo nos câsos, que serão muitos, em que não se chega a um ent8;!!.

dínento,
Por outro lado, só é possível transiqir quando se cogita de direitos di~

ponível, o que não ê ressalvado no texto original.

Q Deputado Constituinte que ~sta subscreve própõe

que ao art. 192, inciso III, do Anteprojeto se dê a seguinte redação:

..UTOIt- --,} t::~:TID0:J

I ~.m---------,

'----------=----- --.J. lo? 117-.!..B.LJ
fi I"Lu&IIuo/col.lI"io/SUICONI"io

êCDMISSAo DE SISTEMATIZACAo

EMENDA CS05150-~

'({NIDN AI AERNA?

At:t. 2Ql - Os paganentos devidos pela União,Estados

e Munici.pios e suas autaJ:quias, em virtude de sentença judJ.ciãria,

far-se-ão na ordem de apresentação dos precatódos e à conta dos

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas

nas dotações orçarrentárias e nos créditos extra-orçanentários alJeE
tos para esse f:l.m.

§ 19 - Sob pena. de responsabilidade, é obrigatória

a inclusão, no orçanento das entidades de direito público, de do~

ção necessária ao paganento dos débitos de que trata este, artigo,

constantes de precatórios judiciários aFresentacksaté 19 de julho,

da.ta em que terão atualizados os seus valores. O paganento

far-se-á obrigatorianente até o final do exerci.cio seguinte.

§ 29 - As dotações orçanentãrias e os créditos alJeE
tos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as imp:lE,
tâncias respectivas ã repartição rompetente. Caber~ ao Presidente

do Tribunal queproferiradecisão exequenda detemU.nar o paganento,

segundo as possibilidades do dep3sito, e autorizar, a requer:i.n6nto

do credor não pago no prazo estabelecido no parágrafo anterior ou

. preterido no seu direito de precedência, ouvido o chefe do Muust!

rio Público, o sequestro da quantia necessária ã satisfação do d§.

bito.

o Deputa,do Constituinte que esta. subscreve propõe que se dá ao art, 201

do Anteprojeto 'l seguinte reda~;
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Art. 192 .

I' .

Ir - .

Art. 194 - Os Juizes de carreira gozam das garantias

e, = os temporários, estão sujeitos 'as vedações seguintes:

[11 - O.acesso aos Tribunais de Segundo Grau far

sa-á por antiguidade e por merecimento, alternad~

mente, apurados na última entrância.

JUSTIFICATIVA

I - são Garantias:

a) a vitaliciedade, não pXlendo perder o car

go senão por sentença judiciária, cem ef~~

cia de roisa julgada, nos casos e forma es~

l:elecidos na lei COll!?lerrentar prevista no

caput do art. 192;

Com esta emenda pretende-se que não haja acessada

Tribunal inferior para Tribunal de Justiça. sendo a investidura em qualquerd~

les considetada como final da carreira.

À fórmula proposta no Anteprojeto suprime a indi

cação de advogado e membros do Ministério Público. pelos respectivos órgãos de

classe. para os Tribunais de Justiça.

b) a i.nanovibi~dade, salvo os casos de rerro

ção por IIOtivo de interesse !OÜblico;

c) a irredutibilidade substancial de venCi

nentos, sujeitos, entretanto, aos impostos

gerais, inclusive o de renda e os extraord,l;.

nários.

o acesso ao Tribunal_inferior. no referido model~

constitui simples passagem para o órgão maior, independentemente de quaisquer

outras considerações. o que não é desajável, principalmente nos órgãos meno 

r~es. que contam com apenas um ou dois representantes daquelas classes.

11 - são Vedações:

a) exercer, ainda que em msponibilidade,CJU8!

quer ouero cargo ou emprego, salvo o magi~

tério superior;

COMISS~D DE SISTEMATIZA ~O

õ.lr--------- Pt.ItNÂI'llo/cot.lI':sIO/.Ulco w'ssio- - - - - - - - - - -,

r=-r TUTOlolU5TlflcAr;io --,
c) exercer atividade político-partidária.

b) exigir, solicitar ou recebar, a qualquer

titulo e sob :;;ualqu·;,r !,,:~trncto, ainda que f~

za' da função ou antes de assumi-lal vantagem

iOO.evida;

AUTOIt----_---------
E'MENDA CS05151-3

f!J NION ALBERNAZ

de um

o Deputado C nstituinte que esta ,subscreve pr~

põe que se dê ao art. 203 e seu § 22, mantidos os §§ 12 e 32 ,

a seguinte redação:

Art. 203 - os serviços notariais e regi~

trais são exercidos em caráter privado

por concessão temporária do pode; públic~

§ 12 .

§ 22 _ O ingresso na atividade notarial e

re~istrql dependerá, obrigatoriamente

de apuração da idoneidade moral do' cand!.

dato e de sua aprovação em concurso públ!

co de provas e títulos.

§ 32 •••••••••••••••••••••••••••••••.•••.

Justi ficati va

Cogita-se de serviços públicos, que particul~

res podem executar mediante concessão. Não se trata, pois, de

simples delegação, que haver~a de originar de uma autoridade,

capacitando para a realização de um ato outro servidor público.

Por outro rado, trata-se genericamente

contrato, que deve ter prazo de efic~cia.

No § 22 exige-se a apuração da idoneidade _moral

do candidato, não se contentando com a s6 capacitação intele~

tual demonstrada no concurso.

Dada a natureza dos serviços, o primeiro requ!

sito parece assumir a mesma relevância que tem o segundo.

s,ENDA CS05152-1

(l ~Ql 'ALBEIlNAZ

JUSTIFICATIVA

A erenda !lropÕersea co=igír pontcaque se ronsidera equivocados na redação
do Anteprojeto. No caput , explicita-se que as garantias anotadas são atributos

dos Juiz~ de carreira, enquanto que as vedações estenCe.'lt-se a todos, inclusive

os terlp:>rários.

No que concerne à VJ.taliciedade, a arrenda acrescenta que os casos de P"E I

da do cargo e a forma do respectivo processo serão estaOOlecidos por lei COll!?~

nentar, O eódigo Penal vigente aboliu a pena acessõria de 'Çlerda de cargo, ~

quanto que o exe=ício acumulado da outro cargo ou de atividade políttco-~

dária não é criJre.

Necessário, portanto, regular a matéria em outro diplona.

'QJanto ã inarrovibilidade, entendeu-se nelhor supri.'llir a referência ao art.

192, VI, que trata também da disponibilidade e de a':lOsentadoria COl1O pena, que

nada, têm a ver com a' garantia.

El'n reg!."", inflàcionãrio, a irredutibilidade nominal dos venciJrentos tem

pouco significado concreto, A perda da substância, da capacidade ele corpra dos

renélimmtos, pede ser, expressiva e neutraliZar inteirarrente a garantia forrral

nente dada.

No que toca às vedações, a erenda objetiva, principa1rrente, arrpliar os c~

sos postos sob a letra E. e alargar o conceito da proibição da letra ~.

Parece irrelevante que a con:uoção do magistrado se revele COlTI o :::cceb~:.

nento de valorLa titulo de custas ou percentagem ou que seja representada pela

obtenção de qualquer outra vantagem indevida. El'n ambas as hipóteses estará evi

denciada a falta de eScrúpUl9, fazend';se ronveniente a perda do cargo. -

Não se vê diferença ontolÕgica entre receber una parcela da quantia "2
brada judicialrrente e haver, COl1O proveito indevido, por exerrplo, um reprodu

tor bovino de valor, para favorecer uma das partes em processo pendente ou ;
ser ajuizado.

De resto, a referência à militància P:>lítico-partidária dá idê~a de atua

ção clara e habitual , enquanto que entendeu-se preferível que a vedação dncída

sobre qualquer atividade daquela natureza, ainda quando tJão conte can as ~i
ficações referidas. -

r.r-::-0'''---:lb2! 07/B7j

194 ôo ....1
CXMISsiíD DE SISTEMATIZl\ÇiiO

o D:=!;tUtado Constituinte que esta subscreve propõe que ao art.

projeto seja dada a seguinte redação:

",., -;- PL~N;.Il.IO/eoNls'i.o/IU.COIlIS'io----------__,

r=-r-.....-------------TCJ:TO!"UJflfICAÇio----------------
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EMENDA CS05153-0 EMENDA CS05155-6

~----------------TEXTO/olVSTIFlC.aÇÃO'------ _

~OATA---

"ozJ07/87 j
~r__-----__--_-_--TUTO/olV:sTI,.IC'çio-----------------,

=r--------'--- 'ltNAftIO/cONISSio/su.eOIl13'ÃO-------------,

• COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇÃO

l:NION ALBERNAZ

~OATA----'
'02;07 187 J

,--------------AUTOItI---------- _

li] I'LltN.UUO/COa.15SÃo/sUBCOIU:uio

CCOMISSI\O OE SISTEMATIZAÇÃO

f=NION AL6ERNAZ

o Deputado Constituinte que esta subscreve prcpõe

que ao art. 199 do Anteprojeto seja dada a seguinte redação:

Art. 199 - A Justiça serã gratuita quando assim •

dispuser a lei e sempre que a parte não puder cus

tear as respectivas despesas sem prejuízo do su~

tento próprio ou da família.

JUSTIFICATIVA

o Anteprojeto representa uma involuçào quanto à

situação hoje existente. por sõ admitir a gratuidade ante a imposs!bilidade •

absoluta de pagar as despesas.

D Deputado Constituinte qúe esta subscreve propõe que

ao Título IV. Capítulo IV (Do Judiciãrio). Seção I (Disposições Gerais) do ~

teprojeto se acrescente. onde couber. um artigo com a seguinte redação:

Art. - Não podem ter assento no mesmo Tribunal

parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau.

Parágrafo único - Em caso de acesso. por antiguidade.

de Juiz que tenha. no Tribunal. paren'te em grau ilf'l'e

d1t1vo. será ele colocadp em disponibilidade até que

cesse o impedimento.

JUSTIFICATIVA

A legislação va.gor-errta é mais benevolente ao prB..!

cr-sver- Que nos Juizados de Pequenas Causas só há custas nos casos de interpo

sição de recurso da sentença proferida. o que não seria admitido em face da '

restrlção do texto original.

Por outro lado. para isentar de custas atualmente

não se exige a impossi?ilidade do pagamento. bastando que este comprometa o

sustento pessoal ou familiar.

Com a emenda busca-se~ portanto. resguardar posi

ções jã conquistadas e que seriam perdidas com a redação do Anteprojeto.

As maiores possibilidades dê acesso. aos Tribunais.de

juízes que têm parentlls nesses órgãos constitui fator que muitas vezes prejud!

cs concorrentes com maior mérito.

As votações para indicação de candidatos. nessas cir

ounstãncias. é sempre penosa., seja por pretender-se fugir a um indevido favore

cimento.. seja pelo constrangimento, em ~ace do colega, por não sufragar o name

de seu pare91te.
O deself'l'enho funcional, no mesmo órgão., de dois ou

mais parentes ainda motiva dúvidas sobre a isenção deles na aprecieção de que~

tões. mesmo administrativas. que podem refletir sobre interesses familiares.

~,.'ftTIOO-----,

PMDB J
AUTOIt----- _

fi "lUÁIIIIO/cOMlssio/IU.COWlIsto

CCDMISSI\O DE SISTEMATIZAÇÃO

J=MENDA CS05156-4

e'lNIDN ALBERNAZ

,.,.,r---------------- TllltTO/olUSTI'ICAI;ÃO----------- -.

AUTOfl'------------ _
ALBERNAZNION

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

(J,---------- I'L.t:H"'".\o/cONI$sÃo/cuaco...tssio- _

EMENDA CS05154-8

l!J

rnr---------------- T[XTO/JUSTIF1CAÇ,iO------ -.

põe que

único,

o Deputado Constituinte que esta

ao ,art. 202 do Anteprojeto, eliminado

seja dada a seguinte redação:

subscreve pr.2.

o seu parágrafo
que no Título V.

Juízes Federais)

mindo-s8 o art.

O Deputado Constituinte que esta subscreve propõe

Capítulo IV. Seção IV (Dos Tribunais Regionais Federais e dos

seja incluído. ond..... couber. um artigo com a seguinte. supr1

215 (Seção V - Da Justiça Agrária):

Art. 202 - As serventias da justiça do f.2.

ro judicial são oficiais, remunerados os

seus servidores pelos cofres públicos.

Justi ficativa

Art. - Onde houver convenãênc í a, serão in.=.

tituídas varas especializadas para o pr-ccaasc e o

julgamento de causas de natureza agrária. comodi~

puser a lei.

JUSTIFICATIVA

A redação do caput, no Anteprojeto, não parece

ser a melhor. Busca-se o seu aprimoramento, ao mesmo tempo em

que se elimina! o parágrafo único, que encerra, no que conceL

ne à remuneração, providência atentatória ao princípio federa

tivo.e se revela utópica ou ruinosa para os servidores, no ca

so de nivelamento por baixo, ou para diversos Estado, na hipó

tese da fixação ser feita tendo por paradigma os que atualmente

são melhor remunerados.

A Justiça Agrária está disciplinada na Seção V

art. 215, de maneira 1nortodoXB. Não está definida a sua estrutura, o que é

matéria tipicamente constitucional.

Mais gr~ve .. porém. é que se pretende montar uma

dispendiosa mãquina burocrática. prestadora dos serviços de apoio. para o ~

tendimento de um número muito reduzido de causas. Nesse esquema. mesmo os Juí

zes do 1~ e do 2~ graus de juriSdição ficariam ociosos.

No que tange à carreira, trata-se de inovação de

duvidosa conveniência administrativa, no mínimo.

A fõrmula proposta atende eos interesses setoria:ls

possivelmente existente. e,m determinado período. em alguma região. sem sobre 

carregar o erário com despesas inúteis ou, pelo menos, dispansâveãs ,

Daí porque a emenda determina a instituição de va

ras especializadas onde elas se fizerem necessãrias.
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EMENDA CS05157-~
fi AutOIllc: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

""----------------TuTotJUSTlI'ICAÇÃO------ -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alinea "d"·do inciso XV do art.13.

JUSTIFICACM

o tema do presente artigo, inserido no capitulo da

Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente a

bordado no capitulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsec~

mente ligado a programas integr~~s de saúde.

EMENDA CS05160-2

~..:::..:=:..:..=..:.:::.;:.::..:-=-.:..::..::c.::.:.....::::.:~:.:..,.,-",,-,,-,-,=..::::...- -,J tS:~;~
~'-.--"C-'O_M_I...:S:..S:..Ã:..O.:....._D_E_S_I_S_T_E_MA_'_;_;_·;_'~_/ç::.eO_~_~_si_O_/S_u_"_'_W'_"_i_'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 f:OT/~)JW

li] AUTO"

r: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Inclua-se na alinea "d",do inciso XV,do ar
tigo 13 do Anteprojeto,a seguinte expressão:

dI ~~o ~aveFá prisão ç}vil,salvo o caso de
devedor inadimplente de obrigação alimentar.

= Tu:T~/.luSTirICAçio------------------.

JUSTIFICAÇ1<O ~MENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359 , § 10

No nosso entend~r, a supressão da prisão civil por
inadimplemento de.obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Consti~uição em relação ã atual, uma vez que o direito do alimenta
do,já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alimen
tante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de do

~iciliQS estaria desta forma constitucionalmente desam arado.

EMENDA CS05158-1

o parágrafo 10 do artigo 359 do Anteprojeto ,passa
a ter a seguinte redação:

Art. 359 .

S lo - O Estado as;egura acesso à educação, à infor

mação, e aos métodos cientificos de regulação da fertilidade que
não atentem contra a saúde , respeitado o direito de opção individ~

alo

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A regulação da fecundidade se restringe a própria fe
cundação, enquanto que , a regulação da fert~lidade, além de abran
ger a fecundação , estará amparando as pessoas não ferteis, dando
lhes portanto oportunidades à informações e métodos científicos para
atingirem através da fertilidade, a fecundação.

cr=}""""~• PMOB

"fecundidade"

o último ter-

AUTO" ---.

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

A fertilidade é uma p~é-disposição à fecundação e es
ta Uma faculdade de produção.

Nos~a proposta de modificação do termo
para "fertilidade", ~mplica na maior abran~ência que

mo contempla.

EMEtlDA CS05161-1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 378 item VI

Acrescente-se ao art 378 item VI do Anteprojeto de Cons

tituição. o seguint,:
Art. 378 •••

Item 'VI - Superação das d~sig~eldades e discriminações

re~ionais, sociais, étnicas, religiosas, sexuais ., etárias e d~

mals formas de discriminação.

"" -.., TUTO'oIUSTl'ICAÇÃO --,

_________--, PLI:JtAIIoIO/cOM•.ssio/luleOMI5sio-- ----_

l!J

fi aUTOR

C:CONSTITUINT[ ANNA MARIA RATTES

JUSTIFICAÇÃO
r.r---------------- TF;XTO/olUSTI'ICAÇi.O -r

criminação na nossa'sociedade, 8 questão sexual. como a dos cidA

dãos ou cidadãs marginalizados por questão de idade, não pod~m

deixar de ser explicitados em qualquer definição de princípios ou

normas que tenham o' propósito de conduzir os setores que compõem

nossa organização saciál; principalmente em um daqueles considerA

doa básicos como é O caso da educação.

Em se tratando de eliminar qualquer desigualda~e e di,!!.
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

Inclua-se no Artigo 15 do Anteprojeto , os seguintes
ite~s: lI, 111, VII, XV, XIX, e XXIX.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS05159-9

"" T[)lTO!oIUSTI'ICAÇi.O-------__---------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425.

Suprimam-se do Anteprojeto:
aI artigo 425

A categoria dos empregados domésticõs'deve ser trata

das como as demais categorias de trabalhadores, muito embora o ca
ráter diferenc~ado do empregadpr.

Não se justifica portanto tratamento difere~

ciado quanto aos beneficios previdenciár~os como seguro desemprego,
licença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho

e direitos trabalhistas como Fundo de Garantia do Patr~mõn~o In
dividual e jornada de traba,lho.

A inclus~o dos itens referidos ac~ma vem compat~bili

zar o corpo do projeto.
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r:T--------------- TtXTotJUUI'IC'çio----- -,

,---------- "LUA.uo/c:o.m.sio/IUIlCOIlISSÃO----- -,

e9COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05164-5[iJ AUTOIII

~CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTESRATTES

,- "UTOII: _
EMEr.fDA CS05162-9

,- PLlNUlll/CON"'iotsuICOMliUÃO-----------

~ COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo

f:J CONSTITUINTE ANNA MARIA

r=-r TI:llTO!JUSTlfICAÇÃO ---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423 e seus parágrafos. EMENOA MODIFICATIVA

O § 12 DO ARTIGO 216, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO :

O artigo 423 e seus parágrafos paSSqm a ter a seguinte
redação: ART. 216 - São órgãos da Justiça do Trabalho:

Art. 423 - a família, constituida pelo casamento ou por
união estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem di
reito ã especial ptoteção social, econômica e jurídica do Estado e

demais instituições.
S lP - o casamento religioso terá efeito civil, nos ter-

mos da lei.

§ 12 - O Tribunal Superior do Trabalho
compor-se-á de onze Ministros,
sendo:

S 2P - será gratuito o processo de habilitação e a cele
bração do casamento.

S 30 - estende-se a proteção do Estado e demais institui
ções ã entidade familiar formada por qualquer um dos pais ou respo~

sável legal e seus dependentes, consanguíneos ou não.
S 40 - a legislação ordinária regulamentará a dissolução

do casamento.

JUS T I F I C A ç Ã O

Estamos modificando o § 12 do Art. 216, em face a
supressão da letra "B", do referido paragrafo, com a exclusão dos
chamados juizes classistas.

JUSTIFICAÇM

A constituição da família foi matéria contemplada no art.

13 - Capítulo I do presente Anteprojeto, razão pela qual optamos,com
a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente

redação.
o mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais

pari:;,rafos.

EMENDA CS05165-i
f:CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

,- 'LINUIO/cON.SsÃo/sUIlCONlssio- _

e?COMISSÃD DA SISTEMATIZAÇÃO
r.r TUTO!oIUSTI rICAÇio --,

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE DO ART. 216, § 12 , DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO, A LE

TRA "B" .

SISTEMATIZAClío

= PLINAllilu/cOlouuio/IUICOM/',io------ -,

EMENDA CS05163-7

l? CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

(!J COMISsAo No:

= TUTO'.IU';.'ICA,.ÃO------------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359

A instituição de juízes classistas na Justiça do
Trabalho, nSo condiz com o preceito jurídico habitual, e dessa for
ma propomos sua eliminação na esfera máxima da Justiça do Trabalho.

Suprimam-se do anteproJeto:·

a) § 20 õo artigo 359.

JUSTIFICAÇM

O controle ã pesquisa já está contido no item VIII,
do artigo 353; o planejamento familiar deve ser um dos objetos da
assistência integral à saúde individual e coletiva, contemplado no

inciso 11 do artigo citado e,finalmente, a proibição da exploração
direta ou indireta por parte de empresas e capitais de prOCedência
estrangeira já se encontra no § 40 do artigo 355.

Nossa supressão visa tão somente Uma melhor s~stem~

tizaçáo da matéria.

EMENDA CS05166-1
~ AUTOIl:

~CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

=---------------TItnO!oIusTIFIC4Çio---- --,

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE DO ARTIGO 216, § 22 , DO ANTEPROJETO DE CDNSTIT~IÇÃO,A Lf
TRA "C".

JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

A instituição de juizes classistas na Justiça do
_Trabalho, não condiz com o preceito jurídico habitual, e dessa for

ma propomos sua eliminação na esfera máxima da Justiça do Trabalho.
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r:-r rUTO/JUSTlfICAl;io --,

EMENDA CS05167~0

tJtONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

PLENA'uo/eONISsÃo/suSCOMI'sio------- ----,

Çl COMISSÃO -SE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------TElCTO/JuSTlflcAr;Áo--------_--------,

EMENDA CS05169-6

(JCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
c----------- PL[HA'Uo/cOlotlSsAO/SUICONISSio-----------,

eu COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~"AItTIDO~

PMOB

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 355 § 39

Suprima-se do anteprojeto o seguinte parágrafo:

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 309

Suprima-se do Anteprojeto o parágrafo 49, do Art. 309

§ 39 _ O Poder Público pode intervir nos serviços
de saúde de natureza privada necessários
ao alcance dos objetivos da política naci~

~al ~setor, bem como desapropriá-los.
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS05170-0

Vedar quaisquer contratações ou admissões, fora do Concu~

so Público, pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas significa acabar com a eficiência momentânea,ou se
ja, impedir que ocorra contratação de técnicos por tempo determinado I

para a elaboração de serviços específicos, muitas vezes de suma impor

tância para a coletividade.

PU CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

Não é do interesse público a desapropriação do
imóvel onde se presta serviço de saúde, mesmo que certos serviços
não condigam com a Política Nacional de Saúde preconizada, pois isso
redundar~a ~m onus elevados e impróprios para o Poder Público.

A Intervenção pretendida já está assegurada, de me
1hor forma e maior abrangência, no Caput do Art. 355, quando este
preceitua que a liberdade profis~ional e de organização de serviços
privados é assegurada na forma da 17i e de acordo com os princípios
da Política Nacional de Saúde. O § 3~ opõe medo ao estímulo também
pretendido quando se prescreve a nece\sidade de complementaridade I

\
dos setores privados. Com efei~o, a ação privada de saúde é de na-
tureza congênere da ação do setor público.

JUS T I F I C A ç Ã O

r.:...- TIEXTC/"IU5TIFICAÇiD --,

D~-SE AO ART. 328 00 ANTEPROJETO. DE CONSTITUIÇão, A SEGUINTE REDAÇÃO:

r.:...- Tl:xTO/JU$TI"çAçlo ---,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: Seção I Capo 11 do· Título IX

EMENDA CS05168-8
f: CONSTITUINfE ANNA MARIA RATTES

,- PLt""1I10/c:U15S.;;o/st..eOulsslo-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

rr"'''''~PMDB .

ART. 328 - Terras públicas da União,Estados,Terri
t6rios e Municípios somente serão tran!!.
feridos a pessoas físicas brasileiras I

que se qualifiquem para o trabalho ru

ral mediante concessão de Direito Real
de Uso da Superfície, limitada a exte~

s~o de 30 (trinta) módulos regionais I

de exploração agrícola, excetuados os
casos de cooperativas de produção.

JUS T I F I C A Ç ~ O

Art':

o poder público estabelecerá como de caráter prior2tário,as

, Ações de Assistênc1a Integral à Saúde da Cr1ança e do Ado 

lescente, garantindo a co-ntinuidade e execução dos Progra 
mas.Materno-Infantis, pela Rede Básica de Saúde.

JUSTIFICAÇAO

A prática tem demonstrado que a área Mater 
no-Infant11, embora conhecida como·prioritária sob o âng~lo soc~

aI, não tem s1do na definição e na implementação de políticas e
Programas de Saúde. As altas tax~s de Morbi-Mortalidade, demons
tram claramente a situaçào da infãnc1a bras1~eira.

A transferência das terras públicas da União~ dos

Estados e Municípios, será realizada para as pessoas físicas brasi
leiras, que não sendo proprietários de terras, se qualifiquem para
O trabalho rural, através da concessão de Direito Real de Uso da S~

perfície, observados os limites de até 30 (trinta) módulos regi~

nais.
Dessa forma, pretendemos corrigir o texto do Art.

328, que determina a autorização do Senado Federal, para áreas sup~

rior,a 3.000 (três mil) hectares, além de limitar o tamanho da mes

ma.

EMENDA CS05171-8

r-:r--------- ~U:N.u.lo/eo..l"io/sUllcOIlISsio----- _

P:COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇAO
r.=T Tll(TO/.,IUSTIl"ICAÇio _

MENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 309

Suprima-se do Anteprojeto o Parágrafo 3 9, do Art. 309.
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JUSTIFICAÇ/lo EMENDA CS05174-2
PJ CONSTITUINTE ANNA MARIA R~~o;ES

= TEXTO/olUSTlfICAl;ÃO .....

o que se pretende com a supressão deste parágrafo é evi
tar'que, por exemplo, as sociedades de economia mista municipais, como
a~ companhia; de água e esgoto sejam profundamente prejudicadas, até
mesmo ameaçadas de extinção, caso não possam gozar de certos benefí
cios e ~ubvenções. Torna-se imperativo lembrar que a participação aci~

nária do Poder Público nas empresas de economia mista gera benefícios'
que contribuem para a continuidade da prestação de ;erviços à comunid~

de.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO
TUIÇllo " POR " POR LEI

ART. 239 § 12 : SUBSTITUI" POR ESTA CONSTI~

COMPLEMENTAR "

l!J ..LI[.....'uo/co .. lssio/suaco•. ssicc: COMISSIIO PE SISTEMATIZACllp

EMENDA CS05172-6
PJ'CONSTITUINTE ANNA MARIA

AUTOIl- _

RATTES

ART. 23,9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 Ao Defensor Público são asseguradas

garantias, direitos, prerrogativas'
e vedações conferidas, por .Lei Co~

plementar, aos membros do Ministé
rio Público.

=---------------TEXTO/"'U:sTIFlUçiO--- ~

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOS~TIVO EMENOAOO: ARTIGO 478 JUS T I F I C A ç li O

Suprima-se do Anteprojeto a expressão "
artigo assim redigido:

públicos e ..• ", ficando o A alteração proposta visa transferir para a legis
lação ordinaria, as garantias, os direitos e prerrogativas dos Defe~

sares públicos.
"Art. 478- Fica extinto o instituto da Enfiteuse,bem como

os direitos e oorigações dela decorrentes em il
m6veis urbanos de pessoas físicas e jurídica~
de direito privado, adquirindo o enfiteuta,sem
ônus, pleno domínio da propr~edade."

EMENDA CS05175-1

r:-r TUTO'oIUsTIFlcaçio ...,

ART. 222 - Compete à Justiça do Trabalho concili
ar e julgar os dissídios individuais
e coletivos entre empregados e empreg~

dores, e as questões entre trabalhado
res avulsos e as empresas tomadoras de
seus serviços e as causas decorrentes'
das relações trabalhistas dos servido
res com os Municípios, os Estados e a
União, inclusive as autarquias munici
pais, estaduais e federais.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 222
SUPRIMA-SE DO ANTEPRO~ETO:

_ ACIDENTES DO TRABALHO.
PASSA O ARTIGO 222 A TER A SEGUINTE REDAÇ/lO:

r:-r TUTO/olUSTIF1CAÇÃO .....

r.T--------- 'I.f.:HAIIIO/cOWlssiotsuacOMlssio----------...,

• COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇl\O

liJ AUTO"

r~CON~TITUINTE ANNA MARIA RATTES

AUTOIt-- _

RATTES

JUSTIFICAÇ/lO

O instituto da Enfiteuse, quando exploraoo por pessoas fí
sicas e/ou jurídicas com fins lucrativos, reveste-se nitidamente d;1
seu caráter anti-social, pois que o lucro auferido na cobrança de la~-I
dêmio beneficia exclusivamente o senhorio diret~ e não a comunidaoe. I

Não se justifica a extinção pura e simples do instituto'
da Enfiteuse para os imóveis de propriedade do Poder Público de forma
generalizada, até porque há casos em que o patrimônio histórico,cultu
ral e paisagístico mantém-se por ele preservado contra a especulaç~o i '
mobili-ária.

EMENDA CS05173-4·

ê1 CONSTITUINTE ANNA MARIA

EMENDA MOOIFICATIVA
D~-SE AO § 5º DO ART. 423 A SEGUINTE REDAÇÃO ~

ART. 423 - •..•.•••••.•..•••.•....•.•.••.

§ 5º - O casamento poderá ser dissolvido,
mediante acordo das partes,e homo
logação da justiça.

JUS T I F I C A ç li O

Não decorre da relação de emprego entre empregado
e empregador enquanto questão trabalhista, o acidente de trabalho.
É ação de perdas e danos de competência específica da Justiça comum

conforme previsto no Código Civil Brasileiro.
A Justiça do Trabalho não está estruturada ~ara

JUS T I F I C A ç li O

Com a instituição no Art. 13 deste anteprojeto,de
que a. lei não limitará o número de dissoluçõéS da sociedade conju
gal, achamos que a manutenção do atual dispo;itivo,determinação de
tempo para a separação, cria uma situação análoga. Dessa fcrma,pro
pomos que desde que ambas partes estejam de acordo, a justiça homo
logará imediatamente a dissolução do casamento.

tal julgamento, que implica em per1c1a e cálculos matemáticos. 56
na cidade do Rio de Janeiro, tramitam 150.000 processos além de a
Justiça do Trabalho ter por.finalidade primacial a ~onciliação en
tre empregador e empregados.
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EMENDA CS05176·9
rr="AIITIDO~• PMDB

EMENDA CS05177·7,.-- AUTOII _

f:CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
rr=PAIITIOO~• PMDB

,.---------- I'l.lNARIO/COUlslio/luacOlflssio _tJ COMISsllo DE SISTEMATIZAÇIlO

~---------------Tt:XTO/"uaTI'tc: ..;io------'----------___,

,.- "L.lnl""lo/cO ..ISsio/.u.co,ussio----------~

f:CDMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.,., TUTO/olusTlncAçio----------------,

ART. 238 - Lei complementar federal disporá sobre
garantias, direitos, prerrogativas e
vedações dos membros do Ministério Pú
blico.

EME~DA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 194
ACRESCENTE-SE MAIS UM PA~-AGRAFO AO ART. 194, PASSANDO O "PARÁGRAFO

'ÚNICO" A SER § 112, INCLUINDO-SE O § 212, QUE TERÁ A SEGUINTE REDA
çÃo :

ART. 194 ••••.••••••••••.••••••.•.•.•..
§ 112 - ••••.•.•••••••.•..••••.•

EMENDA MODIFICATIVA
'DISPOSITIVO EMENDADO
PASSA A TER A SEGUINTE

ART. 238
REDAÇÃO:

§ 212 - É vedada vinculação ou equiparação
de qualquer natureza aos membros
do Poder Judiciário.

JUS T I F I C A ç Ã O

o Poder Judiciário é, na tradição da ordem jurid!
ca ocidental e democrática e, especialmente na organização politica
nacional, como se vê do tratamento recebido em todas as constitui
ções brasileiras, um dos poderes do Estado, não se enquadrando o Ma
gistrado nos conceitos de funcionários públicos ou servidores do E~

tado, mas sim'como órgão do Poder Judiciário.
Assim sendo, não se justifica a vinculação ou e

quiparação de qualquer. natureza, quer quanto as garantias,querquan
to aos vencimentos, vantagens e prerrogativ~s atribuidas a um Poder
do Estado, a qualquer outro servidor público, ~ois estes serão sem
pre funcionários públicos regidos pelas nor~as gerais do funciona
lismo e por seus respectivos estatutos.

Ademais, vincular-se ou equiparar-se servidores
públicos e outras categorias inteQrantes da estrutura do Poder Exe
cutivo aos membros de um Poder do Estado, como é o Judiciário,repr~

senta a descaracterizaça~ deste como Poder, para torná-lo um sim
ples apêndice do Executivo •.

Por outro lado, as garantias, vencimentos e van
tagens ~tribuidos aos membros do Poder Judiciário não são privilé
gios, 'porém um sistema de proteção do cidadão e da sociedade, como
um todo, afim de garantir à Magistratura tranquilidéde e indepenGê~

cia no exercicio de suas funções, o que não ocorre em relação às d~

mais classes que, não sendo um poder do Estado, ficam subordinadas
aos seus ~espectivos estatutos.

Considere-se, aindê, que tal como se encontra pre
visto no Art. 138, a vinculação e equiparação do Ministério Público
ao Poder Judiciário, por força do § 112 do Art. 139, ,QUe lhe é subs~

Quente, todos os direitos, vantagens e prerrogativas da Magistratu
ra serão, necessáriamente estendioas às Defensorias Públicas,e ain
da, por força do disposto no Art. 141, seriam ainda rleferidas aos
Procuradores do Estado. o que determinará, fatalmente, aos Estados
membros um brutal e insuportável aumento de despesas nos respecti
vos orçamentos.

Leve-se em conta por fim, que as funções exerci
das p~la Magistratura e ~quelas exercidas pelos órgãos públicos a
ela equiparados são diversos, pois o Poder Jud~ciário decide as co~

trovérsias, conquanto o Min~stério Público apenas fiscaliza a apli-

cação da lei e opina nos feit05 juoiciais e a Defensoria Pública a

penas defende aqueles que por falia de condições econômicas nãá po

dem contratar advogados patrocinando a Procuradoria do Estado a sua

defesa.

JUS T I F I C A ç Ã O

o Poder Judiciário é, na tradição da ordem jurid!
ca ocidental e democrática e, especialmente na organização politica
nacional, como se vê do tratamento recebido em todas as constitui
ções brasileiras, um dos poderes do Estado, não se enquadrando o Ma
gistrado ~os conceitos de funcionários públicos ou servidores do Es
tado, mas sim como órgão do Poder Judiciário.

Assim sendo, não se justifica a vinculação ou e
quiparação de qualquer natureza, quer quanto as garantias,quer qua~

to aos vencimentos, vantagens e prerrogativas atribuidas a um Poder
do Estado, a qualquer outro servidor público, pois estes serão sem
pre funcionários públicos regidos pelas normas gerais do funciona
lismo e por seus respectivos estatutos.

Ademais, vincular-se ou equiparar-se servidores
públicos e outras categorias integrantes da estrutura do Poder Exe
cutivo aos membros de um Poder do Estado, como é o Judiciário,repIe
senta a descãracterização deste como Poder, para torná-lo um sim:
ples apêndice do Executivo.

Por outro lado, as garantias, vencimentos e van
tagens atribuídos aos membros do Poder Judiciário não são privilé
gios, porém um sistema de proteção do cidadão e da sociedade, como
um todo, afim de garantir à Magistratura tranquilidade e independê~

cia no exercicio de suas funções, o que não ocorre em relação às d~

mais classes que, não sendo um poder do Estado, ficam subordinadas'
aos seus respectivos estatutos.

Considere-se, ainda, que tal como se encontra pr~

visto no Art. 138, a vinculação e equiparação do Ministério Público
ao Poder Judiciário, por força do § 112 do Art. 139, que lhe é subs~

quente, todos'os direitos, vantagens e prerrogativas da MagistratL
ra serão, necessáriamente estendidas às Defensorias Públicas,e air
da, por força do disposto no Art. 141, seriam ainoa deferidas aos
Procuradores do Estado, o que determinará, fatalmente, aos Estadcs
membros um brutal e insuportável aumento de despesas nos respecti
vos orçamentos.

Leve-se em conta por fim, que as funções exerci
das pela Magistratura e aquelas exercidas pelos órgãos públicos a
ela ~quiparados são diversos, pois o Poder Judiciário decide as co~

trovérsias, conquanto o Ministério Público apenas fiscaliza a apli
cação da lei e opina nos feitos judiciais e a Defensoria Pública a
penas defende aqueres que por falta.de condições econômicas não po-

dem contratar advogados patrocinando a Procuradoria do Estado a sua

defesa.
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DA SISTEMATIZAÇIlO
,- pu:JIlulo/céIfISSÃol.u.COIfISSio-----------

EMENDA CS05180-7

f: CONSTITUINTE AN~A MARIA RATTES

tJ COMISSÃO
= tUTo/olUSTI'ICAÇÃO ---,

,---- PLnIAAIC/çoy.ssio/.uIlCOIlISsio- _

t:COMISSÃO OA SISTEMATIZAÇÃO

r;-r-------------:----- TCXTO/,lUSTIFICAÇio-,,-- -,

EMENDA CS05178-5
f!J AUTOII

~ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

EMENDA MODIFICATIVA
O~-SE AO ARTIGO 407 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDA
çÃO :

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE NO ART. 341, § lQ, A INCISO IV " CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PA
TRIMÔNIO LIQUIDO DAS PESSOAS FíSICAS ", RENUMERANDO-SE OS OEMAIS.

,,'

ART. 341 .............•...... o •••••••

§ lQ -.' o' •••• : •••••••

As contribuições sociais, Que formarão o Funoo Na
cional de seguridade Social, 'apesar do alto valor socIal,carecem de
correção, quando o inciso: 11 já determina: a contribuição dos tra
balhadores, na forma de taxação dos salários, e nO"inciso IV,' a co~

tribuição sobre o patrimônio líquido-das 'pessoas físicas. Por· enten
dermos que provoca dupl~ contribuição,'é que:propomos a supressão
do inciso IV do aludido Artigo'341.-

ART. 407 - Co~pete_ao Congresso Nacional,ouvido o
Conselho_Nacional de Comunicação,outo!
gar- concessões, permissões, autoriza
ções de serviços de radiodIfusão sono
ra ou de sons e imagens.

§-ÚNICO - A lei disporá sobre a criação'
do Conselho Nacional de Comunl
cação, que terá entre suas com
petências;

a) encaminhar ao Congresso Nacional
proposta de concessões, e permi~

sõ~s para exploração dos servi
ços de radiotelevisão;

b) fiscalizar, .na forma da lei, as
emissoras d~ rádio ~ televisão, '
em funcionamento no País;

c) disciplinar o uso de serviços de
,ádio, em ondas especiais;

d) propor ao Congresso NaéIonal, o
cancelamento de concessão de ex
ploração de serviços de radiotele
visão.

I 

II

III

IV -

V -

JUS T I F

, .

contribuição sobre a exploração
de concursos de proGnósticos:
adicional sobre os prêmios dos
seguros privados.

C A C li O

JUS T I F I C A ç li O

Estamos propondo a alteração do Art. 407' do ante

projeto de Constituição, transferindo para o Congresso Nacional, o

ato de outorgar as concessões para exploração e utilização dos ser

viços de radiod~fusão sonora ou de sons e imagens; tirando esta

prerrogativa do Presidente da República, e definindo as competên

cias do Conselho Nacional de comunicação.

EMENDA CS05179-3

EMENDA CS05181 ~'5

tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r-lii TEXTOIJUSTI"CAÇio

rr~tMENDA SUPRESSIVA .:
\~jISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 320

ti
"~uprima-se do Anteprojeto a' expressão" ... de boa fé ... ", ficando o Ar

tfgo 320 assim redigi~o:

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
r;;-r--------- PLItNA1Uo/COlussio/SUBCOlflssio -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
r;-r---------------TltXTot"lUSTlFIC.lçio -,

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 415

Dê-se ao Artigo 415, do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 320 - Aquele que, não sendo proprietário de ~móvel

urbano ou rural, possuir como seu, por cinco'
anos ininterruptos e sem oposiçãO, imóvel ur
bano de até duzentos e cinqüenta metros qua
drados de área, adqu~rfr_lhe_á o domínio, po
dendo requerer ao Juiz que assim o declare
por setença, a qual lhe servirá de titulo pa
ra matricula no registro de im5veis."

"Art. 415- A União, os Estados e os Municipios, ouvido o

Poder Legislativo, podem estabelecer,concorren'
temente, restrições legais e adminisérativas ~

visando à proteção ambiental e à defesa dos rei,
cursos naturais. 11

JUSTIFICAÇI\o

A expressão' "de boa fé" não comporta- mensuração .. sendo i!!',
possivel comprová-la. De, que forma s~ irá avaliar a.ocupação de um i~~

vel com base na "boa 'é" do ocupante? Esta avaliação será subjetiva e
não objetiva como requer dispositivo constitucional, principalmente re
ferente à matéria.

JUSTIFICAÇllo

Propomos a retirada da expressão "prevalecendo o disposi
tivo mais severo" por entendermos que a aplicação oas penalidades será
definida pelo Legislativo.
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EMENDA CS05182·3
r:CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

fi ,L....,,'c'"".io"uooo."oio
COMISS~O OE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05184-0

tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
r--------- 1'1.!:H""'Cl!COIolIS'io/SUI::Olflssio-- -,

t? COMISSAo DE SISTEMATIZACAO

?

EMENDA MODIéICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 118

=---------------TExro/olusTlfICAÇ;,O----------------,

EMÉNOA MOOléICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 329

..".,. TuTotO/USTlfICAl;ÃC -,

Dê-se ao artigo 329 do Anteprojeto a ~eguinte redação: Dê-se ao Artigo 118 do Anteprojeto a seguinte redação':

"Art. 329 - Todo aquele que, não sendo proprietário TU-.

ral, possuir como sua, por três (03) anos i

ninterruptos, sem justo título ou boa Fé, á
r~a rural particular ou devoluta cqntírJa, '
não excedente a três (03) m6dulos regionals'
de exploração agrícola, e a houver tornado~
produtiva com seu trabalho e nela tiver 5Ja'
morada permanente, adquirir-Ihe-á o dorínio l

mediante sentença declaratória, a qJa: ser'l
rá de título para o registro imobiliárl~ r~s

pectivo." --I
I,

"Art. 118- A matéria constante de proposta de emenda re
jeitada ou havida por prejudicada só poderá
ser objeto de novo ~rojeto, na mesma sessão 1~1
gislativa, mediante proposta da maioria absol~

ta dos membros de qualquer das Câmaras.

JUSTInCAç~D

A alteração na redação do Art. 118 visa a permitir que u
ma proposta de emenda, se rejeitada ou prejudicada numa sessão legisla.
tiva, possa tornar-se objeto de nova apreciação, mediante apoio da maid
ria dos membros de qualquer das Câmaras.

JUSTIFICAÇÃ~ I

i
Em nossa nova redação ao Art. 329 do Anteproje:o de Cons'

tituição, estamos corrigindo uma distorção que hOJe verifica-se n~'
campo. Os trabalhadores, que, não sendo proprietários rurais, usare~l:

durante três (03) anos ininterruptos área rural e que a tenhar éor-'
nado produtiva e nela tiverem fixado suas moradias, ,passam a ter o
direito ao domínio, mediante a aplicação de sentença declat6ria : ca-I

_~ut do texto do Anteprojeto marca um retrocesso, quando o próprio Es-i
tatuto da Terra já prevê este tipo de sentença. '

EMENDA CS05183-1r- "UTOIl _

(!'l CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

~ pLCNAII10/co..I'~Ão/.ll.eolf'ssio----------_,

pu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383, § 49

Inclua-se no § 49 art. 383, a educação pré-escolar, pa~

sando a ter a seguinte redação:

IIArt. 383 ..

EMENDA CS05185-8
t: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
,- l'l.I:NAIloIO/cOlolISSÃo/sultOIlI"io _

fi COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo
,..". TEXTO/aluSTIFICAÇ,iO_-,-- ,

EMENOA MODIFICATIVA
D~-SE AO ART. 325 AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇ~O A SEGUINTE REDAÇ~O:

"ART. 325 - O uso do imóvel rural corresponde a

uma obrigação social.
§ ÚNICO - A obrigação social é cumprida

quando o imóvel:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais

renováveis e preserva o meio
ambiente;

c) observa as disposições legais

que regulam as relações de
trabalho e de produção e não'
motiv~ conflitos ou disputas'
pela posse ou domínio;

d) respeita os direitos das oop~

lações indígenas que vivem nas
suas imediações.

§ 49- Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis

de ensino quando as necessidades do ensino fundamental
e da educação pré-escolar est~verem plenamente atendi _
dos."

JU5TI,FICAÇKO

JUS T I é I C A ç ~ O

Ao propormos a alteração do Art. 325,mantido o m~

rito da proposição, estamos tornando o imóvel rural como obrigação
social, desde que preencha os requisitos de suas alíneas, e perden
do dessa forma a definição de "função social",que é uma medida defl
nida à inobservação do princípio da desapropr.lação por interesse social.

Art. 85 - •.•..••.•..•.••...•.•••..•.•.. , •••...

r::'T T~XTO/JUSTIFIC ...çio_---------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO : ARTIGO 85

Inclua-se no Art. 85 Seção 11 - Dos Servidores

Públicos Civis - o seguinte Inciso :

u~~~o~

t?Z-;;~12}J

EMENDA CS05186-6
r: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r- . 1'1.IE:N..... l0/COMISSÃO/SUS:=OMISSiO '- --,r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I
I

i'

A educação pré-escolar'deve ser oferecida pr~

ferentemente pelos Mun~cípios, da mesma forma que o ensino bãs~ 
co.

o Município é a instãnc~a administrativa mais
próxima que tem conhec~mento rna~s pronto das ncccss1dadas das cr!

anças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda
da população por creches e pré-escolas. Já é uma tendência natu
ral dessa demanda expressar-se junto à admin~stração mun~cipal.

Mas é importante que se estabeleça a prior~dade da educação pré

-escolar imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar ga 
~antia de que não seja preter~da por outros níveis que não são,

pela própria natureza de seus objetivos e conteúdos, como o médio
e o superior, tão próprios para U~ Municípios.
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Inciso XI - Aos servidores públicos federais da
administração direta e indireta que, em decorrência de reestrutu
ração, classificação ou reclassificação de cargos, passaram a in
tegrar quadros suplementares em extinção com vencimentos fixados
numa única referência ou nível, será atribuída a remuneração men
sal devida ao ocupante do cargo ou função resultante do novo sis
tema, que corresponda à mesma posição salarial mais elevada que
antes lhes era conferida.

a) este artigo alcança, também,os servidores da
mesma situação funcional que foram incluídos na atual sistematica
de classificação de cargos sem a observância da remuneração an
teriormente percebida mais elevada.

EMENDA CS05188-2

(JCONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r---------- PLENARIO/cOulssio/IlU8CO."ssio--_---- _

e?CDMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

=-----'------------TUTO/olUSTIF'ICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
ARTIGO 18, f TEM IV, LETRA" L "

SUPRIMA-SE DO ARTIGO'18, f TEM IV, LETRA "L", A EXPRESSÃO:

JUS T I F I C A ç Ã O
" Os:~indicatos terão acesso aos meios de comuni

cação social, conforme a lei"

Justifica a presente emenda corrigir injustiça
de que foram vítimas ocupantes de determinadas classes de servido
res federais colocados em quadros suplementares,no decorrer do r~

gime autoritário que dominou o País por mais de vinte anos. Nessa
situação, além de terem sofrido drástica redução de seus vencime~

tos, como ocorreu com os Tesoureiros e Conferentes das extintas
autarquias subordinadas ao Ministério dos Transportes,ficaram es
ses servidores posicionaoos numa única referência salarial,sem dl
reito a acessos a outras mais elevadas, assim, totalmente,margin~

lizados das vantagens resultantes da implantação do vigente Plano
de Classificação de Cargos.

Por outro lado, vê-se o propósito do Poder Exe
cutivo em nunca querer solucionar a situação desses servidores, '
ora, se ;ram detentores de uma remuneraçãó condigna que percebiam
antes da Revolução de 1964, como não restabelecer esse mesmo "st~

tus" financeiro, fazendo-lhes' justiça.
Pelas razões acima expostas, é chegado o momen

to de se fazer justiça a esses servidores de quadros suplementa
res, concedendo-lhes a remuneração mensal que corresponda à mes
ma posição salarial mais elevada que desfrutavam antes do regi~e

revolucionário, é o que proponho através da presen"~ emenda à no
va Constituição Federal.

JUS T I F I C A ç Ã O

A permissão aos Sindicatos de terem acesso aos
meios de comunicação social, escrita no anteprojeto de const~tuição,

a nosso ver não se aplica necessariamente à Constituição Federal
que pretende tor~ar livre e democrática a sociedade brasileira. Os
sindicatos já tem livre acesso aos meios de comunicação socia~, pOL
tanto dispensável a escrituração deste artigo na Constituição.

EMENDA CS05189-1 ,
~ AUTOII

~ -CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

o PLltNAIlIO/CONI$SÃo/su.COM.S,ÃO

C=-COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=-----~r---------TEJtTO/"uSTI'IC ..çio----- -,

EMENDA MODIFICATIVA
D~-~E AO ARTIGO 203, DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REO~

çÃO :

EMENDA CS05187-4
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

____-: "Lt:NAAlD/CD"U,do/5UICO"I"iD---~------

tJCDMISS~D ~E STSTEMATI7AÇ~O

" ART. 203 - Os serviços notariais e registrais '
serão exercidos pelo Poder Público.

JUS T I F I C A ç Ã O

..,-,- TI!:XTotolusTI'lcaçio ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 318

Suprima-se do Anteprojeto a expressão" e sem caráter exproprietá-
rio ... ", ficando o Art. 318 assim redigido:

Na atual conjuntura, torna-se inviável que os Ca~

tórios continuem em mãos do set~r privado, quando é dever do Estado
manter o direito e acesso à Justiça, de toda a população, e os car
tórios com serviços notariais e registrais, estão intimamente liga
dos ao sistema judiciário. Dessa forma fundamentamos a apresentação
da referente emenda modificativa.

e

zero
pro
assi~

~"""TIOOQr ~MDB

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

Altera o inciso VII do artigo 379! do capítulO'III da Educação
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplernent~r na educação para crianças de
até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de
gramas de rnateri~l didático-escolar, transporte, alimentação,
tência médico-odontológica, farmacêutic~ e psicológica.

EMENDA CS05190-4

m--------------- TU TO' oIUSTI1 ICAÇÃO --,

r;-r---------- PLIlHA'UO/cou.s.io/su.COIf.,sio__r- -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"Art. 318 - O Poder Público estabelecerá a cobrança do im,
posto progressivo, no tempo, a incidir sobr;\
áreas não edificadas e não utilizadas,de for~1
ma que se assegure o cumprimento da função sol
cial da propriedade."

JUSTIFICAÇM

A função social da propriedade manifesta-se no seu uso a-I
dequado, com vistas ao interesse social. Está função deve ser traduzi-'
da por obrigações concretas, legalmente exigíveis e definidas com pr~!
cisão na legislação brasileira. 'I

Na medida em que o proprietário do imóvel urbano não cum
,pre as determinações legais, deve o Estaoo intervir, inclusive desapr~!

priando quando o caso assim o exigir, visando assegurar o cumprimento'
da função social da propriedade.
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JUSTIFICAÇ!l.o EMENDA CS05193·9

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é in

'dispensável para a garantia da qualidade do ~tendimento à criança~
zero até se~s anos, contribuindo assim para que o cidadão bras~lei

ro tenha urna condição de sobrevivência mais digna, inclusive preve~.

do a continuidade de sua inserção no processo educacional.

..... AOTOIl -,

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r--------- Pl.EMAA10/cou.,sio/suBeoNl"io----------,

COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO
rr-r TUTO/JUSTIFtCAÇio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

'EMENDA CS05191·2

P:CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

=---------------TUTO/IlUSTII'ICAÇÃO----- -,

SUPRIMA-SE DO ARTIGO 218, DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO, A

" O " DO PARAGRAFO Ú~ICO.

JUS T I F I C A ç Ã O

LETRA

EMENDA MOOIFICATIVA
D~-SE AO ARTIGO. 13, ÍTEM XIII, LETRA "A" A SEGUINTE REDAÇÃO:

Da mesma forma que propomos a eliminação dos juí

zes classistas do TST, estamos estendendo também para os Tribunais

Regionais do Trabalho.

ART. 13- ..••...•.....•..••...............

XII - A PROPRIEDAOE PRIVADf, ASSEGURADA E
PROTEGIDA PELO ESTADO.

a) a de bens de uso pessoal ou famili
ar é insuscetivel de desapropria 
ção, salvo por inarredável intere~

se social, ou utilidade ou necessl
dade pública, mediante justa e im~

diata indenização, em dinheiro se

assim exigir o expropriado.

EMENDA CS05194-7
tJCONSTITUINTE ANNA MARIA R;~;ES
r---------- 'L~NAAIO/co".,Ssio/suaco..,ssio------ _

19COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

r:-r---------------TIE.XTO/.luSTIFICAÇio------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
D~-SE AO ARTIGO 220 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDA

çÃO:

JUS T I F I C A ç Ã O

Juntas de
terão su

anos, pe!

it~m XIII,
.as !urbanas,
ação.

JUS T I F I C A ç Ã O

A modificação do dispositivo incluido no Art. 13,

visa uma maior definição sobre a desapropriação nas áre

buscando a necessária execução dos planos de desaproprl

" ART. 220 - Os Juízes classistas das
Conciliação e Julgamento,

plentes e mandatos de três

mitida uma recondução".

tG'AftTI00:J• PMoB

COMISS!l.O DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PARÁGRAFO 2Q.

Estamos alterando o Art. 220 do anteprojeto, de

forma a permitir a instituição dos juízes classistas,apenas nas Ju~

tas de Conciliação e Julgamento.

EMENDA CS05195·5
• CoNSTITUINT~ ANNA MARIA RATTES

,..,, ,\.I;..... 'uo/co... ssÃo/SUBCO...SSÃo----------.

r:-r TUTO/olUSTlfICAÇio----------------,

COMISS!l.O DE SISTEMATIZAÇ!l.O

Altera o inciso 111 do artigo 37~,'do capítulo 111 da Educação e

da Cultura, que passará a ter a.s~guinte redação:

: "7
r.iI'~-------- f1t.f:NAIUO/CONISSÃO/su.cOI,l/s,io------------,

EMEND~ CS05192·1

p: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

rI! - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as cr~a~

ças até se~s anos de ~dade.

Modifique-se o parágrafo 2Q, do artigo 383 do capítulo da Educação
ê Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter asegui~

te redação:
art. 383

JUSTIFICAÇ1ío

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência
COm os outros 1tens desse artigo, referentes ao enS1no fundamenta~

à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiência e super-
o dotados e e-condição para efet~var-s~ tal d~reito. Quanto ao artl

go "~tr crianças. sua razão é ôbvi.a , Sem ele o atendl.mento de 10 ou

mil cr~anças já atender~a o disposto.

§20 - Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a~

6 anos, o ensino fundamental e médio.
JUSTIFICAÇ!l.O

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos

378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na Lei de ~iretrizes e Bases, ou outras af~ns

que a complementam, cons~deramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.



EMENDA CS05196-3
.tUTOllt--------------] ~P..M"'D"Bo~

r:L·_'~C~ON~S:..T~I~T~U;:I~NT~E~A:::N::.:N:c.A_.:M::.:.A~R:;:I~A:....::.RA~T:....T:...::E:.:S:..- ~. C.- --1
JOLf:U..'O/CoWrSsÁo'lôuacoMlssiC-----------, ~O"T"'~

~l..·--..:::C:::.OM:::.I:::S:::S::.Ã::O--=DE::.....:S::I::S~T.:.EM:.::A.:..T:..:I::Z::.:A~Ç:.;.ÃO=_ ~ 'éwtDif!+ J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383 § 29

Inclua-se nO § 29 do art. 383 a educação da criança menor de

7 anos, passando a ter a seguinte redação.

"Art. 383 ••••• o o. o o o o o o o o o o o o o o' o •••••••••••• o' O" O" 0 ••• 0'0 o

§ 29 - Compete aos Estados e Municípios, através de lei co~

plementar estadual, organizar e oferecer a educação pré-es

colar e o ensino bãsico e médio."

JUSTIFICAÇAo

A educação da criança menor de 7 anos se cons
titui na primeira fase da educação, seguida do ensino básico e es
te, do médio. Se compete, preferencialmente, à Uniã? organizar e
oferecer o ensino superior (art. 383 § 19) e aos Estados e Municí

.pios os demais níveis, não pod~ ser omitido o pré-escolar, do con-
trãrio ele ficaria sem organização e oferta. Observe-se que o art.
379, item IV, estabalece corno dever do estado o atend~rnento em cr~

ches e pré-escolas para as crianças de até 6 anos de idade.
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EMENDA CS05198-0

f:~ONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

.", TEXTO/.JvUIf'ICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA
O CAPUT DO ARTIGO 218, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

"ART. 218 - Os Tribunais Regionais do Trabalho se
rão compostos de Juízes togados vitall
cios, nomeados pelo Presidente da Rep~

blica, observando-se a proporcionalid~

de estabelecida na letra "a" do §lº do

Art. 216 "

JUS T I F Í C A ç Ã O

Da mesma forma que propomos a eliminação dos juí
zes classistas do TST, estamos estendendo também para os Tribunais

Regionais do Trabalho .

_------------ TEXTO/JUSTI'ICAÇÃO f

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 397

EMENDA CS05197-1

~ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
,.,... 'LUA'uo/cOIlISSÃo/cUICOM!:ISÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~"AItTIOC--[
4 PMDB !

l
(lõT/~i=mf

EMENDA CS05199-8

(JéONSTITUINTE ANNA MARIA RATTE5
. /

r=T---------~l.tNA"IOlcOhll:s:sÃo/.u"CO .. I:s:sÃO--- _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
=----_- n:xTo/olUSTIFICAlOÃO-- -=-__-'-- -,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 414.

Inclua-se no Art. 414 do Anteprojeto o seguinte parágrafo:
Acrescente-se no art 397 do Anteprojeto de Constitui

ção, o seguinte item:

Arto 397 •••

IV - Garantia de tratamento e oportunidades iguais

no disposto, independente de sexo, et~ia, cor,Á

dade e deficiências físicas.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemo.s. que neste princí,pioConstitucional ~ambém d,!t

ve estar explícito a eliminação de todas as formas de discriminA

ção, as quais perma.necendo continuarão a dificultar a convivência

social e possibilidades organizativas da popula~ão. são mudan~as

que, sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política.

de ação e suas grandes d ire trizes.

"XVI- Instituir a proteção ambiental como expansão da
função social da propriedade prevalecendo a limi
tação sobre o uso do bem por parte do proprietário.'

JUSTIFICAÇÃO

A relação de administração, cuja característica é a fin~

lidade'pública,contrasta com a relação de direito subjetivo, 'cuja ca
racterística é a vontade do indivíduo. O direito de propriedade pode

rá sofrer limitações administrativas legítimas (devendo ser ressalva
dos o instrumento do tombamento, da Lei 6.902 e de proteção de bacias
hidrográficas) no interesse e benefício da coletividade.

E necessá~io pensar uma nova concepção constitucional do
direito de propriedade (pública ou privada, urbana ou rural)rigorosa
mente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do di
reito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comu

nidade, inibindo-se assim condutas a ela lesivas.
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"1110.-- -,} rn:F.'lu,:~c::

DEPUTADO SAULO QUE:ROZ " ~_. _ MSJ

EMENDA CS05202-1

tJ,.,...,--------- PLUA"IO/COr.ll'sioJsulSeo.. I5.SÃo,- ~

COMISSAO DE SI fEMATIZAÇAO

EMENDA CS05200-5
f? NELTON FRIEDRICH

e

capita
médios,

forte

JUSTIFlCAÇ1lO

dos recursos de que trata este artigo se
através do Banco do Brasil S.A. e demais
financeiras oficiais federais.

"U'OIll------- _

"A União não se responsabilizá por depõsitos e aplica
ções nas instiuições financeiras, salvo se realizados
nas institu~ões controladas pela prõpria União.

- A aplicação
rã efetuada
instituições

DFPlJTAPO SAULO rUE;ROZ

Dê-se a seguinte redação ao artigo 290, do Anteproje
to de Constituição, da Comissão de Sistematização:

r.-r--------------- 'ul0/..unulr; ..~io--------- _,

A aplicação de tais recursos através do Banco do
Brasil S.A.e demais instituições financeiras oficiais federais
permitirã melhor controle e administração, por parte do poder
publico, permitindo a obtenção de resultados mais favorãvels
em termos de r~torno econômico-social.

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

EMENDA CS05203-0
.[D .JJJU::!.Ul.i.l.!J.!.~ill.!..!LWl.!;..;..Jl~ ~l t:;;~ ..:';J
t: cormsM OE SISTEM;;~~~~i't"""··,,·1o I tJ@'~imJ

r
I
I

Justi ficação
~ importante reverter o quadro perverso no campo e na cidade

que haja uma ampla Reforma Agrária, Agrícola e Agronômica.
Definitivamente a Constituinte se colocar entre o moderno

transformador, de acordo com a maioria da população brasileira,
os retrõgados, conservadores, privilegiados e minoritários.

Quando a Reforma Agrária a situação é trágica. Países
listas, desenvolvidos a concentração da terra têm um padrão
em sociedades miseráveis como India - Paquistão ela é muito
e no Brasil é considerada absoluta.

O capitalismo selvagem praticado no País nos deixa num pr~m~.

tivismo agrário, onde 0,9% das propriedades rurais ( 47.800 grandes
propriedades) somam 31% da area agricultável.

Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro mi
lhões, cento e sessenta e quatro mii e oitocentos proprietários),so
mam apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e gra
ve problema nacional precisa ser atacado.

Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz so
cial ). sociais ( dignificar a vida no campo). econômicos ( possi
bilitando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e
a distribuição da renda).

Emenda substitutiva ao Art. 326 que passa a ter a seguinte
redação ,que foi aprovada pela Comissão da Ordem SOcial( art. 3º) , por una
nimidade e não comtemplada oelo douto relator:

.. Art. 3º - todo o trablahdor rural terá direito assegura
do a propriedade na forma individual, cooperativa, comdominial, comunitária ou
mista para o desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo !Jnico:_ O Estado promoverá a desapropriação das
terras necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, mediante indeniza
ção por títulos da dívida..agrári.",,,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS05201-3
fi ••'''----------------,] Ef::.......~
l:...• ~D!:.EP~U~T;.;A~D~O::...:S:.:.A::U;;::IL~O~:_.:.r.:.::U:::E:.:.j.::R:::O:::Z --'- ~~

'LlIllIJtIO/COIllI•• lolrutc:ollll.lo-----------

J
Wc: COMISsão DE SISTEHATIZAÇ~Q

A proposta visa compatibilizar com a nova redação
s~gerida para o inciso V, do artigo 336, que exclui a obrigatori!
dade das instituições financeiras federais oficiais participarem
do fundo para proteção da economia popular e garantia de depõsitos
e aplicações atê determinado valor.

__-------------- tlUOlJutTlutaçlo---- ----,

DEPUTADO SAULO QUEIROZ
r:l---------- ~LIEIf.Uuo/cOSol'J.lo/'u.eOwl..lo-- ~

COMISSKo DE SISTEMATIZAÇ~O

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do.artigo 336 do

Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

V - A criação de fundo mantido com recursOS das insti
tuiçõ~s financeiras privadas, com o objetivo de
proteger a ec~nomia popular e garantir depõsltos e
aplicações atê determinado valor.

EMENDA CS05204-8

ti
"11101.- _ p.r;..."..~

PEL - M

r:;-r------~--------1tno/"UITIfIC.A;io __.

JUSTIFI CAÇÃO

Com esta emenda dispõe-se que a União não d~ve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativ~ e passivo de insti
tuiçã~ bancãria ou financeira privada insolvente e, menos ainda,
pelos danos ou prejufzos que aquelas causem a terceiros.

~demais, as instituições financeiras federais oficiais
são .garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, .portanto, sua
participação no referido fundo.

Suprima-se a palavra "pagador" do artigo 289 do Ante
projeto de Constituição da Comissãd de Sistematização.

JUSTIFI CAÇM

A nova redação visa proporcionar maior flexibili~ade

para a execução financeira do orçamento da União.
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!

flõt/ ....fã7l'ot!07/87

&lITOII---';- ..,

n:::'PtlIADO sntn t: rti~T007

m--'-----'---------1I:ITO/olU.TI'li:A,.io------ --.

EMENDA CSOS208-1

l!J
~ ..."..~
LE.E.L~

...,,--------------
DEpllTADD 5n!!! o r!I~T"-'OZ

,.,.., n,ull..IO/colfll.lo/."'.eolllulo----------...,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r:-r--,,..------..:..--------- tE&10/,luI1lfll:&;io-----------------,

EMENDA CSOS20S-G

[D

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do artigo 344 do
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Transformar o § unico do artigo 289, do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização em § l~ e criar o

§ 29 com a seguinte redação:

nA arrecad~ção de tributos federais serã efetuada
pelas instituições financeiras oficiais federais."

JUSTIFICAÇM

Art. 344
§ 59 A contribuição do empregador para o Fundo

do Seguro Desemprego sera proporcional ao
rotatividade de mão-de-obra na empresa.

de Garantia
índice de

JUSTIFICAÇM

A sociedade deve dispor de instrumentos que inibam
a pratica da rotatividade da mão-de-obra.

O texto inserido no Anteprojeto incentiva a dispensa
em massa dos trabalhadores pois só terão a contribuição acrescida
de adicional quanao o numero de empregados dispensaaos superar os
índices medios de rotatividade do setor. Ora, quanto maior for a
dispensa de trabalhadores maior serã o índice medio do setor. Por
tanto o instrumento que se quer inibidor e na verdade estimul adoro
Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação aq § 59
do art! go 344.

1.111011------- _

DEPUTADO SAULO QUEIROZ J~~
,--------

----.o..;.;,.;.:...:..=.:-.::..:..-::.::.=..:..:..:..::.:..:...=:.:..- -...JJ t:~~T1m]

~ centralização da arrecadação de tributos federais
nas instituições financeiras oficiais federáis permitirã melhor
controle e administração dos recursos publicos, propiciando, as
sim, a otimização do fluxo de caixa da União.

EMENDA CSOS20G-4

t:

r;r-------------- n:lI:1o/..II.T"IC;&çir:----- ~

DEPUTADO SAULO ru~~?o:

Inclua-se no Anteprojeto.de Constituição da'Comissão
de Sistematização, onde couber, o seguinte artigo:

EMENDA CSOS209-9

l!J
&1I101l------------- tJ?f"A'IOO1ZJ

PFL - 11.$

Art - lei municipal disciplinarã as condições para abertura
e funcionamento de dependências de ~nstituições' f;na~
ceíras no município; subordinando-as aos interesses
da comunidade.

r:-r--------------Ttnotolu.n'lcAi;.i.o-----------------,

JUSTIFI CAÇ~O

Dê-se a seguinte redação ao artigo 474 do Antepro~eto

de Constituição da Comissão de Sistematização:

As instituições financeiras, especialmente os grandes
conglomerados, arrecaddm recursos financeiros no município e 05

destinam para aplicações onde e possivel' obter melhor remunera
ção, prejudicando, muitas vezes, a eco~omia do município atraves
de um processo de aescapitalização.

Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois e
a comunidade que, em ultima analise, deve man.ifestar-se sobre a
conveniência ou não para a instalação e funcionamento de qualquer
dependência de instituição financeira.

Art. 474 -Os recursos financeiros relativos a programas e proje
tos de carãter regional de responsabilidade da União
e das entidades sob seu controle, serão depositados
em instituições_ financeiras oficiais federais de 'cre
dito e por elas aplicados.

JUSTI FI CAÇM

r:-r-'------- TUTO/,IUITI111:A,.;,O ---,

O tratamento a ser dispensado às instituições finan
ceiras oficiais federais nio pode t fiem deve ser discrimina~5rio.

A redação ora proposta enseja dar condições ao Gover
no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recur
sos destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional.
isto porque são raras as instituições que dispõem de dependências
em todos os pontos do território.

'II'O--------------J ~".TIPO~
DEPUTADO, SAULO nUEJ~O: . ~L -~

'---=~:-..c:.:c...:;..:..:....:...=.c~=-=------..__--.--J.J cr;-i'~';;J

EMENDA CSOS207-2
[:J

AuToa --,

DEPUTADO SAULO rUEiRG~

Suprima-se o artigo 366 e seu paragrafo unico do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. EMENDA CSOS210-2

PJ ~''''IITIOO~

PfL - J:lS=

JUSTIFI CAçM ~'''';;;-]'otl O7fl

Pela natureza d& materia, a mesma deve ser tratada no
âmbito da lesgilação ordinaria e não constar do texto constitucional

r:-r-----...:---------1tnO/JUtTlrlcA;.i.o ---,

Suprima-se a expressão "publico" do caput do artigo
471 do AnteprOJeto de Constituição da Comissão de Sistematiza~ão.
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JUSTIFICAÇ1\O JUSTIFICAÇM

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidade
de, mediante lei complementar, utilizar. além da Caixa Econômica
Federal. as dema;s instituições financeiras üficiais federais na
operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social. de acor
do com conveniências futuras e peculiaridades re9ionais e setoriais
que venham a ocorrer. Visa. ainda. harmoniza~ o tratamento dispe~

sado âs instituições financeiras oficiais federais na aplicação de

recursos publicos em programas. do Governo.
r:''''''':;J1:"1 "CO

Compatibilização de redação.

~EPUT?DO S~ULO ÇUE!ROZ

EMENDA CS05211-1tJ --.utoa---- --,

rrr tlllO/..u'TI'tel~i.O---------------__.

DEp!lTApO SAI!! O QUEIROZ

mr---------- I'Lrlrblo/cOlfllllo'tUICDIU..lo
~ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade
social e de p~evid~ncia" ao inciso XV do artigo 99 do Ant~projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS05214·5
(!J

AVtOI- --,

[ITõ2í....187l'o2t07/87

JUSTIFI CAÇJ\O m---------------111ll0/iunl'ltA';i.o---------------___,

P~la importância da seguridade social e da previaência
na economia brasileira e na vida de cada cidadão, em particu1ar, o

Congresso Nacional não poderã, em nenhuma oportunidade, deixar de
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo unico do artigo
289 do An~eprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Parãgrafo llníco, As disponibilidades de caixa da União
e das entidades sob seu controle serão depositadas em uma única
instituição financeira oficial federal. As dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios, bem como dos êrgãos, entidades: em
presas por eles controladas. em instituiç~es financeiras oficiais.

A União dispõe de instituições financeiras para a exe
cução da política econ~mica do Governo. Como forma de maxlmizar a
utilização dos recursos publicos é de fundamental impo~tãnci~ que
tais recursos, gerados e gerldos. po~ organizações do governo, se
jam depositados nas instituições financeiras da União. de maneira
a formar um volume maior de récursos disponíveis para aplicações
prioritãrias. que induzam o desenvolvimento econômico e social,

criando empregos e empreendimentos produtivos.

E uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos recursos publicos em prol da sociedade.

JUSTIFI CACAO
AuToa----- --,

S4UlO GUEIRDZDEPUTf',DC

Suprima-se o § 29 do artigo 288, transformando-se o
seu parãgrafo 19 em parãgrafo único, todos do anteproJeto de'Constl

tuição da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS05212·9

~

JUSTIFI CAçA0

rn--------- .. L(IIi1\lo/CDWI•• tol.U'cO)jI ••lo-- ~

COMISS~O OE SISTEMATIZAÇAO

m--------------- t[no/..uITlJl'A~io__.!.- ___,

DEPUTADO SAULO QUEIROZ

o artigo 336 do referldo anteproJeto em seu inciso III
Ja prevê que Lei do Sistema Financelro Naclonal disporã sobre a
organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central do
Brasil. Oesta forma, entendemos que não sobrevivem razões nem mo
tivos para a manutenção deste parãgrafo no texto constltuclonal. EMENDA CS05215-3

l!J AUTOI-------------- er;;U"IOO~
PEL - M

"",--------------__ ttl.l0/olU'T1'lt..."i.O --,

r.-T--------------- 't110f;lu.llllC.i.Çi.O --''-_~

"" ~_ 'Llllfi,lIo/eow .• ,lol'O.Cotlllll14- -,

COMISsAo OE SISTEMATIZAÇAO

DEPIITADD SAIU O QIIOROZ

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se o inciso VIII do artigo 287 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

AtlToa- _EMENDA CS05213-7

f:l

Dê-se a seguinte redação ao artigo 493 do Anteprojeto

de Constituição:

"Art.493 - Caberã ãs t ns t t tu t çõ es financeiras oficiais federais
assumir ~s funç~es a gue se refere o art. 343 desta
Constituição, nas condições e prazos fixados em Lei
complementar."

o artigo 336 do referido Anteprojeto jã preve a éstru

tu ração do Sistema Finaceiro Nacional. que deverá compatlbilizar
as funções de todas as instituições financeiras. inclusive as ofi
ciais de crédito da União.
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DEPUTADO SAULO QUEIROZ

m----------------tUTO/olulfl"uçio -,

r.lr------:----- ..LIII,hI.lO/toW•••1o/.u"eOIilIIl1o ,

COMISSiIO DE SISTEMATlZAÇilO

Justificacão

A fórmula proposta, já tradicional, é ampla e di~

pensa acréscimos que podem tornar-se inconven1entes, em

face das variações dos fatos e relações da vida associada.

Cumpre não esquecer a lição, inclusive de juristas

progressistas, de que a le~ de ordem públ~ca, embora res
trinja dire~tos, tem efeito retroativo. A emenda quer apeE
feiçoar o texto e evitar contradição.

AUTOIl-- --,
EMENDA CS05216-1

[ôJ

Acrescente-se parágrafo ao artigo 289 do anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização, com a seguinte redação:

parágrafo - As empresas e entidades direta ou indiretamente
controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, todos os seus tributos nas ins

tituições financeiras oficiais federais.

que

Suprimam-se o art. 447 e seus itens e seus parágrafos.

to para despesas dessa natureza? Como ficaria o Estaado

sofreu o desmembramento? Sobrev1veria economicamente?

JUSTIFICACÃO

O art. 447 conflita com o art. 445.
Há, entre os dois artigos, incompatibilidades lógica,

técn1ca, material, entre outras.

A colisão entre os artigos 447 e 445 é notória.

Qual deles deve prevalecer?
O art. 445~ prevê a criação de uma Comissão de D1Visâo

Territorial para aprec~ar propostas de criação de Estados.

É de se apoiar a criação da Comissão.

Por que?
É compreensível que a Comissão haverá de traçar normas,

que estabelecerão as condições mínimas, tanto para criação do

novo Estado como para que o Estado a sofrer o desmembramento

não venha a perder meios de sobrevivência.

A Comissão deve ser instituida para examinar propostas
de criação de Estados à luz de crit~rios sobretudo técnicos,

economicos, finance~ros, sociais, culturais, estruturais, dei

xando, ao Plenário, a decisão política, mas, vale sublinhar

respaldada em pareecer fundamentado de órgão técnico que é a

Comissão de Divisão Territorial.

Considere-se que para criar Município são exigidos re

quisitos mínimos, devidamente comprovados. Como não se exig~r

para criação de Estado que é uma entidade mu~to maior e

mais complexa do que o Município?

Como propor-se, COmo está feito, no art. 447, a criação

de novos Estados e, ao mesmo tempo, pleitear-se a instituição

de uma Comissão Justamente para apreC1ar propostas de criação

de Estados?

Haverá de se ponderar que é preciso a Com~ssão po~s og
tros Estados poderão ser criados.

A ponderação cai, por ilógica, pois, seriam adotados

dois critérios para criação de Estados, UID 4 o atual, meramen

te político e outro, o futuro, pelo critério político e ma~s

as exigências estabelecidas pela Comissão - área população,
arrecadação, administração, estrutura física, economia, limi

tes, entre outras.

Seria uma dualidade nada recomendável.

Haveria o absurdo da existência de duas classes de Està

dos, estados de primeira classe, estados constitucionais

derivados da Constituição e estados de segunda classe, estados
lega1s, derivados de leis.

Qual ser~a· a área de cada novo Estado a ser criado?

Qual a população? Teria condições de manter-se com recursos

próprios? Qual o custo de sua instalação? É correto atribuir

se à União recursos não est1mados, corno esta proposta? É vá

lido utilizar-se recursos do Fundo Nacional de Desenvolv1men-

Constituinte

EMENDA CS05220~O

l!J

pr;;UUIOO~

PFL - '"

~""m:l'ogJ07187.

~'."Tl00~

PEr

AUTOJt------_--------

'L.ltlbIO/tow.• ,lo/.uleOMllIlo _

EMENDA SUPRESSIVA

Constituinte EDME TAAVARES

Constituinte Luis Eduardo

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Essa previsão de adoção por estrange~ros não deve constar

na Carta Magna, por ofensa à soberan~a do povo Bras~le~ro, confl~

tando, pois, com o disposto na letra "b", do inc~so I, do art.13 •

Inobstante, inexiste óbice de que a le~ comum trate

do tema, vez que não haverã 1mpedimento const~tuc10nal.

A previsão para que estrangeiros adotem um nac~onal demon~

tra incapac~dade dos nacionais em zelar, cu~dar e mesmo, suste~

tar os menores.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o §:2~, do art. 428

--(J setor de previd~ncias ê de fundamental importãncia

na vida econômica e social do Pais, devendo, pois, ficar sujeito

ã fiscalização da União.

Acrescente-se a seguinte expressão "de previd~ncia"

no inciso VIII do artigo 49 do Anteprojeto de Constituição da

Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ1\O

JUSTl FI CAÇ1\O

Art. 13, XV, C - Redija-se assim:

A centralização da arrecadação de tributos federais nas insti-
tuições f inance rre s oficiais federais permiti rã melhor cóntrole e admmí s tração dos
recursos públicos, propiciando, assim, a otimização do fluxo de caixa da União.

A lei não prejudicará o dire~to adquirido, o ato
Jurídico perfeito' e a coisa Julgada.

mc: COMISS~O DE SISTEMAIIZAC1\O
m~---------------'Uto/olu.Tl'le ...r;lo- _,

EMENDA CS05217-0
(:J DEPUTADO SAULO QUEIROZ AV'"

..". TEkTO/.lUSTI'ICAÇio ---,

m---------- PLENAIUo/cOloUSsÃo/suaCOUl5sio

C-

EMENDA CS05218-8
[!J

r:1----------------TEXTO/.lUSTIF'lCAÇÃO----------------_,

EMENDA CS05219·6

l:
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As resposta~ a estas e outras indagações, são fundamen

tais e impreSC1ndíveís pa~a uma decisão Judicial, rac10nal.

No art. 18, inciso IX - onde se àiz Código,

diga-se

Normas

Entre os dois dispositivos conf11tantes - Arts. 445 e

447 a razão aponta como adequado, para subsistir,o art. 445,

f~ando preJudicado, portanto, D art. 447 que deve ser su

pressa, como se pede, nada impedindo que sejam reapresenta

das as propostas, igualmente, a outras, de crlação de Esta

dos, constantes do art. 447, perante a Comissão de Divisão

Territorial.

EMENDA CS05221·8tJ AUTOIt

~ONSTITUINTE LUIS EDUARDO.

T TEXTO/"U5TI~ -,

Justificacão~/

Nos termos do art. 123, § 4", do Anteprojeto,

os prazos estabelecidos no § 12 não correm nos períodos de

recesso nem se aplicam aos proJetos de cod1ficacão.

Assim se preceitua pela extensão, comumente,

dos projetos de código. As normas de defesa do consumismo

não têm tal d1mensão, e, de regra, precisam ser elaboradas

com presteza. Por ~sso mesmo, não se deve cogitar de código

de defesq do consumidor. A eme~da concilia o lnício com o

sistema do processo legislativo, e ao mesmo tempo evita dif~

culdade na tramitação da lei.

PREÂMBULO

Dê-se esta redação.

Os representantes do pov~ brasileiro reunidos, sob a

proteção de Deus em Assemblé1a nacional Constituinte, af1rma

mos nossa determinação de unidade, fraternidade e desenvolvi

me~to, dentro da ordem democrática fundada na ]Ustlça social

e no respeito à convivência pacífica de todas as Nações.

Assim inspirados, elaboramos e promulgamos a presen-

te

Constituicão do Brasil

EMENDA CS05224-2
o
C CONSTITlUNTE T lIIS EDUARDO

Justificacão

Os preâmbulos são concisos ou analíticos. Quando an~

lítícos, devem conter todos os princípios fundamentais que r~

gem a estrutura constitucional, como a da Constituição da Iu

guslávia, Quando conc1sos, devem exprimir apenas as d1retrizes

e aspirações essenCla1S que orientaram o legislador constitu1n

te, evitando, em respeito ao ~stilo sóbrio e correto, fórmula~

repetitivas dos mesmos princíp10s. Daí a redação do texto con~

tante do AnteproJeto aos termos da emenda, aproveitadas todas

as idéias essencia1s.

A referência apenas a Constituicão do Bras11 decorre

da circunstância de o art. 1" já definir a forma de Estado e

de governo e lhe der a devida qualificação.

Art. 13, XV, C - RediJa-se assim:

A lei não preJudicará o direito adqu1rido, o ato

adquirido, o ato Jurídico perfeito e a coisa julgada.

Justificacão-

~ fórmula proposta, Já tradicional, é ampla e di~

pensa acreSC1mos qu~ podem tornar-se inconvenientes, em. face

das variações dos fatos e relações da vida associada.

Cumpre não esquecer a lição, inclusive de juristas

progress1stas, de que a lei de ordem púb11ca, embora restrin

ja direitos, tem efeito retroativo. A emenda quer aperfeiço

ar o texto e evitar contradição.

Art. 6", V - Redija-se assim:

Promover a criação de condições de Justiça social

que contribua para ,a f~licidade de todos.

EMENDA CS05225-1
r: ,CONSTITUINTE LUIS EDUARDOArt. 27, rrr - Suprimam-se as alíneas ~ e Q.

A forma de tramitação de impugnação do mandato e a de

sancionar o denunciante tendencioso ou de má fé consubstan-c~

am matéria de lei e não da Constituição.

Evite-se a incompatibilidade das alíneas com a natureza do

texto constitucional.

Justificação

EMENDA CS05222-6
tJ éONSTITUINTE LUIS EDUARD~To.

Justificação -

EMENDA CS05223-4
iJ CONSTITUINTE LUIS EDUARD~TO'

É pela af1rmação de um princípio qu~ a Constitu1ção

evita a prevalência de outro, ou um efeito maléfico. Não é de

boa técnica legislativa prever condições de justiça soc1al p~

las quais na fel1c1dade de cada um não custe a infelicidade

de ningué~".

O que importa é promover a criação de cond1ções que proporc1Q

nem felicidade a todos, como quer o Anteprojeto.

Título Ir

Capítulo IIr



Comissão deSistematização • 1243

Art. 6 2, IV - RediJa-se assim:

EMENDA CS05226·9

e: CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

o vocábulo básico subst~tui a palavra fundamentais ,

porque esta vem muito repetiva em normas próximas. Compatibili

za-se o art~go com o contexto do Anteprojeto e sugere-se renov~

ção mais·clara.

EMENDA CS05230-7
Favorecer a criação de condições adequadas à que todos

tenham possib~lidade do exercíc~o efetivo das l~berdades essenci

ais.

JustJ..ficacão -
PREÂMBULO

o texto do AnteprOJeto não é claro e entremostra

obrigatoriedade de uma igualização ~rreal. Uma Constituição

não deve despertar esperanças J..rrealizáveisa

A emenda aJusta o artigo aos obJetivos do AnteprOJeto, quanto

ao exercício das liberdades.

a
Dê-se esta redação.

Os representantes do povo brasileiro reun1dos, sob a

proteção,de Deus em Assemblé~a N~cional Constituinte, afirma

mos nossa determinação de unidade, fraternidade e desenvolvi

mento, dentro da ordem democrática, fundada na Justiça social

e no respeito à conv1vência pacífica de todas as Nações.

Ass1m ínsp1rados, elaboramos e promulgamos a presen-

te

constituicão do Brasil

~2?@aiJ:A~~
TEXTO'JUSTZ-------------,.-----,

Título I

No art. 2~, substituir o vocábulo pensamento por bases.

Justificacão:

o obJetivo da emenda é evitar repetição da palavra pensa

mentos, dJ..ante do que consta dos J..ncisos.

Justificação

Os preâmbulos são concisos ou analíticos. Quando an~

líti~os, devem conter todos os pr1ncípios fundamentais que r~

gero a estrutura const1tuc1onal, como a da Constitu1ção da Iu

gusláv1a. Quando concisos, devem exprimir apenas as diretrizes

e aspirações essenciais que orientaram o leg1s1ador constituin

te, evitando, em respe1to ao estilo sóbrio e correto, fórmulas

repetítívas dos mesmos princípios. Daí, a redução do texto con~

tante do Anteprojeto aos termos da emenda, aprove1tadas todas

as idéias essenciais.

A referênc1a apenas à Constituicão do Brasil decorre

da circunstância dF o art. 1 2 já definir a forma de Estado e

de governo e lhe dar a devida qualificação.

Art. lI, I - Substitua-se a expressão II c o d i f i c a ç ã o progressiva"

por eficác1a crescente.

Justificação -

o que interessa, realmente, aos Estados naa é a

codificação do d1reito 1nternacíonal, sobretudo num ins

tante h~stórico em que se d~scute a própr~a conveniência
dos códigos.

Essenc1al é a ef1cácia crescente das regras ínternacíona1s,

dada a fragil~dade delas até o momento.

EMENDA CS05231·5
e: CONSTITUINTE LUIS EDUARD~'o.

l-r
,2..1

I

I
Justif1cacão -

É preciso estaabelecer, lirnJ..tes ao poder do Estado, mesmo

como ~nstrumento e mediador da soberan~a do povo.

o Estado, na forma e nos limites desta Constituição,

assegura a soberania popular.

Art. 3 2 - RediJa-se assim:

EMENDA CS05229-3
e: CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

= ~TtxTo/"OsTlrlcAÇÃO-----------------

Dê-se ao inciso V do artigo 18 do Anteprojeto de Constitu.r.ão

da Comissão de Sistçmatizacão, a sequinte redação:

Art. 6~ - RediJa-se assim o caput:

"O Estado brasileJ..ro, observando o disposto no art. 3 2,

tem como finalidade internas bás~cas:

JustJ.ficacão -

Se o art. 32 Já declara que o Estado assegura a sober~

n1a 50 povo, ~ desnecess~ria proclamar no art. 6 2, que "está

submet~do aos des~gn~os do povo.

EMENDA CS05232-3

r: Geraldo Camoos

rr;:PARlID0:J
' nu



-.1244 • Comissão de Sistematização

-
Art. 18
Inciso V - g livre a greve, cOITlDetindo aos trabalhadores deci

dir sobre a o~ortunidade e o âmbito de interesses

que deverão ~or meio dela defender, beM como sobcc

as providências e garantias asseguradoras da co~ti

nuidade dos servigos essenciais à comunidade.

EMENDA CS05234·0
fi) a,,'O.e- CONSTITUINTE PAULO MACARINI

1'1.rld/lfo/colIl•• lol'".cOlf/ul4, _

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

I":'lr---------------- 71%1'(I/.1I/'1"'e..;10- --,

Justificação

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

A aplicação de tais recursos atraves do Banco do
Brasil S.A.e demais instituições financeiras oficiais federais
permitirã melhor controle e administração, por parte do poder
público. permitindo a obtenção de resultados mais favorãvels
em termos de retorno econômico-social.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI
AU'O"------------ -,

A presente Emenda visa a restabelecer a re

dação do inciso XXIII, do artiqo 29, do Antenroicto da COMissão

da Ordem Social, que é mais concisa e corresnonde Melhor à rei

vindicação geral da classe trabalhadora a respeito do assun~~

da qreve.
O que os trabalhadores deseiam é que na Con~

tituição fique insculnido o nre.,eito çteral do direito de rrreve

sam restrições, Tudo o que resultar do exercício desse direito

fica sob a reqência do ordenamento ]urícl.l.co ocraI do '1aís I não ..

havendo nc~cssidade de norma ü2a~ão detalhada, alias iMnró~ria

a una cons t rt.uí.ção ,

() Nessa ordem c'e idéids o tex~o mC'lhor é o

que h4f:i.", sido aprovndo Dela comissão da ordcn soc i.aâ., I/'_
Cabe acrescentar que' esta última é que era j

a Comissão comoetente para tratar da Matéria, ti~icamente da or-

dem social e não se justifica que se texto se;a desprezado. .

- A aplicação
rã efetuada
instituições

EMENDA CS05235-8

f:J

dos recursos de que trata este artigo se
atraves do Banco do Brasil S.A. e demais
financeiras .oficiais federais.

JUSTIF1CAçA0

m-:....'IDO=]
~ PMDB

[D
r-- - - - - - - - - - .UN,lalo/çOill•• lo/.u.eo,u.. lo•

_ COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
_______ tta:totoluITI'.C"çio -"=I-"-..!-I='-,

JUSTIFICAÇÃO

,.,..,c----------------,--- TEXTO/JuSTlrltAçÃo-----------------...,

AUTO_--- _

JUSTIFICAÇAo

UA União não se responsabilizã por depõsitos e aplica
ções nas instiuições financeiras, salvo se realizados
nas institutões controladas pela própria União.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 290. do Anteproje
to de Constituição. da Comissão de Sistematização:

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de insti
tuição bancãria ou financeira privada insolvente e. menos ainda,
pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ademais. as instituições financeiras federais oficiais
são garantidas pelo Governo Federal. não cabendo. ~portanto. sua
participação no referido fundo.

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto de Con;tituição da Comissão de Sistematização:

V - A criação de fundo mantido com recursos das insti
tuições financeiras privadas, com o objetivo de
proteger a economia popular e garantir depósitos e
aplicações ate determinado valor.

JUSTIFICAÇJl.O

EMENDA CS0523G-G
llic: CONSTITUINTE PAULO MACARINI
r.lr---------- .1. •••<-..0/1:.0"•••10/• ..,.'0111••1.0' -,

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

r.-..---------------- ~IIl1C1/"uU.,I'IC..Q --"~ ..Il.~!L1'_!...l.L__,

~O.lT"'-·-.

,!.l It 02/07 / 87)

rr;"AftTIDO~

Pi'DB]

são asse9urados aos trabalhadores urb~nos e" Art. 14.

rurais, e aos servidores públicos, federais,
estaduais, do Distrito Federal, dos Territór10S c dos Mu~

nicípios; os seguintes direitos, aJ6m de outros que vise~

ã melhoria de sua condição social:"

rnexí st,o nesse ato do eminente Rol.:ltor quaLqnor ~("ntJ cln aR
COJTIpi1ti.bi~iza9ão com o resto do texto do AnteprOJeto da cor-a s s áo da

Ordem soe i eL ou com os textos dos Anteprojetos dar; doma i s coruí RBÕCS

mesmo porque em ne-nhum outro ponto de s s es textos houve CJtl.·J'Jucr ou:

tra r('f:rên~i~ .'5. m.:tléri~i.

O q~e ocorreu foi, portanto, uma subtraç~o arb~trárLa,

que é preciso reparar através da presente emenda adequada.

Dê-se ao art. 14 do Anteprojeto de~ Consntuição-,- da--Gomis-~~..

são de Sistewatização,. a se9uinte redação, conforme texto do art.

29, do Anteprojeto·da Comissão da Ordem Social:

A Comissão da OrdeM Social estabeleceu os mesmos direitos '

para trabalhadores urbanos, rura í s , '1'1'~ servidores públicos, federais,

es t.adua i s , do Distrito Federal, dos Territórios e dos l1unicípios "

enumerados nos incisos que foraM a segUir transcritos. I
A Comissão de Sistcmàtizaç50 resolveu, por ato próprlo I

ferindo o disposto no § 19, art. 19, do Re9ü"mto Interno da ASSl"m-1
bléia Nacional Constituinte, mut í l ar o texto, subtraindo da sua r c-"

dação t rccl,o essencial que adultera o mérito do de c.i.dr do pc La COJ'll2

são da Ordcrt socaar ,

EMENDA CS05233·1
:iI
~ . GERl.I.DO C~:'.~~'P:.:O:::S~ ___

A proposta visa compatibilizar com a nova redação
sugerida para o inciso V. do artigo 336. que exclui a obrigatori!
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dade das instituições financeiras federais
do fundo para proteção da economia popular
e aplicações ate determinado valor.

oficiais participarem
e garantia de depositos

Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois e
a comunidade que, em última analise, deve manJfestar-se sobre a
conveniência ou não para a instalação e funcionamento de qualquer
dependência de instituição financeira.

EMENDA CS05237-4
tJ .CONSTITUINTE PAULO MACAR~~;

tGõ7067E1] - - - - - - - - - - - - - - - - -J1-- - - - - - ..J
0.2 Oi .)-

Suprima-se a palavra "pagador" do artigo 289 do Ante
projeto de Constituição da Comissã~ de Sistematização.

JUSTIFICAÇl\O

A nova redação visa proporcionar maior flexibili?ade
. para a execução financeira do orçamento da União.

EMENDA CS05240-4
PJ CONSTITUINTE PAULO MACAR~~;

r:-r---------------flno/..unl'lt..~1o---------------__.

Suprima-se o artigo 366 e seu parãgrafo unico do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTI FI CAÇl\O

Pela natureza dó matêria, a mesma deve ser tratada no
ãmbito da lesgilação ordiniria e não constar do texto constltucional

EMENDA CS05238·2
l!J AutOIl

r= CONSTITUINTE PAULO MACARINI
~.~.~~:,~

~~
r:-r---------- .l.Jf.blo/COWI•• lol.u.coln..lo----------~

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA CS05239·1
t!}'''''''~'- PMOB

r..-r---------- .LIM.h.IO/cOIlI•• lo/IUICOIl' ••lo-----------
i;D. COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Transformar o § único do artigo 289, do Anteprojeto

de Constituição da Comissão de Sistematização em § 19 e criar o

§ 2Q com a seguinte reda~ão:

"A arrecadação de tributos federais serã efetuada
pelas instituições financeiras oficiais federais."

JUSTIFI CAÇl\O Inclua-se no Anteprojeto de Constituição da Comissão
de Sistematização, onde couber, o s$guinte artigo:

A centralização da arrecadação de tributos federais
nas instituições financeiras ofrciais federais permitiri melhor
controle e administração dos recursos publicos, propiciando, as
sim, a otimização do fluxo de caixa da União.

Art - Lei municipal disciplinarã as condições para abertura
e funciónamento de dependências de instituições fina~

ceiras no municipio; subordinando-as aos interesses

da comunidade.

JUSTIFI CAÇ1lO

As instituições financeiras, especialmente os grandes
conglomerados, arrecadam recursos financeiros no municipio e os
destinam para aplicações onde e posslvel' obter melhor remunera
ção, prejudicando, muitas vezes, a economia do municipio atraves
de um processo de descapitalização.
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CONSTITUINTE PAULO MACARINI
__________ .Lc_.l:JlIOICOlolllllQ/IUICO".I.lo-----------

eu- COMISS~O OE SISTEMATIZAÇ~O ~."'~~/07y

...1,11011-- --,

CONSTITUINTE PAULO MCARINI

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇJ\O

EMENDA CSOS243-9
lJ

rrr--------- 'Ll lt i JlIO/ CO'U. l l o / I U1 c:Olfl..1o -,

prõlí''''iã7J'olJ07/87

.UTCIl;,--------------
EMENDA CSOS241-2

l:

r:-/'-- ttno/oIuITl,II:,&çl0 ---, r:-r---------------tlItOIJUI'UU:.IÇlc-- --,

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do art!go 344 do
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Suprima-se a expressão "publico" do caput do artigo
471 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

Art. 344
§ 59 A contribuição do empregador para o Fundo

do Seguro Oesemprego serã proporcional ao
rotatividade de mão-de-obra na empresa.

de Garantia
'índice de

JUSTIFICAÇ1iO

Çompatibilização de redação.

JUSTIFICAÇ7\D

&UTOIl----- _

CONSTITUINTE PAULO MCARINI

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade
social e de previdência" ao inciso XV do artigo 99 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA CSOS244-7

f

=--------=---------lcnO/oluITIPU:..l1ô1c -.

A sociedade deve dispor de instrumentos que inibam
a pratica da rotatividade da mão-de-obra.

O texto inserido no Anteprojeto incentiva a dispensa
em massa dos trabalhadores pois sã terão a contribuição acrescida
de adi~onal quando o numero de empregados dispensados superar os
'índices médios de rotatividade do setor. Ora, quanto maior for a
dispensa de trabalhadores maior serã o 'índice médio do setor. Por
tanto o instrumento que se quer inibidor ê na verdade estimulador.
Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação ao § 5Q
do artigo 344.

JUSTlFI CAÇJ\O

Pela importãncia da seguridade social e da previdência
na economia brasileira e na vida de cada cidadão, em particular, o
Congresso Nacional não poderã, em nenhuma oportunidade, deixar de
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.··..·..,-....:..------------1 ~P..M..O..B·~

CONSTITUINTE PAULO MCARINI . ~ J

'EMENDA CSOS242-1

I!l

r:-r ttalO/oll.lltl.ltAÇio -.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

Suprima-se o § 29 do artigo 288, tranSformando-se o
seu parãgrafo 19 em parãgrafo unico, todos do anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização.

1.1,1101------- _
EMENDA CSOS24S-S

tJ

Dê-se a seguinte redação ao artig~ 474 do AnteproJeto
de Constituição da Comissão de Sistematização:

A~t. 474 -Os recursos financeiros relativos a programas e proje
tos de carãter regional de responsabilidade da União
e das entidades sob seu controle, serão deposita~os

em instituições financeiras oficiais federais de cre
dito e por elas apiicados.

JUSTIFI CAÇJ\O

o tratamento a ser dispensado às instituições"finan
ceiras oficiais federais não pode, nem deve ser discrimlnatõrio.

A redação ora proposta enseja dar condições ao Gover
no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recur
sos destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional,
isto porque são raras as instituições que dlspõem de dependências
em todos os pontos do territõrio.

JUSTIFICAÇJ\O

O artigo 336 do referido anteprojeto em seu inciso lI!
Ja prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporã sobre a
organização, o funcionamento e as atribuições do 8anco Central do
Brasil. Desta forma, entendemos que não sobrevivem razões nem mo
tivos para a manutenção deste parãgrafo no texto constitucional.
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m--------------- TU,.OJ..l,I.T~'ll:,.;lo------------------.

EMENDA C505246-3L!J AUTO.

r: . CONSTITUINTE PAULO MACARINI
"..,..- .LCH.<II.IO/eo.",.lo/.II.COIlI ..lo----------~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
..,, '(no/"u.Tu"..'Õio- -~f!!.J.Jll-_,

EMENDA C505249-8
~ CONSTITUINTE PAULO MACAR~~~ fT!i"''''':J• PMOB

flQV....1ã7]'gv07/87

oê-se_a seguinte redação ao artigo 493"do Anteprojeto

de Constituição:

Dê-se a seguinte redação ao parãgrafo único do artigo
289 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

"Art.493 - Caberã às' instituições financeiras oficiais federais
assumir as funções a gue se refere o art. 343 desta
Constituição, nas condições e prazos fixados em Lei

complementar."

Parãgrafo Ilrri co, As disponibilidades de caixa da União
e das entidades sob seu controle serão deposltadas em uma única
instituição flnanceira oficial federal. As dos Estados, do Distri
to Federal e dos Múnicipios, bem como dos õrgãos, entidades e em
presas por eles controladas, em instituições financeiras ofi~iais.

JUSTIFI CAÇ7iO
JUSTIFI CAÇA0

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidade
de, mediante lei complementar, utilizar, alem da Caixa Econômica
Federal, as demais instituições financelras oficiais federais ~a

operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social, de acor
do com convenlências futuras e peculiaridades regionais e setoriais
que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmoniza~ o tratamento dispen
sado ãs instituições financeiras oficiais federais na aplicação de
recursos públicos em programas do Governo.

A União dispõe de instituições financeiras para a exe
cução da politica econõmica do Governo. Como forma de maxlmizar a
utilização dos recursos publlcos ê de fundamental importãncla que
tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se
jam depositados nas instituições financeiras da União, de maneira
a formar um volume maior de recursos disponiveis para aplicações
prioritãrias, que induzam o desenvolvimento econômico e social,
criando empregos e empreendimentos produtivos.

r uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos recursos públicos em prol da sociedade.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA C505247-1

l:J
.. ",TOI-- _

f!....'''=:J• PMDB

PLEHARIO/CCMI55Ãc/sUBCCMI3SÃC

rrr---------------'ItI.Ht/olUITIf ICl.çi o - - - - - - - - -,

Acrescente-se parãgrafo ao artigo 289 do anteprojeto de Cons t r

tuição da Comrssjio de Sistematização, com a seguinte redação:

parãgrafo - As empresas e entidades direta ou indiretamente
controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, todos os seus tributos nas ms

tituições finãnceiras oficiais federais.

JUS T I F I C Aç A O

EMENDA C505250-1

t: Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

~
l_ Comissão de Sistematizacão

1'[XTO/~USTIf'ICAÇio----------------,

Emenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo VII~ Artigos 432 pará
grafos 19, 29 e 39.

A central i zação da arrecadação de tri butos federa i s nas ins t i 

tuições financeiras oficiais f'edera ts permitirã melhor controle e admimstração dos
recursos píibl icos , propiciando, assim, a o trmtzaçâo do fluxo de ca ixa da União.

Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios,
definidas em Lei e destinadas à sua posse permanente, são bens da
União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.

§ 19 - Cabe ao índioss o usufruto exclusivo
das riquezas naturais do solo e das utilidades exitentes, nas ter
ras por eles coupadas, bem como dos cursos fluvi~is, ressalvado o

direito de navegação.COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA C505248-0
~ AUTO.

ÇONSTITUINTE PAULO MACARINI

l:r---------- .l.ltlil.bIO/cow••• lo/'u.COW.,.lo

m--------------- t I 1l:10/ "'ulT lf lC"'''XO- - - - - - - -,

Acrescente-se a seguinte expressão "de previdência"
no inciso VIII do artigo 49 do Anteprojeto de Constituição da

Comissão de Sistematização.

JUSTlFI CAÇI\O

§ 29 _ É vedada a remdção de grupos indíge
nas de sua terras, salvo nos casos previstos em Lei.

§ 39 - A criação ou alteração de reservas,
parques ou áreas indígenas dependerá sempre de parecer do órgão
federal responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Na
cional.

o setor de previdências ê de fundamental importãncia
na vida econômica e social do Pais, devendo, pois, ficar sujeito
ã fiscalização da Uqião.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda ora proposta ao Artigo 432, paráqra
fos 19, 29 e 39 do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e com
patibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos inci
sos VIII e X do Artigo 48, no Artigo 13 inciso 111, alínea -a"; no
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JUSTIFICAÇÃO

= n:xTO/JUSTl1lcAt;ÃO-----------------,

~';;~'-=:J

WJ;;PJi4

A emenda ora proposta ao Artigo 434, parágr~

fos 12 e 22 do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e compatl
bilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos
VIII e x do Artigo 48, no Artigo 13 inciso III, alinea "a"; no AE.
tigo 49, inciso XIX. alínea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto
de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao
Que pode e deve ser tratado como matéria constitucional, deixando
para a Lei Complementar e ordinária o restante.

Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

EMENDA CS05253-G

W pL.[NMnO/couISSÃO/SU8COIolISSÂO-------~--~]

l_ Comissão de Sistematizacão .

Artigo 49, inciso XIX, alinea "e" e em outros tópicos do Anteproj~

to de Constiuição. Al'ém disso, também buscamos adequar o assunto ao
que pode e deve ser tratado como matéria constitucional, deixando
para a Lei Complementar e ordinária o restante.

Dispositivo Emendado: Tit~lo IX - Capitulo VIII, Artigo 431 - par!

grafo único.

Emenda Substitutiva

Comissão de Sistematização

EMENDA CS05251-0

~ Pl.t~.i1l.10/CO',IlSSÃo/SU8CO"ISSÃO'-----------

~ TEXTO/Jusn'lcAçÃO----------------,

Dê-se ao capitulo VIII, do Titulo IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

Emenda Substitutiva

Art. 431 - A politica indigenista nacional
será executado por órgão próprio da administração federal:

Dispositivo Emendado: Titulo IX - Capitulo VIII, Artigos 433 par!
gráfos 12 e 22.

§ único - A Lei estabelecerá os critérios,
diretrizes e normas da politica indigenista, que terá como escopo

final a gradual, harmônica e segura integração do indio à comunhão

nacional.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao Capitulo VIII, do Título IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

Art. 433 - São assegurados aos índios direl
tos sobre a sua organização social, seus usos, costumes, linguas,
crenças e tradições.

A emenda ora proposta ao Artigo 431, parágra

fo único do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e compatibl

lizar os seus dispositivos com O Que está expresso nos incisos VIII
e X do Artigo 48, no Artigo 13 inciso 111, alinea "a"; no Artigo
49, inciso XIX, alinea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto de
Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao Que
pode e ~eve ser tratado como matéria constitucional, deixando para
a Lei Complementar e ordinária o restante.

§ 12 - Compete à União a proteção à pessoa,
instituições, b~s e saúde dos indios, bem como prompver-lhes a
educação.

§ 22 - A Lei estabelecerá a forma de execu
ção das ações previstas no parágrafo anterior, objetivando assegu
rar a identidade etnica e cultural das populações indígenas.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS05252-8

A emenda ora proposta ao Artigo 433, parágr~

fos 12 e 22 do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e compatl
bilizar os seus dispositivos com O que está expresso nos incisos
VIII e X do Artigo 48, no Artigo 13 inciso 111, alínea "a"; no Ar
tigo 49, inciso XIX, alinea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto
de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao
Que pode e deve ser tratado como materia constitucional, deixando
para a Lei Complementar e ordinária o restante.

r=-.--------------- n:llTO/JuSTlf.CAC.;,O-----------------,

Emenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo VIII, Artigos 434 par!
grafos 12 e 22.

Dê-se ao Capitulo VIII, do Título IX, do A~.

teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

TUTO/JUST1'ICAÇio---------------~

Emenda Substitutiva

Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de
minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica
em terras indigenas, são privilégios da União.

§ 12 - A Lei disporá sobre as formas e condi
ções em que podem se realizar as ações mencionadas no caput deste
Artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destin~

do à execução das políticas indígenas regional e nacional.

Dispositivo Emendado: Titulo IX - Capítulo VIII, Artigos 436.

Dê-se ao Capitulo VIII, do Titulo IX, do A~

teprojeto de Constituição'a redação contida nos Artigos seguintes:

Art. 436 - Compete à União e ao Congresso Na
cional legislar sobre as garantias dos direitos dos índios.

JUSTIFICAÇÃO
§ 22 - Sob a supervisão do Órgão Federal res

ponsável, são permitidas aos índios a cata, a faiscação e a garim
pagem em suas terras.

A emenda ora proposta ao Artigo 436 do Ante
projeto de Constituição, visa adequar e compatibilizar os seus dis



positivos com O que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo
48, no Artigo 13 inciso 111, alínea "a"; no Artigo 49, inciso XIXI,
alínea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto de Consti tuição. Além
disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser
tratado como matéria constitucional, dei~ando para a Lei Compleme~

tar e ordinária o restante.

Constituinte MOZARILOO CAVALCANTI

r:-r TtllTO/JUSTlflCAÇÃO -,

EMENDA OE ADEQUAÇÃO (MODIFICATIVA)

Dispositivo Emendado: Capítulo 111

DOS DIREITOS COLETIVOS

Comissão de Sistematização e 1249

I - a vida, com existência digna e integri-
da de física e mental.

11 - a nacionalidade
111 - a cidadania

IV - a liberdade
V - a família

VI - a honra, a dignidade e a reputação
VII - a privacidade

VIII - a informação
IX - o lazer
X - a criatividade

XI - o asilo e a não extradição
XII - a propriedade privada

XIII - a sucessão hereditaria
XIV - a segurança juridica

§ único - O Estado assegura os direitos indi
viduais na forma da Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Os dispositivos emendados referem-se ao mes
mo assunto: DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS. O objeto da
emenda é a adequação e compatibilização do Texto do Título I, que
redigido de maneira prolixa e discursiva, conflita com dispositi
vos de outros tópicos do Anteprojeto, além de não se enquadrar
com a forma e o conteúdo de como entendemos deva ser disposta m~

téria constitucional. Por isso, aproveitandQ o pensamento expos
to apresentamos nova redação, que sem alterar o mérito, compati
biliza a forma; deixando para a Lei complementar e ordinária o
possível detalhamento.

Dê-se ao Artigo 18 do Anteprojeto a segui~

te redação:

Art. 18 - São direi tos coletivos invioláveis:

I - a reunião

11 - a associação

lU - a crença

IV - a sindicalização

V - a manifestação

VI - a informação

VII - a participação

VIII - o meio ambiente e a natur_e~a

IX - o consumo

EMENDA CS05257-9

1: CONSTITUI;, íE ~lI\RIO LIMA

r.-r---------- PLEN"RIO/COlJlssÃo/suI:lCOUI5St.:O--------

~SSAO OE SISTEMATIZAÇAO ~
TEXTI..JVSTIFIC4ÇÃO

~P'''TtOO~

?MDB J

§ ••• - A Lei estabelecerá as formas e os

limites desses direitos.

JUSTFICAÇÃO

Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo
assunto: DOS DIREITOS COLETIVOS. O objetivo da emenda é a adequ~

ção e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de ma
neira prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros
tópicos do Anteprojeto, além de não se enquadrar com a forma e
o conteúdo de como entendemos ,deva ser disposta matér~a constit~

cional. Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos
nova redação, que sem alterar o mérito, compatibiliza a forma;
deixando para a Lei complementar e ordinár~a o possível detalha

mento.

TEXTO/JUSTIFIC.aÇÃO---- -,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO (MODIFICAÇÃO)

Dispositivo Emendado: Título 11, Art. 13
Dê-se ao Artigo 13 do Arteprojeto de Consti

tuição a seguinte redação:

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

Art. 13 - São direitos individuais inviolá-

veis:

Substitua-se o teor das alíneas "a" a "m", do inciso IV, do
art. 18, do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematiza
ção, pelos textos dos artigos 69 , 79 e 89 do Anteprojeto da Comi~

são da Ordem Social, reordenando-se as alíneas seguintes, como co~

ber, ficando a redação com as segulntes adaptações, para manter a

uniformidade do texto:

"Art. 18 .

IV - O SINDICATO

a) é livre a organi7<cão, constituição e administração
de entidades sindicais, bem como a associação aos sindicatos;

b) a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo
da entidade sindical, competindo-lhe deliberar sobre sua constitul
ção, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e
de representação, aprovar o seu estatuto, e fixar a contribuição da
categoria, descontada em folha, para o custeio das atividades da en

tidade;
c) não será constituída mais de uma organização sindi

cal em qualquer grau, representativ~ de uma categoria profi~sional
ou econômica, em cada base territorial;

d) os empregados de uma empresa integrarão um mesmo
sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da
empresa, garantida a representação dos sindicatos das categorias di

ferenciadas nas negociações coletivas; -.
e) as organizações sindicais, de qualquer grau, podem

estabelecer relações com organizações sindicais internacionais;

f) é vedado ao Poder Público qualquer interferência na
organização sindical;

g) à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e
interesses da categoria, individuais ou coletivos, inclusive como su

pstituto processual em questões judiciárias ou ~dministrativas;
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h) para a defesa dos interesses dos trabalhadores, as
entidades sindicais poderão organizar comissões por local a~ trab~

lho, garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal dispens~

da aos dirigentes sindicais;

i) ao dirigente sindical é garantida a proteção necessi

ria ao exerclcio de sua atividade;"

JUSTIFICAÇAO

Não tem sentido lógico que a Comissão de Sistematização
tenha optado ~ela redação dada pela Comissão de Soberania e dos Dl
rei tos e Garantias do Homem e da Mulher em seu Anteprojeto, quando
a Comissão da Ordem Social, com responsabilidade especifica de dis
ciplinar a questão da organização sindical dispõe sobre a matéria.

Não se podevdescons í.derar que a 'COMISSAO DA OROEM SC'CIAL
tinha competência especifica sobre a questão da organização sindi
cal, enquanto a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias
dô Homem e da Mulher não tinha tal competência.

Verifica-se que o eminente qelator da Comissão de Sist~

matiz ação optou em relegar a segundo plano o texto da Comissão que
tinh~ competência especifica para disciplinar a matéria para optar
pelo mérito disposto por outra Comissão, buscando atender a princi
pio de orgafização sindical que tem merecido o rep~dio de toda a
organiLú~~c sindical, com o esfacelamento e pulverização das organl
zações existentes e com a asfixia econômica do movimento sindical.

_________--- A Comissão da Ordem Social aprovou texto garantindo a
unicidade sindical e condições eficazes de manutenção do movimento
sindical.

Veja-se, quanto ao segundo ponto, que enquanto a Comis
são da Ordem Social dispôs:

"a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo da e.':'.
tidade sindical, competindo-lhe deliberar sobr~ sua con~

tituição, organização, dissolução, eleições para os ór

gãos diretivos e de representação; aprovar o seu esta tu
to; e fixar a con~ribuição da categoria, descontada em
folha, para o c~steio das atividades das entidades;"

A Comissão de SistematizaçãJ, adotando parcialmente texto

da Comissão de Soberania e dos Direitos do Homem e da Mulher, fixou:

" a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo da e~

tidade sindical, compecindo-lhe deliberar sobre sua con~

tituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos
diretivos e de representação; aprov~r o seu estatuto; e

fixar a contribuição da categoria, que poderá ser desco~

tada em folha, mediante autorização por escrito do inte

~;" (grifou-sel.

Como se vê, a Comissão os Sistematização optou por uma
fórmula distinta da aprovada p~la Comissão da Ordem Social, que ti
nha competência especifica sobre a matéria, deixando as entidades

sindicais desprotegidas constitucionalmente ~ que diz respeito ~
~ de custeio das atividades.

As entidades sindicais dependeriam da" autorização expre~

sa por escrito de cada membro da categoria para o descontQ a favor
do Sindicato. Grandes Sindicatos, com mais de 100.000 integrantes
na categoria jamais poderão manter suas atividades, pois é impossi
vel materialmente se buscar o apoio formal de cada integrante da ca

tegoria.

Nos pequenos sindicatos, que congregam normalmente empr~

gados de empresas pequenas, estes sofrerão, certamente, pressões ~~

ra não contr~buirem para suas entidades de classe.

Pretender-se que trabalhadores rurais, que vivem em condl
ções subhumanas, venham autorizar por escrito desconto a favor da
entidade sindical. é mais do que se pretender tripudiar sobre as

condições de miséria em que vivem e as dificuldades de suas entid~

des sindicais; é, certamente, um ato de tentativa de se aniquilar o
movimento sindical rural.

Nãc se pode esquecer que os trabalhadores rurais e seus
dirigenl~s sindicais estão sujeitos a pressões que chegam ao assas
sinato.

Os demais dispositivos sobre a organização sindical da
Comissão da Ordem Social foram adotados, como os acima mencionados,
depois de ouvidas as principais entidades sindicais do pais.

Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

r;-r---------------n:llTO/JUSTIFICAÇÃO---- -,

EMENDA DE ADEQUAÇÃO (SUBSTITUTIVA)

Dispositivo Emendado: Título I, Artigos lº a-12º.

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
• Dê-se ao Título l, Artigos lº a 12 a seguinte redação:

Art. lº - O Brasil é uma República Federativa.

§ único - Todo poder emana do povo e com ele
é exercido, nos termos desta Constituição.

Art. 2º - A Rep~blica Federativa do Brasil é

constituída pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito Fed~

ral.

§ único - A soberania do povo, a nacionalid~

de, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a representativida~

de e o pluralis~o politico são os fundamentos da República.

Art. 3º - O Estado garante a soberania do
povo.

§ ••• - O legislativo, o Executivo e o Judi
ciário são os poderes do Estado.

Art. 4º - O Estado, nos limites da Lei, exe~

cerá soberania politica e economica sobre os recursos naturais do
do seu Território e sobre os bens criados pelo seu povo.

Art. 5º - O Estado brasileiro tem como obj~

tivos fundamentais a liberdade, a igualdade, a livre iniciativa e
a soberania nacionais.

§ único - Será assegurado ao povo a particl
pação organizada na formação das decisões nacionais.

Art. 6º - O Brasil manterá tratados e compro
missas com os Estados soberanos e com organismos internacionais.

Art. 7º - As relações internacionais do Br~

sil são regidas por esta Constituição e pela Lei.

§ lº - São principias básicos a independen
cia nacional; os direitos humanos; a soberania; a solução pacifi.
ca dos conflitos; o direito à emancipação e ao progresso.

§ 2º - Preconiza-se a codificação do Direi
to e o estabelecimento de um sistema de segurança capazes de
criar uma ordem internacional que assegure a paz e a justiça na
relação entre os povos;

Art. B2 - Os tratados e compromissos inter
nacionais dependem de aprovação do Congresso Nacional.
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JUSTIFICAÇÃO

Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo
assunto: DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS. O objetivo da emenda é a
Adequação e compatibilização do Texto do Título I, que redigido de
maneira prolixa e discursiva, conflita com dispositivos de outros
t6picos ão Anteprojeto, além de não se enquadrar com a forma e o
conteúdo de como entendemos deva ser disposta matéria Constit~

cional. Por isso, aproveitando o pensamento exposto apresentamos
nova redação, que sem alterar o mérito, compatibiliza a forma;
deixando para a Lei Complementar e ordinária o possível detalha
mento.

r=-. T[XTOI.JUSTIFICAÇÃO -,

Emenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo VIII, Artigo 435 - par§.
grafos lº e 2º.

Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do An
teprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

Art. 435 - O Ministério Público Federal, de
ofício ou por determinação do Congresso Nacional, e os índio~ atr~

vés de suas organizações ou do órgão federal responsável pela polí
tica indigenista, são partes legítimas para ingressar em juizo em
defesa dos interesses e direitos indígenas.

§ lº - A competência para dirimir disputas
sobre os direitos indígenas será sempre a Justiça Federal.

§ 22 - Ao Ministério Público Federal incumbe
defender o direitos dos índios em juízo, e, ao órgão federal res
ponsável pela política indigenista nacional fora dele.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda ora proposta ao Capítulo VlrI do An
teprojeto de Constiuição, visa adequar e compatibilizar os seu di~

positivos com o que está expresso nos incisos VIIr e Xdo Ar t í qo 48.

no Artigo 13 inciso rII, alínea "a"; no Artigo 49, inciso XIX, alí
nea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto de Constituição, além
disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tr~

ta do como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar
e ordinária o restante.

EMENDA CS05260-9
~UTon-----------+-----,t? CONSTITUrNTE DASO 'COIMBRA

__________ fLf.II.tAlo/caul'''ÃO/luncOuls'ÃO------------r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.-. T1XTO/JUSTI'ICAÇ;,O • ,

EMEND~ SUPRESSIVA

TíTULO V - C~PíTULO I - SEÇÃO II - Art. 99 - XIII
JUSTIFICATIVA

Deve ser suprimida, pois não é compatívc1 com um texto const1tucig

nal, 9~Sposição acerca da manifestação do S~nado Federal sobre sistema

de processamento de dados a ser utilizadô pela União. Ademais, uma tal
centralização de serviços implica em verdadc~ra g~gantização do órgão

para tanto competente, além de vislumbrar-se, mesmo, indéb~ta interfe

rência do Poder Legislativo sobre o Execut~vo.

EMENQA CS05261-7
fl CONSTITUINTE DASD COIMBRA,uTo. J

'L~NÁ"IO/CON'SsIo/SU.Co ...';do- ~

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO -----1
r.1_---------------T~XTOI"'UST'P"C"ÇÃO----------------_,

EMENDA MOD IFICATIVA

Artigo 85 - inciso III - Dê-se a seguinte redação:

"111 - vencimento não Inferior ao salárlo-mfnlmo vigente

para o setor prlvádo, observado sempre, no que couber, o dispos
to no Inciso V e IC do artigo 14."

JUSTIFICATIVA

o acréscimo proposto encontra fundamento no fato de se assegurar

Igualdade de tratamento entre os servidores públ icos e os empregados em geral no
que diz respel to ã manutenção do poder aquisl tlvo de seus vencImentos e ã garan
tia de direitos que devem ser Inerentes a qualquer regime jurfdico.

EMENDA CS05262-5
fi AUTOIlC COf;lSTITlJol:NTE DASO COIMBRA

,\.I[NlIllIO/coUlsslo/IU.COIil'SSÁd- _

COMISSAO DE SISTEMTIZAÇAO
.-. TUTO/.rUST'P"CAÇlo ,

EMENDA MODIFicATIVA

Artigo 85 - caput - Dê-se a seguinte redação:

"Art. 85. Aplicam-se aos servidores públicos civis as se
gui ntes normas r"

JUSTIFICATIVA

A propos ta resume-se na supressão dos termos ,,~'i nda" e "especf f 1

cas" existentes no texto do Anteprojeto.
A permanêlncia das referidas expressões sõ encontrava razão de ser

quando constltuiam a Seção II do CapLtu lo I (Dos Trabalhadores e Servidores Públl

ecs) •
Com o tratamento diferenciado entre trabalhadores e servidores

públicos, integrantes estes últimos da Seçáo II do Capftulo VIII (Da Administra

ção Públ Ica}, nas palavras " ai nda:' e "espec If l eas" caem no vazio, devendo ser s,!!

prtmldas do texto. Se assim não for, sô trará dIficuldades ao intérprete.

EMENDA CS05263-3,..- AUTOIl _

PJ CONSTITUINTE DASO COIMBRA

r-~--------- PLUÀlIllO/cou.SSÃO/IUICOIil'dÃo--------- _

pu COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.t TUTO/"'uST'P"CAIfÃO---------- ~--,

EMENDA SUPRESS IVA

Artigo 85 - Inciso IV - Suprima-se.

JUST IFrCAÇI\O

Não encontra razão de ser a natureza da d l spcs I çâo contida no in

ciso IV do artigo 85, impondo que a União, os Estados, o Ofstrito
4Federal

e os

Munidpios instituam regime juddlco único par~ os servidores da Administ ração

Direta e Autárquica, bem como igual plano de cargos e'carreiras.
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A descentralização de um serviço püblíco cometido a um ente au

tárquféo dá-se para SUa melhor prestação Justamente por apresentar peculiarida

des próprias.

Essas peculiaridades próprias do serviço importam em cargos e

carre 1ras di ferenc i adas daque 1as exi 5 tentes na Admin i 5 tração Oi re ta.

Decorre da i que, a não ser no que concerne a normas gera i 5, o

regime Jurfdico e os planos de cargos e carreiras não podem ser iguais.

Alem disso. o Inciso que se propõe seja suprimido ao falar em

regime únt-co, colide com o caput do artigo e com incisos anteriores, que, re

feri ndo-s e a ser-v 1dores e a _cargos e empregos püb J Jcos , adm; te expressamen te a

dual idade de um regime estatutário e outro regime celetista.

EMENDA CS05266-8
PJ CDNSTITUINTE DASO CDIMBRA

,- ,I"IEN,bllO/COI.lISllo/SUBCOU1Ulo _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~ -_- --__T[XTO/JUSfl,.IC"l;lo-------------- ~

EMENDA SUPRESSIVA

Artigo 89 - Suprima-se do texto a exprl'ssao:

JJ • • • transformado ou ... JJ

CONSTITUINTE OASO COIMBRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~_- - __-------_furo/JfJSrf"c"li%O-----------------~

JUSTIFICAçA0

A transformação ê um Instituto de direita administrativo

de pessoal que pressupõe o desvio de função de cada servidor. Visa a corrigir

uma situação individual. de fato.

Adema rs , a t rans formação, também conhec ida an ter i ormen te

como readaptação, não se adequa ao propósi to do consti tuinte de prestigiar o

concurso pÜbl1co. Trata-se de expediente que se mostrou inconveniente, razão

pelq qual vários Atos Complementares vedaram continuasse a ser aplicado pelos

Estados: e Hunicfpios. Tais circunstâncias desaconsetham que a transformação

venha a ganhar s ta tus cons t I tuc lona J. Na meIhor das hIpóteses. deve ser re Ie

gado à legislação ordinârla.

AUtOlt---------- _

Artigo 81i - Inciso VII - Acrescente.-se, ao final do dispositivo:

" ....... , caso em que não haverã pagamento em dinhei

ro ..1I

EMENDA MODIFICATIVA

.- .Lub,O/coWI'Jlo/IUICOIilIUlo-- _

(!l

EMENDA CS05264-1
(!J

JUSTIFICATIVA

Além de o dr spos Lt Lvo não se coadunar com a general idade

própr la de norma cons t rtue fona 1 e de pena 11zar Estados e Muni c í p i os com despe

sa que muitos não terão condições de arcar, ele está mal redigido, por autori

zar entendimento de ser devido o pagamento em dobro, em pecúnia, quando da

aposentadoria do servIdor.

EMENDA ADITIVA

AUTOll- _

CONSTITUINTE DASO COIMBRA

Artigo 73 - Acrescente-se um § 5~. com a seguinte redação:

r.-r---------- ,J..ulJlJO/CO.w'55.iol.U"co.,uÂQ ~

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05267-6

fJ

r:1----------------TUTO/JUSTltIC&l;ÃO-------- -,

w~----------JOLr:dil'llD1CO...ISIIO'IU.C OUISSlO , ~D"'f&~

é COMISSi\O DE SISTEMATIZACi\O êo2I 071871

EMENDA CS05265-0
li 'UTO' ) [<riÍ;;T~O~~ CO~6~I$B1NTE DASO COIMBRA . ~.~\U~J

~---------------- TUTO/JUSTI'IC...lflo- ~

EMENDA ADITIVA

Artigo 85 - inciso X - Acrescente-se ao f l na l do dispositivo:

" .... e garantidà a d l spon l bI 1idade, quando extinto o cer

90 ou declarada a sua desnecessidade pelo Primeiro Mi

nistro (art. 183. inciso XI), com proventos proporcio

nais ao tempo de serviço."

JUSTIFICATIVA

A facu)dade~ prevista neste artigo é da maior importância p~

ra que pOSSq a Administração reorganizar os seus quadrcs , reparando excessos que

os superlotem de func lonâr los desnecessârios que preJudicam-o erário.

"§ 5~ - A Intervenção em entidades da Administração Indi

reta dos Estado. e Munlc[plos. sob qualquer justlficatlva,e ain

da que efetuada no exercício de prerrogativas disciplinares ou

de fiscalização e controle, fica sujeita previamente às mesmas

formalidades estabelecidas neste artigo."

JUSTIFICATIVA

A emenda torna claro que a Intervenção federal e estadual devem

suJeitqr-se às formalidades exigidas para a Intervenção em geral. Com isto se

afastam as dúvidas que poderiam surgir quanto â possibilidade dessa intervenção,

at ravês de órgãos discipl inares ou de controte e fiscal ização, no exercício de

suas prerrogativas, impondo-se a essa intervenção, porém, as mesmas condi çõ e s

formais. da intervenção típica ..

A redpção proposta compatibl11za esses institutos com o regime

dq intervenção estabelecido no Capftulo VII.
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EMENDA CS05268·4
tJ CONSTITU!NTE DASO COIMBRA

PLENARIO 'Ololl!;sÃo/sUBCOIolISSÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

U'~;;D"6J

f§;;!';Mil

EMENDA CS05271-4
tJ DA \;-0 IfirM j}:\f\

r:-r---------- PLE."IlIC/CC I,/lSsÃo/SUBCOUlssio-- -,tJ CO~ISSÀO DE SISTEMftTIZArÃO
,.,.., TEXTO/olUSTlf'ICAÇÃO _

r:-r----------------TEXTO/JlJSTIFlCAÇio------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XVIII

EMENDA SmPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1~

O inc. XVIII do art. 14 do Anteprojeto da comi~

são de Sistematização passa a ter a seguinte redação'

Fica suprimido o inc. II do art. 14 do Anteproj~

to da Comissão de Sistematização.

"Art. 14 ••.••••••••••••.•••..••••.•••••.•••••.•
Inc. XVIII - férias anuais".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A remuneração e a duração das férias para o e~

pregado em geral são regula"óasOpela CLT, no art. 130 de modo I

variável segundo a assiduidade do trabalhador de modo que a
adoção constitucional de 30 (trinta) dias de férias e com
muneração em dobro alteraria esse sistema de incentivo.

O seguro-desemprer,o já é assegurado em outrcs te~

tos (v. art. 361, inc. IV).

Há duplicidade de textos.

EMENDA CS05272·2

'U"ÃI'LIO/eOJ.uS$ÃOISUIlCOWISS,lO---------__j
COMISSAO DE S:STEMAT:ZAÇAO

231.

Dê-se nova redação à alinea "a l l do pD=6g=a~o ~º do a=t.

= TCXTO/JUSTIf"ICAÇio ---,

~ ....UTOII

~ Const:tu:nte DASO corM3RA

r---------- PLII:HÃJlIO/COloll!lslotauacOuloslo--- -,

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r---------------- TUTOlJuSTlrlCAÇÃO-------------------,

EMENDA CS05269·2,- ..U101l _

PJ CONSTITUINTE DASO COIMBRA

EMENDA SUPRESS IVA

ArtIgo 83 - Suprima-se.

JUSTIFICATIVA

a) dois, em escolha pa=itá:!a, dent=e advDgados de no
tõ:lo saber jurídlco e conduta !li~ada, com ~ais de d~~ anos de efe
tiva atividade profissional, sendo u~ esco~hidD en:=e ~en~-rys da Oe

fenso=ia Pública da Justiça Mil:ta= Fede=al.

JUSTIFICATIVA

A norma é de natureza estatutârla e atendeu plenamente o seu ob

Jetivo, com previsão em legislação ordlnãria. A sua inclusão na 'Lei 'Magna a de!.

merece e só serve para, desnecessarIamente, alongar o texto.

As restrições ao provimento por critério de parentesco (art. 83)

exIgem discipl ina mais pormenorizada - sob pena de ser danosa - só possível em

lei ordinária.

o Defenso::' Pú~licQ d~ JUS~~~2 M~:~~a7 Fed~=a~ está ~

nexpliceve!nente e~c:u~do dê C8npos~ç20 d~ Su~e~:o~ T=:~unal ~1~~:~~r

(STM) a despeito da igualdade de t:?tênento qre de"p e~ist.:.= en

tre os membros da Administ:ação da Jus:iça (Jui~, P:onotn=,Aduogados)
igualdade cànsagrada no Antep~ojeta Can5titu~~ona~ p~los ilust::-es

Cons:ituintes, desde a Subco~!ssão do Pode= JLJd!~iá=5D e Ministério

Público.

r:-r lUTO/JU'llfICAÇlo -,

,1.ull"ro/co:Il""lo/c\lllcoYlulo------------f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
CONST!TU~NTE DASO CO:MSRA Ef;;~;:;:=J

l:23!,oM!]
r.-r---------- PI,.I:NAl'llo/CelUSSAO!SI,.lBCOM1Ssio------------;

~
l_ COMISSÃO DE SISTEMàTIZACAo

EMENDA CS05273-1

~

Auro'----~----------
EMENDA CS05270-6
tJ DASO COIMBRA

EMENDA SUPRESSIVA

Artigo 13 - inciso XIV - letra'~ -

=- TEXTO/JUSTlf"ICAÇi.O -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 149, INCISO IV

Suprima-se ~ letra b, do inciso XIV,do dispositivo.
JUSTIF-ICATIVA

O art. 149, inc. IV do Anteprojeto da Comissão
de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

A redação original praticamente extingue o imposto de tran

missão e é ilIcompatível com o artigo 2;r7, merecendo ser '.suprimida.

"Art. 149. - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inc. IV - Salário-mínimo suficiente a atender
às necessidades vitais do trabalhador e as de sua família'·.
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JUSTIFICATIVA

o texto da Comibsão transfere ;~~a o Poder L~

gislativo a fixação do salário-mínimo.

Não e essa a solução capaz de permit~r a el~v~

ção~o valor do salário-mínimo,! sabida a sua implicação no co~

junto da economia e a necessidade de estudos técnicos precede~

tes ã sua fixação, com O que O Poder Executivo, mediante consul
ta, aos interessados, terá melhores condições para ~ expedição
de Decretos cuja elaboração é mais rápida do que a da 1ei, como
exige a fixação e publicação periódicos do salário-mínimo.

Contudo, o controle do setor nuclear para fins b~

licos compromete a humanidade.A idéia de paz obtida pelo armamentis

mo é falsa e a cada momento põem em =isco o planeta.
O Brasil pode e deve aprofundar seus conhecimen

tos no manuseio de tecnologia atômica , mas sob o ponto de vista é

tico não deve somar-se às Nações que fazem da corrida armamentista

num objetivo suicida. Por outro lado, somente permitindo acesso pa
ra a comunidade cinetífica brasileira nos projetos nucleares, pode

mos nos assegurar que o destino do átomo será realmente a paz e a

saúde dos cidadãos brasileiros.

NaTON FRIEDRICH

Comissão

EMENDA CS05276-S

t:
~
-.- .LIl:IU"10/C<OIl155i.o/sulleoIl15~i.o._ de S5stematãzação

EMENDA CSOS274-9
[J NaTON FRIEORICH

r:"l,---------------- TEllTOlolUSTIr:lCAÇÃO-----------------,

SubsuT:uir alíneas a ,b, c e d do inciso XIII do artigo 13 pela seguinte relação:

a) a bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível desapro

priação, salvo por inarredável interesse social, ou ltJtw.idade ou necessidade pública,
mediante justa e imediata indenização, em dinheiro se assim exigir o expropriado;

b) o de bens de produção é suscetível de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, desde que necessária à
execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico,se

jam eles da União, dos Estados ou dos Municípiosm mediante justa indenização;

c) os critérios para determinar o valor e a forma de indeniza

ção por desapropriação, constem eles da Constituição ou de leis, sempre levarão em

conta o não uso, o uso meramente especulativo do bem desapropriado nos últimos

três anos e, se bem de produção, a média da produtividade no mesmo período, além

da significação econômi~xpropriatórioem relação ao patrimônio do expr~

priado, considerada a base de garantia de seus dependentes;
d) o exercício do direito de propriedade subordina-se no bem

estar da sociedade,à conservação dos recursos naturais e a <jIIroteção do mero am

biente.

.., TUTO/olUSTlfICAl;ÃO --.

PDITM PIJ § 19 00 MT. 403 :-

" AS E~PRESAS ESTP.TrlIS. DE ECONm~!fI MISTP. OL prUVIlDIl. QUE ATUEl~ NAS I1REAS ESTRATE

GICP5 PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONPL APLIC.~RI\O Nr.D 'lE'IOS :lE 5% DOS SEUS LUCROS,

ATRAVES 00 FUNDO ESPEC!FICO,El~ PESQUISAS CIENTrFICAS E TECNDLOGTCAS LIGADAS AO PRO=

GRESSO'E INDEPENOENCIA 00 PA!S ,INCORPORANDO-SE O CONHECIMENTO QUE OELAS RESULTAR
AO PATRIMONIO ~ACIONAL.

O FUi\HJO DE DESEtNOL'JH1ENTO CIENTrFICO E TECNOUlcrco SER!\ PO~1!

NISTPPDO ATHAVES Oll CDtillNIDt:DE CIENT1FICA,OE ENTIDAOES REPRESENTANTES OOS EMPREGA

DOS e dos empregacos e dos proprietl1RIOS,DAS E:1PRESAS !'IiVESnOORPS E DO PODER PllBLI

CO ,DEVE'DO SUAS DIRETRIZES TR:'ENAIS SERH1 APP.O'JPDAS PELO CONGqESSO NACIONPL, E COt~

A SUA FISCALIZAÇAO.

JUSTIFICAÇAO:-

A nova Constituição necessita reformular as administrações, de

modo a tornarem-se coletivas , tripartidas entre o Governo , os trabalhadores e os
clientes ou usuários, por suas entidades de representação .Deverão ser dirigidas com

inteira transparência, determinada no texto constitucional.

Seria necessario tornar, também em relação às empresas públi

cas, mais precisa norma, para que a democratização ganhe em moralidade e eflcácia,

ensejando a fiscalização construtiva das empresas que, pertencem a todos.Os lucros

e benefícios reverterão a coletivIdade e não apenas a alguns privilegiados.

.JJSTIFICAÇ1l0

AUTOI\- _
A adequação que se propõe a presente emenda,lançando-se na

formulação da Comissão Temática, leva em consideração a necessidade imprescendí

vel, acolhida no moderno direito comparado, de se prever mecanismos constitucio
nais que possibilitem ao poder público intervir na proer íedade mediante indeniza
ção que distingua entre o bem de uso pessoal e o bem de produção, entre o bem

objeto de especulação,e o bem cuja destinação de proprietário é compatível com o

inÜ!resse social.

EMENDA CS05277-3
iJ

CUNSTITUINT~ LYSANKAS L~CIEL

Comissão de Sistematização

r;,----------------TEXfOIJUST1F1CAÇÃO----------------~

ACRESCENTE-SE, IN FINE, AO "CAPUT" DO AHT. 24~

(institucional,) e para preservar reservas ~ndígenas.e

recursos minerais, ou para execu~ar programas de alcance soc~a

,- 'U:NÃlllO/co..,'ssÃo/sUICOW'SSÃO-----------

pu COMiSSãO DE SITEMPTIZAÇ~O

r:"l--------:r-----=-:-= TUTO/JUSTltlCAÇÃO------------------.

PDITM PIJ § 211 00 MTm) 417:-

1. A propos1ção de se suprim~r do art. 241, caput, a parte

f~nal Just~f~ca-se pela aberração Jurídica de se m~sturar

estado de defesa com estado de ce1am~dade púb11ca. O estado

de fiefesa visa à preservação das 1nst~tuições, e em nome da

ordem públ~ca e da paz soc~al fica o Estado ~nvestido de po

deres extraord~nár~os para restabelecer a normalidade no

ACRESCENTE-SE § ~~, RENUMERANDO-SE OS D~~IS:

§ l~ _ A maioria absoluta do Con~resso Nac~onal cabe a

~niciativa de provocar sedecretsção do Estado de Defesa pa~a

preservar áreas reservadas a indígenas, recursos m~nera~s e

para a execução de programas de alcance soc~al, se constatada

om~ssão do Pres1dente da Repúb~~ca.

.t.UTOIt---------------

Nenhum País do mundo pode prescindi= do conheci

mento cient!fico sobre o átomo, sob pena de atresa:-se na história.

Fica vedada a produção, trândito e manuseio de ex

plosivos nucleares em todo o ter=itório nacional.
As atividades nucleares no País, deverão ter em

sua direção político-administrativa, um Conselho Consultivo e deli

berativo de no mínimo de cinco membros indicados pela comunidade

científica nacional.

JUSTIFICAÇAD

EMENDA CSOS27S-7
I!J
~ NELTON FRIEORICH
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EMENDA CS05279-0
LYSANEAS 1~CIEL, CONSTITUINTE

A boa técnica legislat1.va recomenda que a remessa de um dis
positivo de lei ao leg~slador, para f~ns de regulamentação,
se faça por me~o de parágrafo, e tlão como "caput" de artigo.
Essa a razão para o deslocamento do "caput" do art. 151 para
o § 4g •

D~SE AO AHT. 51 DO ANTEPROJETO DE COllSTITUIÇÃO A SBGUINTE

RBDAÇilo:

EMENDA MODIFICaTIVAlSUPRESSIVA

aRT. 151 E PARÁGRAFOS

Art. 151 _ são atribuídas ao Defensor do Povo a

inviolab~lidade,. os ~mped~mentos, as prerrogativas proces
suais dos membros do Congresso Nacional, e os vencimentos
dos juízes do Supremo Tr~bunal Federal, proibido o exercício

de qualquer outro cargo ou função pública.

§ 19 _ O Defensor Públ~co será ele~to pe~o Congresso

Nacional dentre c~dadãos brasileiros com ma~s de trinta e c~ncc

anos, de reputação il1.bada, e terá mandato de dois anos, per

mitida uma s6 reeleição.

§ 22 _ Mediante representação popular, que le1. regu
lamentará, o Defensor do Povo podsrá ser sub8t~tuído a qualque
tempo por deliberação da maioria absoluta do Congresso Nac~

onal, que na mesma sessão elegerá o substituto.

§ 3g - O Reg~mento Comum do Congresso Nac~onal d1.S
porá sobre o proceiso da ele~ção referida no parágrafo ante

rior.
§ 42 _ Lei complementar disporá sobre competência,

organização, recrutamento, composição e funcionamento da

Defensoria do Povo.
SUPRIMA-SE O ART. 152.

~ ~ ~ ~ é ~ é g ~ ~ ~ 2

!.J
= TEXTO/JUSTlrlCAr;_O-----------------,

= PLIENAAIO/CQ:MISSÃO/SUBCOMI9SÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

5. A Emenda Aditiva que se propoe para o § 7g é autoJustifi
~el. Se reJeitado.pelo Congr~sso Nac~on?~ o decreto do estgdo
de defesa, sao, ainda assim, válidos os atos lic~tos prat~ca-

dos durante a sua vigênc~a. E pelos atos ilícitos, quem res
ponde? E bom que se expl~c~te no texto a responsab~l~dade de
quem comete atos ~lícitos na v~gênc~a de um decreto não refe
rendado pelo Congresso Nacional.

2. O direito da assoc~ação, como o dire~to ao s~gilo da corres
pondência e à privacidade da comunicação telegráf~ca e telefô
nica não pode ser arranhado em nome da "ordem públ~ca" e da
"paz social". Ameaça grave e iminente à es taba Ladade a ns tu tu
cional é questão de políc~a e, se for o caso, de tropa das
Forças Armadas. Mas sempre dentro da le~.

3. A privação da liberdade exige, em qualquer c~rcunst~nc~a- . ,
que a pr~sao seJa legal e fundamentada, e que deve ser comu-
n~cada ao Juiz competente dentro de 24 horas, como d~spõe o
art. 13, alínea "1" do Anteprojeto s~stemat~zado. E, po~s, uma
questão de coerência. E de s~stem~tização.

4. O prqzo de dez dias, contado do recebimento do texto do
ato,. para que o Congresso Na ca onaL a preca e o decreto de estado
de defesa é demas~ado. Também por coerênc~a e boa s~stemat~za

ção, o procedimento deve ser como no estado de sít~o: ou seJa ,
a com~n~cação ao Congresso é ~mediata e, se em recesso, o exame
da matér~a tem de começar no máx~mo em cinco d~aa. Af~nal, es
tado de defesa ou estado de sítio são atos de exceção que, em
em essência, se ~gualam.

prazo não super~or a sessenta d~as. O ún~co vínculo entre
sstado de defesa e estado'de calam~dade públ~ca é a defesa
civil, que na área at~ngida por catástrofes natura~s assume
a coordenação do socorro human~tár~o, que~mpl±ca restrições
às garantias que a Constituição dispensa aos d~reitos ~nd~vi

duai~ e aolet~vos.

O precon~zado estado de defesa é, sem dúvida, matér~a const~tu-

cional; o estado de calamidade públ~ca, que provoca a mobil~za

ção da Defesa C~vil, é matéria de leg~slação ordinár~a, ~nclu

aive de ~mbito estadual e mun~cipal.

Conseqnentemente, justifica-se o deslocamento ou transformação
do § 3g para o "caput" do artigo, por ser matér~a hJ.erarquica
mente ma1.s relevante, v~s-a-v~s o art. 150.

Pela mesma razão de relevancia, supr~me-se o art •.152, que
passa a ser o § 19 do art. 151.

O § 19 da redação or1.g~nal, transformado em § 2 g
, teve a sua

redação alterada para melhor compatib~lização com o parágrafo
anterior. Ora, se cabe ao llTongresso Nacional eleger o Defen
sor do Povo, natural que lhe ca1.ba também a sua dest1.tuição.
O reparo é necessár1.o, já que não cabe à camara dos Deputados

.0 papel de Câmara Revisora de um ato do Con6resso Nacional.

E!PARTlD0=:J• PD1'

estado de
GHAVE E

AIJTOR-- _

CONSTITUINTE LYSANEAS b~CIEL

Substitua-se, .!!!~, a expressão "ressalvado o
dtio e o estado de defesa" por SALVO NO CI,SO Dl;
IMINENTE AMEAÇA À PROPRIA CONSTITUIÇÃO.

r.r---------PL(NAAIO/COIlI"Ão/SUBCO...I"io-- ~

COMISSÃO DE SIST~~TIZAÇÃO

EMENDA MODIFICAmIVA
DISPOSITIVO ill4ENDADO: INCISO IV, ART. 19

EMENDA CS05278·1
[1-

Maciel

Modifique-se no TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO II o Art. 98 XV,
e na SEÇÃO IV o h.rt .. 107 II1 - alíneas "CU, "d" e "e ll e no

CAPíTULO 11 - s~çÃO II O Art. 162 III

Acrescente-se ao TíTULO V_CAPíTULO II uma SEÇÃO VI com um Art. 191

= . TE)'Tfl/Ju:lTI'ICAÇi,C --,

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

EMENDA CS05280-3
tI coostjtlliote 1 ysâoeas :==J
r: Comissão de Sjstematizª~ ~

Mesmo em sua atual e infeliz redação, os d~spositivos do Ante
projeto que tratam do estado de defesa e do estado de sít~o não
autor~zam ressalva aos direitos assegurados no item IV do art.
lP. Aqueles instrumentos, inspirados em conce~tos autoritários
de "ordem pública" e ''paz soc1.a-]:"" certamente podem suspender
temporarlamente garantlBs ~oaõtL~~!onals, mas não podem revogá

las. Demais, é inadm~ssível que o estado de defesa, que pode
v~gir em caso de calamidade públ~ca, autor~ze lesão à d~gn~dad

da pessoa humana.

CAPíTULO I - SEÇÃO II

"Art. 98 - ••••••••••••••••••••••
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........................................ " " <li "

neração. U

IV - ••••••••••••••••••••••••••••
"Ai:-t: 1.62 - •••••••••••••••••••••
III _ nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do

supr~mo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribu
nais Superiores, os chefes de missão diplomát~ca de caráter permanen
te, os Governadores de Territórios eos membros dos órgãos autônomoS.

Inciso III - alínea e

Anteprojeto:

o artigo 43 do Anteprojeto-de Constituição, suprL~ido,

passa a integrar, corno § 39 do artigo 29, o texto do

LYSÂNEAS MACIEL

A Comissáo de Valores Mobiliários desempenha relevantes funções

na área de mercado de capitais, o que requer independência de seus d!
rigentes em relação ao Poder Executivo, assim também como o Banco Ce~

tral do Brasil, cUJOs adm1nistradores devem ser nomeados pelo Pfesi

dente da República, após aprovação pelo Senado Federal, e ter garant!
do o exercício de seu mandato pelo prazo que for estabelecido em lei.

Art. 162 - •••
III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os l1inistros do

Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da Un1ão, dos Trib~

nais Super10res, os Chefes de missão diplomãtica de caráter permanen

te, os Governadores de Territórios, os membros do Conselho Monetário
Nac10nal, os Presidentes e Diretores do Banco do Brasil, do Banco Ce~

tral do Brasil e da Com1ssão de valores Mobiliãrios.

JUSTIFICATIVl\.

1>.í:t. 107"-

III - '"
e,· dos presidentes e diretores do Banco do Brasil, Banco Central

do Brasil e da Comissão de Valores Mob11iãrios e deliberar sobre a sua
exone~ação, garantindo-se aos dirigentes dos últimos dois órgãos o
exercício do mand~to que for estabelecido em le1.

TITULO V - CAPITULO I SEÇ~O III - Art. 107

CAPITULO II - SEÇ~O I - Art. l62 - Inciso III

~

EMENDA CS05282-0

1=1r----------------TEx'taIJClSTlI'IeAçia---------- --,

r;"1----------------- nXTo/.lUSTI'IC~ÇÃO-----__-- -_-_-_,

PJ
r--- - - - - - - - - - 'LlNÃJ!.ltl/cOI.lIS,:io/cu'CO~I'SÃO.e

_ Comissão de Sistematizaçaõ....

Atualmente, questões relacionadas a câmbio, crédito e moeda
rápidas soluções e por esse motivo não podem estar sujeitas aos proce

dimentos 1egislat~vos tra~cionais.

Assim, aqui no Brasil, como em outros países, 'órgãos mais ágeis,

vinculados ao poder Executivo, v.em desempenhando o poder regulamentar
e de polícia concernentes a tais funções. Entre estes órgãos destacam
se o Conse1.ho Monetário Naciona1, o Banco Central. do Brasil. e a Comis

são de Valores Mobiliários.
Todavia, em geral as Constituições são omissas quanto a existênci

de tais órgãos.
Por esse motivo, propõe-s!" a criação de uma nova seção no Capítul

do "Execu~LlO", onde são delineadas as linhas básicas dessas institui

ções,. suas 'atribuições, nomeação e mandato de seus dirigentes.
Nessas condições, tornou-se necessário modificar o inciso XVI d

Art. 98, que atribufa ao Congresso Nacional funções normativas sobr

câmbio, moeda, e instituições financeira (crédito), para, em substitu
ção, conferir-lhe o poder de ba1xar normas gerais sobre tais assuntos
reservando-se aos órgãos autônomos o ~~der regulamentar. Do mesm

modo 1 há que se modificar os Árt. 107 1 111.1 alíneas I UC" I "d" e l1 e "
bem como o Art. l62 inciso III para torná-los compatíveis com o Art
191 acrescentado , e, assim, substituir a remissão às diversas "inst!
tuições, que já são órgão autônomos - Conselho Monetário Nacional,

Banco Central do Brasil - pela nomenclatura genérica adotada.

JUSTIFICATIVA

xv - normas gerais sobre matéria financeira, cambial, monetária e

creditícia ll
•

CAPíTULO I - SEÇÃO IV
"Art. 1.07 - •••••••••••••••••••••

III - a) ••••••••••
b) ••••••••••

c) dos Governadores de Ter.ritóriosl
d) membros dos orgãos autônomos e deliberar sobre a sua eX2

CAPíTULO II - ~EÇÃO VI - DOS ÓRGÃOS AUTONOMOS
Art. 19l - Lei complementar poderá criar órgãos autônomos, dotado

de poder normativo e de polícia, para regular a moeda , o crédito e o~

tros setores determinados da ordem econômica e social, outorgando-lhes
o poder de regulamentar certas e determinadas leis, com a observância,

sempre que possível, da publicidade do processo normativo.
Parágrafo único - Os membros dos órgãos autônomoS serão nomeados

por prazo certo, pelo Presidente da Repúb~ica, mediante prévia aprov

ção do Senado Federal.

"Art. 29 •••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICACÃO

o posicjonanento do dispositivo sobre dizeito& poli

no artigo 43, ajusta-se ~ afeiçoa-se melhor à siste~ática integrado

na seção dos Direito~ Políticos (art.~29), COmo ora proposto.

pstá

A lei não poderá excluir os militarps, os

.............................
§ H'

§ 2<;>

§ 39

policiais wiíitares e os bombeiros do exercício CP qualquer

direito político:"

ticos , embora diga respeito ao assegurarnento de direitos corno
Suprima-se do Anteprojeto de Constituição

o art. 255.

""' TUTOJ.lU'TI'IC ..çio .....,

r----------- 'LllUoltlO/CONlssia/su.CaNISSÃO------------,

(!J CO~!ISSÃO DE SISTE!lATIZAÇ1l.0

EMENDA CS05281-1
I!J AUTO"C CONSTITUINTE LYS/>'NEAS MACIEL

Impõe-se a supressão desse dispositivo, de vez que

a matéria está tratada de modo mais abrangente e ma1S corretamente

no art.34, inciso lI.
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§ 6g _ A le~ d~sporá sobre a organ~zação e o fúo
cionamento dos partidos politicos, que não poderão aer dissol
vidos compulaoriamente, nem mesmo por dec~são Jud~c~al, uma vez
registrados.

PLENARIO/cONlSSÃo/'i.UBC01USS,io

OOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

Acrescente-se § 6g ao iociso V do art. 30, nos termos
seguintes:

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

AO ART. 30, V

outra categoria de contribuintes, da incidência ou do

pagamento dos impostos gerais, inclusive do imposto sQ
bre a renda e proventos de qualquer natureza e dos im
postos extraordinários. 11

O artigo 269, item 11, do AnteprOJeto estabelece a pro~

bição de tratamento tributário diferenciado a fatos econômkcos equi
valentes, inclusive em razâo ãa categoria profissional a que perten

ce o contribu~nte ou da função por ele exercida, 1ndependentemente da

denominação jurídica do~ rendimentos, títulos ou direitos.

Não obstante!a proibição contida na norma -genérica cita
da, o Anteprojeto achou por bem utilizar ressalvas nos arts. 112, rg
lativo aos Parlamentares e 194, item~I, alínea " C U , referente aos M'ª.

gistrados.

Se tais ressalvas foram julgadas necessárias, no caso
das referidas categorias profissionais, que hOJe se constituem em

contribuintes privilegiados do Imposto de Renda, é, em conseqüência,
deseJável que a mesma ressalva se faça com relação aos militares,que,
atualmente, gOZdffi ão mesmo privilégio.

COMISSÃO DE SISTE~ATIZAÇÃO

Constituinte LYShNEAS MACIEL

<l::onstituinte LYSÂNEMl HACIE:L

No Anteprojeto de Cbnstituição apresentado pelo Relator da

Cbmissão de Sistematização:

1) Suprimir a al.:ínea oS do inciso I do artigo 28;

2) Dar à alínea f do inciso 11 do artigo 28 a seguinte redação' -

"f} são elegíveis os militares das Forças Armadas e

das forças auxiliares que, ao se candidatarem, se agre

garão, com vencimentos, seis meses antes do pleito, pra

zo em que deverão se filiar a partido polÍtico; os não

eleitos serão automaticamente reintegrados à atividade,

em suas respectivas corporações, sem prejuízo funcional;

os eleitos passarão à reserva, com os direitos adqUiridos

3) Substituir a expressão "enquanto em efetivo serviço", por

"salvo se se agregarem", no artigo 2,6.

Justificacão

Com relação aO voto dos militares, a Constituição deve fi

xar com clareza a plen~tude dos direitos ~olíticos da categoria, sem

restringir a condição de elegibilidade dos que contem menos de 10 a

nos de serviço, e particularmente aos conscritos, que estão fardados

temporariamente.- Observe_-se que muitos deles já são eleitores até

para o ingresso nas fileiras, oomo ocorre com as Polícias Militares,

que fazem essa exfgência.

~ PLENAJlIO/cOr.lISsÃo/suacOMlssÃO-- _

t:

EMENDA CS05285-4

fJ

Q~"'~co"6::t;;;;:;:L1~S
~ TEXTO/.lUSTlfICAC;io'.::'..-----------------,

JUS T I F I O AÇÃO
EMENDA SUPRESSIVA

.Suprima-se da alínea "d ll
, inciso XIII, art. 13, a ex

pressão f i.ne L "em dinheiro" ..

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação da referida alínea é orig~nária da Comissão

da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, com

excessão da expressão que se quer suprimir.

o parágrafo objeto des ta Emenda Ad~tkva consta do Anteprojeto
da Oomkssão I (art. 5g , V, "c") e fo~, sem r~zão, suprim~do

por essa douta Oom~ssão. O dispositivo em foco é de inegável
import~nc~a como garantia const~tuc~onal aos part~dos políti
cos, que, de outra forma, fkcarksm expostos à dissolução com
puls6r~a por inickBt~va do Estado.

E de se presum~r que a supressão em causa resultou de um equi
voco dessa ilustrada Com~ssqo, que, por força desta Emenda,
terá oportunidade de corrigir a certamente involuntária extra

polação de sua competência.

EMENDA CS05288-9

o acréscimo realizado por esta douta Com'ssão de Siste

matização não se JustificaI uma vez que muda substancialmente o

sentido econômico-social do dispositivo.
_~UTOR--__~- --,

Constituinte LYSÂNEAS MACIEL

EMENDA CS05286-2

EMENDA SUBSTITUTIVA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

iJ
Constituinte LISÂNEAS MACIEL~ ~

Comissão de Sistematização

________ PLENA.lUo/COUISSÃO/sUBCOI,lISSÁO---------'---

fC

iJ

_------------------rcxTot.ruSTlflcAÇi:o------

Acrescentp-se, ao art. 94 do AnteprOJeto da Comissão de
Skst~matização, o parágrafo que segue:

Substitua-se a redação do § 1 2 do art. 253 pela seguiu
te:

"Art. 94.

§ 52 As prerrogativas de que trata e~

te ar~igo não eximem os militares I assim como qualquer

"Lei disporá sobre a prestação de
alternativos, de natureza estritamente civil,

que, por imperativo de consciência, queiram

do serviço militar em tempo de paz."

serviços

àqueles
eximir-se
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JUS T I F I C A ç Ã o

A redação propo~ta, que retira das Forças Armadas a com
petência para atribuir serviços alternativos, está em perfeita oqu

sonância com a redação do § 22 , do mesmo artigo, que deixa ao le
gisladOr a designação dos lIoutros encargos" que serão atribuídos

às mulheres e eclesiásticos, isentados do serviço militar obrigª

tório.

:MENDA CS05291-9
iJ

ConStjf,dnte (ysâneas Masiel

~ TE:XTO/,W5TIFICAÇÃO-----------------,

TÍTUID V - Cl\P1'lUIJJ I - SEl;l\O N - Art. 107 - UI

"Art. 107 - Canpete privativaxrente ao Senado Federal:

''VIII - aprovar, por naioria absoluta e por voto secreto, a exone:rã~

de oficio, 'do ProcUrador Geral da República, antes do ténnino de seu mandato."

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFÍCATIVA

Dê-se à alínea "b" do art. 87 do Anteprojeto de
tituição a seguinte redaçãb:

Con§.

SUbstitui-se a expressão "antes do terno de sua investidura" por • an

tes do término de seu mandato", poas , sarente assim pode-se caupreender a fina

lidade do dispositivo, já que'terno de invesodura"é expressão desiglJ9,tiva do

ato de posse.

"Art. 87 •••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

..........................................................
bl Compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade;

JUSTIFICAÇÃO

o disposto no item "b" do Art. 87 está em confronto
com o disposto na alínea "a", inciso 111 do Art. 13, do título 11

Dos dJ.reitos e Liberdades Fundamentais, que consagra que "To

dos são igua1s perante.a Constitu1ção, a Lei e o Estado", na ali

nea "e ", que consagra a igualdade dos direitos e obrigações do

homemze da mulher, na alínea "fu, que consagra que ninguém será

privilegiado ou prejudicado em razão de sexo, ou qualquer outra
condição social ou individual, não se Justificando a discrimin~

ção odiosa de limite de idade diferénciad~ quanto ao p,azo estE
belecido para a compulsória.

EMENDA CS05292-7
_------------- .. UTOII _

~ Constitui~te Lysâneas Maciel

~_---------..L~dIllIO/cQ..lS.lo/.U.CO..I•• lo------------,l: Comissão de Sistematização

~_-'---------------'l'llTI)/,)\)S1'''~Jt,lõi.o-----------------,

EMENDA SUPRESS IVA

Artigo 106 - Inciso V - Suprima-se 'a palavroa:

11 ....... transformação ..... 1I

J UST IFICAçM

EMENDA CS05290-1m AU10ll

[-constituinte I ysãneas Maciel

~----------'LtNÁ.l1o/co..l' sio/ IUICo.r" , i o - -L -,

m tiza ão

r=-r---------------- Tl!xTo/olUSTI'ICAÇlo -,

EMENDA MODIFICATIVA

~1TULO-V_~ CAPITULO I - SEÇAO IV - Art. 107 - Inc1so V

Art. 107 - Compete privativamente ao Senado Federal,

A transformação de cargos ê um instItuto de direito admi

nistrativo de pessoal que pressupõe o desvio de fUOl;ão de cada servidor. Visa

a corrigir uma situação individual, de fato.

O i os t i t u t o , antet i ormente denomi nado "readaptação'l, não

é adequado ao propôs i to do Cons ti tu i nte de pres t ig i ar o concurso para prov i me,!!,

to de cargos públ l cos , Trata-se de expediente que jâ se mostrou inconveniente,

objeto até' de disposição em Atos Complementares, estabelecendo a vedação de sua

apllcação p-elos Estados e Munidpios. Tais circunstâncias desaconselham que a

transformação de cargos venha-a ganhar status consti tuciona I. Na meIhor das hi

põteses, a matéria deve ser relegada ao_legislador ordinârio.

A supressão propos ta torna-se i nd i spensãve 1, Inc1us i ve, a

nTvel de compatibi 1ização com a emenda supressiva proposta, pelos mesmos argu

mentos. ao inciso X do artigo 98,como texto do lnr-Lso IX do artigo 107. e co

artigo 89 da Seção li, do Capl tu lc V - Dos Servidores Púb l l cos Civis, objeto

iguql rne nte de emenda supressiva da "transformaçãoll •

AUTOR

j
~PD..T'T/"RJc~

Constituinte LYSÂNEAS MACIEL . ~ ~ J

EMENDA CS05293-5
(1JUSTIFICATIVA

v - autorizar, previamente, operações externas de natureza:finan

ceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municipios, ou de qualquer ór~ão, entidade ou soci~

dade de que participem, e decidir sobre o texto definitiv~ da conven
ção.

Objetiva-se apenas dar redação mais clara ao dispositivo em tela,

substituindo, no final no inciso, "decidir sobre os termos finais da
convenção" por '''decidir sobre o texto definitivo da convencão",

comissão õe sistematização

r=T----------------TE:XTO/.lU5TIFICAÇio--- ~

Acrescente-se § 32 a~ art. 253,nos seguintes termos:

,,§ 32 Os silvícolas são isentos do
serviço militar obrigatório."
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~-_......':'---__----_----_TUTO/,105TlnCAçio----------------~

efeti-

EMENDA SUPRESSIVA

SEçKo II - Art._ 102

JUSTIFICATIVA

Não deve constar do texto constitucional matéria que

vamente não se deva revestir de garantia constitucional.

Assim, a força de lei que se pretende atribuir . ao regi

mento e resoluções do Congresso Nacional deve ser excluída ~o t~

to constitucional.

TíTULO V - CAPíTULO I

,- I"LE,.ARIO/cor"ISSÃo/IlOBCOlilISSÃO-----------

l!Jc= Cemissãa de sistematização

EMENDA CS05295-1
ttonstituinte Lysâneas Maciel

JUS T I F I C A ç Ã o

Não há porque considerar a população indígena suscet{

vel da prestação do serviço militar· obrigatório. Os índios, no

contexto da c~dadania, gozam de um Ustatus U especial. Sem a ~

gacão da prestação do serviço mil~tar, fica em aberto o seu in

gressd nas fileiras em caráter voluntário, do que poderão apr~

veitar os indígenas aculturados.

Para inverter a postura colonialista que a sociedade

adventfcia impõe aos índ1os, deve-se renunciaF submetê-los aos

padrões e interesses estranhos às suas tradições culturais. Ne2

te sen~ido, não se just~fica obrigar os índios ao serviço mili

tar, in~tituição própria. da nossa sociedade, cujo significado in

cÁusive, dificilmente seria apreendido devidamente pelos membros
das sociedades indígenas.

Além disso, sua lamentavelmente baixa população -cerca

de 250.000 indivíduos - não chega a comprometer as finalidades
do serviço militar:

Constituinte LYSÂNEAS MACIEL

Por tais motivos, propõe-se a completa exclusão dos
índios do serviço militar obrigatório.

,-------- PI.ENAAlo,lcONISsÃo/soacOUt5sÃO----------_

Dê-se ao art. 28, inciso IV, alínea Q a seguinte reda-
ção:

IIArt. 28. . .

EMENDA CS05294-3
~ Constituinte LYSÂNEAS MACIEL

•••••••••••:. a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,bl após a diplo~ação, o mandato parlamén-
tar,podera :er ~mpugnado ante a Justiça Eleitoral, in~

tru~da a açao com provas conclusivas de abuso do po
der econômico, corrupção ou fraude e transgressões e
leitoraisi ll

1 cr;~;"oo~

PI.ENJ.RIO/COW\SSi.O/$UtlCCulL.ni.O---------_--, ~OA.T"~

I.rry_-.:~:::O::=.M::I:.:S:::S:::Ã:::O:...::D:::E:...::S:.:::lc.::S:.:::Tc.::E:::M:::Ac=T.::I:::.Z::.A~Ç::.Ã:::O -"- ~_~ ê0';0W.+ J

IV-- .......................................

JUSTIFICAÇÃO

AnteprOJeto de Constituição

Dá nova redação ao artigo 378, acrescentando o inci
so VII:

Os prazos. precl~sivos estabelecidos para a'

dos del~tos eleitorais têm estimulado sua prática.
apuração

VII - Valorização do Trabalho.
o abuso do poder econômico, a reconhecida ineficácia

e, em alguns casos, a complacênc~a da Justiça Eleitoral, propi

ciam profundas distorções na legitimidade dos pleitos.

JUSTIFICAÇÃO

A Educação Brasileira é, até o presente momento, eli

tista e conservadora, não admitindo qualquer referência ao tr~

balho. Todos os projetos e mesmo a Lei que regulamentou refer~

da matéria foram interpretados como sendo apenas para escolas

alternativas e de per1feria e, por isso mesmo, não lograram êx~

to.

Como a perda do mandato eletivo se~pre foi matéria de
ordem constitucional, que deve ser ~nscrita meridianamente no

texto magno, segerimos a inc~usão do dispositivo que possibili

tará a apuração de crimes eleitorais mesmo após a diplomação.

Dessa forma, a inelegibilidade pré existente à d~plo

ma~ão se tr~~~f0~~~~? em 1ncom?ntibjJiàajE ~al~ c exercício do
mandato.

SEJA O TRABALHO RECONHECIDO COMO O REFERENCIAL BAsICO

A referência quanto a valorização do trabalho deve ser

introduzida na fase escolar, no momento mesmo do ler e escrever.

Declinar todas as suas etapas, estabelecer os d1reitos dos tr~

balhadores, dar conhecimento das profissões, do aprove1tarnento

rac.lDnal de noss~s riquezas até o domínio da tecnologia e da ci

ência permit1rá uma eaucaçào auequada à realidade bras11eira.
Dessa forma, dim1nuiremos a marginalidade, a explor~

ção da criança, a exportação de nossas reservas e a importação
do conhecimento tecnológico.

r.:-lr---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO'- • ~

a-

crroPUTlOO~
PDT/RJ

Dê-se nova redação ao art. 28, inciso l, alínea "a"
crescentando a palavra lIigual ll após "votou.

JUS T I F I C A ç Ã O
Trata-se de questão de mérito que escapa à competência

desta douta Comissão. A palavra igual, contemplada pela redação

do art. 52., 1, alínea "e" de Comissão 1, tinha por escopo confe

r1r ao voto o mesmo peso'eleitoral em qualquer região do Pais.

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

EMENDA CS05297-8
!iI
l CONSTITUINTE LXS))NE1\S..r,lI\.Ç:U;;LJoC- -'

r.-r---------- PLEHARIO/COl.l15SÃOISOBCOIol15SÃO ~

desestigmat~zado na nova Const~tu~

da Educação como elemento de forr.ª

o Trabalho deve ser

ção e mencionado no Capítulo

ção geral do ser humano.

DE VIDA.

Mesmo com a introdução do voto d1strital, o voto igual

é uma precaução necessária para que se corrija as atuais distor

ções do sistema eleitoral.
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JUSTIFICATIVA

Constituinte LYSÂNEAS MACIEL

r.r-----------------TEXTOIJUS1IfICr.ÇÃO-----------------,

O texto original referia-se a concessão de anistia a auto
res de 'atentados violentos à Constituição". Não se conseguiuati

nar para o que seja o atentado violento, assim, deve-se excluir
do texto tal restrição.

AUTOIl.--- -o- _

Acrescente-se ao Art. 407, novo parágrafo, transforffian

do-se o atual parágrafo único em § 2 2 •

"Art. 407.

EMENDA CS05301-0
wc: Constituinte Lysâneas Maciel

~"UIllO~
POI

§ 1" O Congresso Nacional, a cada qua
tro anos, promoverá a revisão das concessões de ernissQ

ras de rádio, AM e/ou FM,de televisão ou mesmo das est~

ções retransmissoras de qualquer tipo, integradas ou

não em rede. 1I

r.lr---------- "LtICAJlIO!CO..."'lo/aUICOIllJ..,iD-- --,

Comissão de Sistematiza ão

",---------------- TlllTO!~U'TI,.ICAliÃO-_-- _

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO V - CAPITULO I - SECA0 11 - Art. 99 - Inciso XVI - Alínea a

JUSTIFICAÇÃO

o domínlD da comunicação conduz a inevitável poder de

convencimento da Opi~lão pública. Infelizmente essa verdade, ~ue de

veria servir a altos obJetivos nacionais, tem sido aproveitada para

a formação ou deturpação da consclência política, causando constran

glmentos e/ou ingerências nas emissoras de rádlD e de televisão, sem

pre que beneficia grupos específlcoS, SUJeitos ou vinculados a àetex

minada agrernlação política.

O texto sugerido nesta propOSlçao procura pôr termo a
essa prática indeseJável, permitindo que o Congresso, através de me

canismos revisionais que ado~ar, acompanhe de perto essas centenas de

concessões, que proporcionalmente Já superam, na atual administração,

àquelas deferidas pelo último governo dito revolucionário.

Art. 99 - •••

XVI - Aprovar previamente:

a) a realização de obras federais de grande porte, conforme de
terminar a lei;

JUSTIFICATIVA

A aprovação da lmplantação pressupõe já terem sido realizadas as

obras propriamente dltas, que terlam sido executadas independentemen

te de qualquer fiscallzação do Legislativo. Considerando que a auto
rização do Legislativo, nessa altura, não seria de grande vali~, pro
põe-se que a reallzação da obra seja previamente aprovada.

~":~~
~~J

PL[NARIO/COI.lISSÃO!SUBCOIlI!lSÃO--- _

"Art. 195 -

JUSTIFICATIVA

~ experiência jurãdaca brasileira já consagrou o uso do Orgão Especial r

que vem com sucesso desempenhando suas funções, pannitindo que os tribuna.l-5 can
um grando nârrero de integrantes possamcommaior facilidade cLlllFrir suas várias
atribuições. - -

Todavla, também a própria experiência derostzou que se toma necessário
haver um sa.st.ema de zodfz.io parcaal, no órgão, pennitmdo-se uma constante reno

vação de seus membros e uma desejável dl.J1ãmica jurisprudenClal.

l-.. alteracão de. art , 20P i § ?QI faz-se necessária p=-x;:. 3fa=J--~ FOssh":l

dúvida acerca da efetiva aplicação do prancípío tanbém ao SUpenor Tribunal de
Justiça, retirandcrse a expressão "Plenár101l

, sup9:tflua.

§ 19 - N:>s Tribuna~s com número superior a vinte e cinco membros p:rlerá

ser constituído órgão Especial, com O mínimJ de onze e o náxino de vinte e cin
co integrantes, para o exercãcio das atrib,llções adIrLinistrativas e Jurisdicio

nais da cooq:>etência do Tribunal Pleno, bem caro a unifonnização da jurisprudên
cia, no caso de divergêncla entre seus grupos ou seções."

§ 29 - o Orgão Especial será corrp::>sto, em um terço, no nâxíno , pelos~
bros maas antigos do Triliunal, garantlOOo-se aos demaas o- preench:unento da par_

cela restante, so-b o ai.stema de rcdizio.

"Art. 20a - ••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - "OSUperior Tribunal de Justlça também poderá funcionar dívadado

em SeçÕes e Tunras especializadas!'

EMENDA ADITIVA

T1'ruID V - CAP1TUID IV - SEI;!iD I - Art. 195 / SEÇ1\O lU - Art. 20a, § 29

TEX'ID PIDPC\SID

li]c= Comissão de Sistematização

r.r----------------TElCTO/~USTlfICAÇio----------- _,

EMENDA CS05302-8
tJ Constituinte Lysâneas Maciel

prPARTlOO~

pot

SEÇÃO 11 - Art. 101

EMENDA MODIFICATIVA

LYSAIlEAS J.\ACIELCONSTITUINTE

TíTULO V - CAPíTULO I

( ••• ), e d~sporá sobre o co'1curso públ~co

~'1dispensável à nomeação para o cargo.

AChESCENTE-SE, .IN FII\E, AO § 2º DO ART. 239:

Alnda que a nor~a geral seJa o preenchimento de cargos pú

bl~cos por concurso, no Jud~clár~o nem sempre é respe~taàa

essa rebra const2tuc10nel, o que Just112ca o ad1ta~e~to

proposto. De~a~s, quod abúndat non noscet.

E.'lE;m~ ilDIT1VA

§ 2 2 , ART. 239

Pfl"l·'UIJD/CO"'tssio/SLJlleOJ,llss.io~

',dÁl,ti V-ut.-!~ 'Ju(lê
,..,.., TEXTC/JUST'r'c,/lçic------7"""----------,

PLENAAID/COI.lIS!lÃO/SUBCOIlISSÃO-

ltJ Comissão de Sistematização _

EMENDA CS05299-4

P
r: CX:'/UU4(Í:;::· d.c

r.r TEXTO!~LJ$TIFIC"ÇÃO----------------_,

~ AUTOR

êconstitujnte I ysâneas Macjel

EMENDA. CS05300-1

TEXTO PR.OPOSTO

"Art. 101 - Somente o- Congresso Nacional, por lei aprovada

por dois terços dos membros de cada Casa, pode conceder anistia~
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EMENDA CS05303-6
t= Constituinte Lysâneas Maciel

r=-r----"-------------TEICTO/olUSTIFICAÇio------- --,

TEXTO

,Art. 99 ~ t da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V - "deliberar quanto à ~ncorporação, subdivisão ou desmembrame~

to de áreas de Territórios ou Estados, após a aprovação das Assemblé!
as Legislativas interessadas".

EMENDA SUPRESSIVA JUSTIFICATIVA

T1TOID VII - Cl\PITUID I - SEÇ1iO lI! - Art. 275 § 49.

JUSTIFICATIVA

can a criação da ProCUradoria Geral da União, encarregada de sua defe

sa judicial e extrajudicial, é incorrpativel a sua representação Judicial por ~
tro órgão.

Assim, deve ser supriJru.do o d:t.spositivo ac:una refen.do, que outorga,

no que concerne aos créditos tributários, a representação Judiclal da União aos

ProCUradores da Fazenda Nacional - que não se conftmdem com Os Procuradores da

União.

São substituldas as expressões "aprovar a incorporação" por "de_

liberar quanto à ~ncorporação" e "ouvidas as Assembléias Legislativas"
por "após a aprovação das Assembléias Legislativas ~nteressadas".

Certamente o que se pretende é a manifestação prévia da Assem
blé~a Leg~slat~va do Estado ou Terr~tór~o obJeto de mod~f~cação terr~

tor~al pretendida, como se depreende do disposto no Art. 44, § 39, p~

ra que, após, seJa a matér~a submetida ao Congresso, para delibera

ção e, não,. para nova aprovação.

~~"'--:-l
L.z.D~

AUTOfl:-----------+----

Comissão de Sistematiza aõ

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO 11 - Art.98 - Inciso XI

TEXTO

EMENDA CS05307-9
oC Constj tlliote I ysâneas Maci el
,..,..,,-- P'LUAfl:IO/cOIl:I"Xo/lulcOwla!Ão --,

õ.1,----------------- t[ltTO/~UaTIFlc...çio-----------------......,

ADITIVA
§ )2, ART. 44

LYSANEAS h~CIEL, CONSTÍTUINTE

'-">------------ TEXTO/JUSTlFICAÇÃO --,

Acre~cente-se a palavra PREVIA ap6s mediante.

• t I

JUSTIFICAÇÃO

Art. 98 - •••
XI - "criação e extinção de cargos, ,empregos e funções públicas

e fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos Arts

10G, item V, e 107, item IX:"
JUSTIFICATIVA

A ~ncorporaçao, a subdivisão ou desmembramento de-Estados
para que outros seJem cr~ados deve ser preced~da por auto

rização leg~slativa e consulta popuíar.

Por engano, a remissão constante do Art. 98 inciso XI, foi fei

ta ao Art. 107 .inciso VII ao invés de Art. 107, item IX, assim, prQ

pÕe-se a modificação acima.

blico de provas.

r=-r T[ltTO/~U5T1Fle ...çio----------------_,

e f"!!.criação ou extinção de cargos; empregos
fixação da respectiva remuneraç~o. l

JUSTIFICATIVA ~ -

Visa a suprJ.mir a -e"pressão IItransformaçãoll dos dispositivos men_ i

cionados, que anula o princípio, consagr~do no texto constitucional

(art. 85), do acesso aos cargos públ~cos através de concurso, permi

tindo que o funciontrio ingresse numa carreira de mais fácil acesso e

através de transfo~ação passe para outra sem o específico conc~rso~

v - "dispor sobre a

ções de seus serviços e

~DA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO 11 - Art. 98 - Inciso XI - SEÇÃO 111 

Art. 10G - Inciso V.

Art. 98 - •••
XI _ "criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e

fixação da respectiva remuneração, ressalvado o disposto nos Arts.lOG"

item V, e 107, item VII: I
Art. 105 -

EMENDA CS0530a-7

,-- I'ltNÂ'lIo/cDWISsÃo/luaeOMluXO------------

t=Jc= Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO V - CAPíTULO I - SEÇÃO IV - Art. 107 - Parágrafo Único

~

JUSTIFICATIVA

ObJetiva-se, ao se substituir a expressão constante do final do
parágrafo "s e m prejuízo da ação da justiça ll por II s em preJuízo das de

mais sanções Judicia1s cabíveisll~ conferir maior precisão técnica ao

texto do dispositivo.

,- I'lI:NÂ'1I0/cOIl:I::SÃo/llJDCOW.IUÃO _

~com~ssão de Sistematizaçaõ

Parágrafo Único - "Nos casos previstos nos incisqs I e 11, funciQ

nará como Presidente o do Supfemo Tribunal Federal, limitando-se a

condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, ~
ra o exercício de função pública, sem prejuí~o das demais sanções ju

diciais cabíveis. 1I

~_-----------_--_T[ltTo/"unl,.lcAç;,O----------------_,

EMENDA CS05306-1fi AUTOfl:-------·---.....----c: Constituinte Lysâneas Maciel

""'---------------- TtltTo/~lJSTlllC...;io-----------------

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO V - CAPITULO I - SEÇÃO 11 - Art. 99 - Inciso V
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EMENDA CSOS311-7fl AUTOR

~ Constituinte Lysãneas Maciel

m PLEHAAIO/COIolISSÃO/SUBCOMISSÃOi: Comissão de Sistematização

...UTOR'---------------] r<lp"D"T'oo~
CONSTITUINTE LYSANEAS I~CIEL . ~ J

EMENDA CSOS309-S

1:

Õ-1---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------------------, ""r---------------- TEXTO/"uSTIFICAÇÃO-- ~

VII suspender a execução, no todo ou em parte,

declarada incidentalmente inconstitucional por decisão
tiva do Supremo Tribunal Federal."

•••••• lo ••••••••••••••••••••

ADITIVA

Ir, ART. 245
IrI, ART. 245
V E VI, AtiT. 245
CaPUT, ART. 249

1. ACHESCENTE-ãE, NOS INCISOS SEGUli;TES DO ART. 245

TiTULO V - CAPiTULO I

"Art. 107 -

EMENDA MODIFICATIVA

SEÇÃO IV - Art. 107 - VII

TEXTO PROPOSTO

de lei

defin!

II (de cri~~~o~~ns,) vedads a 1ncomunicab1lidade; JUSTIFICATIVA

111 (e telev1são,) garantida, na forma da le1, a d1vul
gação de pronuncismentos~ã!lamentares em suas res

pec tavas Casas;
V _ ~usca e apreensão em dom1cí11a), com mandado Jud1c1sl;

VI (em Empresaa de Serv1~os Públ1cos), com ordem Jud1cial;

VII - (de bens), com ordem Jud1c1al.

2. (1ntegridade e ident1dade pessoais), a l1derdade de 1mprens ,

de consc1ênc1a e religião.

JUSTIFICAÇÃO

A lei que o Supremo Tribunal Federal declarar inconsti
tucional, por decorrência de representação, nos casos estabe

lecidos na Constituição (Art. 205, I, "e"), não precisa ser
objeto de suspensão pelo Senado.

Apenas aquelas leis declaradas inconstitucionais, inci
dentalmente, isto é,em processos judiciais em curso, é que ~
vem ser excluídas do mundo jurídico pelo Senado.

Assim, a inserção do tenno 11incidentalmente 11 no dispas,!

tivo em tela tem por finalidade evitar dúvidas a esse respei
to.

'LtNAluo/cOIoU',lo/IiU.COlllllSio--- _

EMENDA MODIFICATIVA

SEÇÃO II - Art. 105 - SEÇÃO V - Art. 108 §1",
32 e

TiTULO V - CAPiTULO I I
TEXTO r

_A~t. 105 - Salvo disposição ~on:tituci~nal em contrário, as deli~1

raçoes de cada Casa e de suas ~orrassoes serao tornadas por maioria dos I

::t::::~e~~:t::~:::~e que esta maioria não seja 1nferior a um quintoi
,

§ 12 - Desde a expedição do d2ploma, os membros do Congresso Naci21

nal não poderão s~r presos, salvo em flagrante de crime inafiançável ,

nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. I

§ 3" - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão I

remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para qu~

pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão

e autorize, ou não, a formação da culpa.

§ 72 - A incorporação às Forças Armadas~ de Deputados e Senadores~

embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prév1a

licença da Fasa respectiva.
JUSTIFICATIVA

Ohjetivando uniformizar a designação atribuída ao Senado e à câma

ra dos Deputados, proponho que se 'modifique a redação dos Arts. aC1ma

transcr~tos para que seja ut~lizada~a expressão Casa em substituição

2 ~21~ura Câmara. quer para a ~~upr~a câmara, quer para o senado.

EMENDA CSOS3i"2~5

/TI m~ AU:;;;:J) I J fPAbD~:

~ ~"d;~~-1c,~~
r;'1r----------------TUTOI"USTlFICAÇiO_-"~'_ _

JUSTIFICATIVA

TEXTO

Art. 249 - O rr.anto,·p~tetor do Jud1ciário deve abranger ta:n
bém a l1ber!ade de ~~prensa, e~ &e~a1 dura e des

necessariam~nte at1ngida em sit~ações em que re1ne

a arbitrariedade.

11 _ No estado de defesa, é v~dada a incomun1cab11idade dos
detidos. ~ 1ncoerente a om1ssão no casO do estado de

sít10.
III _ Nada Just1f1ca a censura a pronunciamentos de parla~en

teres na trl bana de 5.J.E: S l'êS1-~'" ~1vas Cases LeC;lsla tl. VE:S.

VI e VII _ O mandado Jud1cial, requerido com adequada funda

mentação, impedirá abusos comuns em situações de

exceçao.

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO V - CAPíTULO I - SEçAo V - Art. 109 - Inciso IV

"Art. 109 - •• ,

ÍV - exe~cer O poder de controle ou ~dfuinistrar empresa que, após

sua diplomação, venha manter ~ontrato com ~essoa juridica de dire1to
público, ou nela exercer função remunerada".

EMENDA CSOS310-9
fi
C Constjlltlljote I ysâneas Maciel

fic= Comissão de Sistematizacaõ
r;'1r--------------- TEXlO/olUSTlfICAÇÃO--------------- _

O dispositivo, em tela visa a preservar a independência do congre~

sista em relação a atividades privadas, porém, não estaria ela plena
mente abrangida se não se impedisse que o Deputado ou Senador pudesse

exercer o poder de controle sobre as empresas que gozem de favores do

setor público. Assim, também vetou-se ao Membro do Congresso Nacional

o exercicio de poder de controle sobre ta1s empresas.

!EMENDA CSOS313-3tJ AUTOR
~ CONSTITUINTE 1YSANEAS MACIEL

PLEWAllIO/CO,.15'Ão/JUlacOIo1l5'io-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

Por outro lado, ·por acreditar-se excessivo, reduziu-se a abrangên

cia do dispositivo a apenas aquelas empresas que, após a diplomação do

Deputado ~u;Senador, venham a gozar de ditos benefic10s, ao contrário
do texto orig~nal que impedia a vinculação do congressista à empresa,

ainda que os favores que esta tivesse obtido fossem bem anteriores.

..,--------------__ T[XTO/"UsTlrlcAçÃo-----------------,

EY.ENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA/SUBSTITUTIVA/ADITIVA

1. SUPRESSÕES: "ca pu.t" do art. 241, parte da § 3g
•

2. MODIFICAÇÕES: parte do § 42•
3. ADIÇÕES: "caput" do art. 241, § 72•



111 - atendimento obrigatório em cteches e pré-escolas
para criançãs até 6 (seis) anos de idade.

JUS T I F I C A ç/l O

ANISIO TEIXEIRA, o grande educador brasileiro, já ensin~

va, há décadas, a imprescindibilidade da educação pré-escolar,
o que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente
a pedagogia e psicologia.

Sem a garantia obrigatória da educação pré-escolar,os Po
deres Públicos continuarão deixando desatendidas milhões -decria!).
ças carentes, f icando o pré-escolar como privilégio dos que possuírem mais
recursos.

1. SUPRIMA-SE DO "CAPUT" DO ART. 241, .li!~, "ou a t í nga ãee

por calamidades naturais de grandes proporções".

SUPRIMA-SE DO § 32 AS SEGUINTES EXPRESSÕES: "de associação·,

"do sigilo de correspondência". "de comunJ.cação telegdfica
e telefônica", "e. na hip6tesa de calamidade pública, a ocu

pa~ão e uso tempor~rio de bens e serviços púb~J.:~s e priva
dos, respondendo a União pelos danos e custos áecorrentes· ••

2. ACRESCElf~ AO § 4 Q , APOS A EXPRESSÃO "SE NÃO FOR LEGAL";

( ••• ) e fundementada,

AINDA NO § 42 , SUBSTITUA-SE A EXPhESSÃO "DJ;Z DIAS" POli

( ••• ) vinte-e-quatro horas,

DAR AO § 62 A SEGUINTE REDAÇÃO;

§ 62 - O Congresso NacJ.onal, dentro de cinco dJ.8s

contados da decretação do ato, o aprecJ.ar~. devendo perma
necer em funcionamento enquanto vJ.gorar o Eatado de Defesa.

3. ACHESCENTAR AO § 72 , IN FINE;

( ••• ) e seili vreJuízo de rtsponder o executor, cive
----__e.penalmente, pelos stos J.licJ.tos pIb.J.cados.

Comissão de Sistematização

Art 379 

I

EMENDA CS05316-S
L!l AurOItê= Constituinte ELIEL RODRIGUES

r----------- .LlNAI'IIO/cOlfISsio/IUICOWltlÃO---------__e: COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO
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rr=P&IttIOO~• PMDB

EMENDA CS05314-1
(i] ) EJw.õI3'~t NELTON FRIEORICH . C- _J

PI.ENARIO/COlr,lISSÃO/sulleOMlssÃO----------

J
~OATA~

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO CoYoiJ'lt J
r::-r---------------TtXTO/o1USTlflCAÇio----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO 11 - CAPITULO I
ART. 13 - INCISO ~V - ALíNEA E - N9 1

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITADO N9 1 :

1 - OS ESPETlicULOS DE DIVERSÕES, INCLUIDOS OS PRÓGRAMAS DE TELEVI
SÃO E RJiDIO, NÃO SERÃO SUJEITOS Â CENSURA. CADA UM RESPONDERJi,
NA FORMA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COY~TER.

JUSTIFICAÇÃO

ConsJ.derando-se que todas as manJ.festações estão sujeitas às leis
de proteção da sociedade, não de faz necessário dar tal destaque
quando se faz referêncJ.a aos espetáculos de diversões.
Cons~derando-se que haverá servlço de 2nforrnação e esclarecimento

ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação de faixa etárJ.a
quanto aos espetáculos de dlversões.

CondJ.derando-se que o menor estará protegido também quanto aos pr~

gramas das empresas de telecomunicações, quando da classificação
daqueles por faixa etária e horárJ.o.
Considerando-se aJ.nda que o cJ.dadão deve ter garantido seu dJ.reito
de escolha e que, os abusos por ventura COMetldos, serão passívels

de punição na forma da leJ., JUSTICA-SE a sugestão da redação aCJ.ma

Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espet.ãcu "
los em OIversos do Paraná e da Associação Nacional das EntIdades dos Artistas e
Técnicos.

EMENDA CS05315-0
tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES
"' I'LlMA"IO/cotllS'io/IUICOUlSSio----------

tJ COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO
= TUTO',IUSTI'ICAÇão

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 379, inciso 111.

Inclua~se, na redação do inciso 111, do Art 379, do Anteprojeto.
Constitucional, a palavra "obrig~tório", ficando o citado dispE.
sitivo legal, assim redigido:

=------------_--Ttno/,luUI'ICAÇio----- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 378, inciso IV.

o inciso IV, do Art 378, do Anteprojeto Constitucional,
passa a ter a seguinte redação:

Art 378

I -

IV - gratuidade de ensino fundament?l e, no pré-escolar
.e nos demais níveis, para todos que comprovarem insuficiência de
recursos, em estabelecimentos estatais ou particulares, respei
tando-se o direito de opção da família.

J US T I F I C A ç /l D

E dever do Estado garantir a todos os conhecimentos fundamentais. O
direito de opção da família é sagrado. Cada pai, cada família quer, deseja
e deve ter a oportunidade de educar seus filhos de acordo com seus princí
pios, suas crenças e suas convicções, e não,simplesmente, aceitar a instru
ção imposta pelo Estado ou por quem quer que seja.

A gratuidade,para aqueles .9ue apresentam insuf iciência de recursos, é
necessária para dar oportunidade Iguais para todos, evitando-se assim a for
mação de elites intelectuais de classes mais abastadas, diminuindo-se os
desníveis que provocam barreiras estratificadoras, equacionando-se, finalme!).
te; os I""rVE'i.~ ~:::ais.

EMENDA CS05317-6w AUfOItê= Constituinte ELIEL RODRIGUES

---------- .LlIfAItIO/cOMIISio/IUICOlfllSio---------__e: COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAO
r::-r- TlXTO/,lUITl'ICAl;io -,

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: Art 388

Acrescente-se ao Art 388, do Anteprojeto Constitucional, o seguinte Pa

rágra fo \)nico:
Art 388 -
Parágrafo único. As empresas que mantiverem escolas para seus emprega-o

dos e os filhos, ou dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de estudo,
poderão descontar as despesas no recolhimento do salário-educação.

JUS T I F I. C A ç.~ O

E preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins,

aproveitando-se a rede física existente, para racionalização de
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gastos e otimização ne resultados. A bolsa de estudo cons~itui rce

dida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo._

Art 379 - O dever do Estado com o ensino, efetivar~se-á me
diante a garantia de:

JUS T I F I C A ç li O

EMENDA CS05318-4
[1 Constituinte ELIEL ROORI"'G"'U.!;.E"-S ---'J ccP~D~·~
~_-- .LIt....'uO/COllls'Ão/su.co ..,'sio- ---,

e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J

O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com
os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o me
nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não
se deve restringir sua atuação,de modo a não tolher, em cada
momento e em cada local, a lorma possível e mais conveniente.

=---------------- TItXTO/JUSll'IC.t.Ç;,O-------- -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: A~t 386
11

Inclua-se, no Art 386, do Anteprojeto Constitucional, a expressão: e para a

concessão ne bolsas de estudo a alunos que comprovarem insuf iciência de re

cursos", de modo QUe o citado artigo fique com a seguinte redação:

Art 386 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas, !
para concessão de bolsas de estudo a alunos que comprovarem insu1iciência de
~, podendo, nas condições da lei,e em casos excepcionais, ser dirigi

das a escolas confessionais filantrópicas ou comunitárias, desde que:

EMENDA CS05321-4
AUTOIt---------------

f:J Constituinte ELIEL RODRIGUES

r;"I---------- 'L~NI.,.IO,rCOIlIUÃol.(J.eO.,16'.io---- _

pu COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,.,.,-- TEXTO/,luSTIFU:.lçio------------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 13 incIso

Inclua-se, no inciso I do artigo 13, do Anteprojeto Constitucional,

mais a letra J, com a seguinte redação.
JUS T 1 F 1 C A ç li O

A bolsa de estudo constitui auxilio ao aluno e não à escola. Se em
determinado Locar não existir escola pública ou não for possível a ela ate~

der a todos, ou ainda riaqueles cursos não ministrados por estabelecimentos
oficíais, somente os que dispuserem de recursos terão o privilégio aos e~

tudos ,

Art 13 •••

r. ..
a) •••

morte, a legislação penal aplicável em caso de guerra externa e, no

de morte e os de estupro, seqllestro, produção e tráfico de drogas.

j) - não ~averá pena de morte, de trabal~os forçados,

de banimento e de prisão perpétua, ressalvando-se, quanto à pena de

os crimes de assalto e roubo seguidoscaso da prisão parpétua,

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA CS05319-2
,..:....~__'-'- IUTOIt---------------,

(!OI Consti tulnte ELIEL RODRIGUES

~-_-_------ ..LtNuIlO/cONIs.sio/5uleo..I"ÃO----~-----__,

EMENDA ADITIVA
J 11 S T I F I C A ç A O

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 372

Inclua-se, no Art 372, do Antept"ojeto Constitucional, llTJ parágrafo ún.!
co, com a segUinte redação:

Art 372 - .••

Parágrafo únlco.- Merecerão reconhecimento, estímulo e apolo, inclusi

ve subvenções, do poder público, as instituições ou entidades que prestam se.!:
viços, de farma gratuita, nos setores de educação, assistencia social e/ou r.l'.
cuperação de deI icientes, toxicômanos, alcoólatras e outros com desvio do cO!!!
portamento normal.

JUSTIFICAÇ/lO
rrata-se de contemplar, com o apolo do Governo, as instituições que

prestam o re.levante e necessário serviço de atendimento assistencial a pes

soas carentes, cooperando com o poder público no atendimento dos deveres so
ciais, àqueles que não dispõem de meios próprios para se sustentarem, nem de

acesso aos demais direitos que lhes assistam.

A sociedade brasileira camin~a, a passos largos, para a

~isteria do medo, motivada pela violência,cada dia mais acentuada,

principalmente nos grandes centros urbanos.
A marginalida~e com requintes de perversidade aumenta

assustadoramente,conforme comprova a imprensa de todo o PaIs. Ver

dadeiros casos macabros são levados ao con~ecimento da população

e o mais recente ocorreu na própria Capital da Rep~blica, onde

uma moça de apenas dezessete anos, de nQme Marcia, foi assassinada

covardemente na SQS 112, com vários golpes, apenas porque gritou

quando recebeu a primeira facada. Duvidamos que alguem contra um

apenamento mais forte, não mude de idéia quando o crlme, de manel

ra brutal e monstruosa, ocorrer com um de seus entes queridos.
Enquanto os criminosos estão sol tos ,com plena liberdade de

ir e vir em qualquer ~ora do dia e da noite, a grande maiorla da

população brasileira está cada vez mais acuada, desprotegida, me

drosa,apavorada e sem condições de exercitar o mesmo direito,co~

sagrado na Lei maior do País. Os cidadãos ~onestõs e trabal~adores

não podem malS sair de casa,a partir de determinada ~ora da noite,

r.I---------------- fl,nolJusrtrrCA,ç,io

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 379

SuprIma-se da redação do "caput" do Art 379, do Anteprojeto Con~

titucional, a expressão "público", I icando o ref e r í do Artigo assim
r"dIgido:

sem correr o risco de serem assaltados e assassinados. As mul~eres

e crianças sofrem constantes perigo de serem estupradas e mortas

de maneira selvagem e monstruosa.

Esta situação tende a piorar se não ~ouver uma dção mais

enérgica por parte do Estado. Na ~istória do D:r.:t: r--al,enLuntr!
mos várias correntes que defendem penas mais rigorosas para criml
nosos reincidentes, de alta periculosidade e aqueles que cometem
crimes ~ediandos.
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T~omaz Alves Junior em suas Annotações T~eóricas e Pré
ticas ao Código crimin~l, afirma: "E. como dissemos, o pensamento
do legislador punindo é corrigir e moralizar o delinqUente, com o
fim de ver se alcança um novo ~omem para a sociedade; se ainda não
ficassem satisfeitos,.cu~pre variar de pena, como de p~isão simples
para prisão com trabal~o pelo tempo ~ué se determinass~, e, no
caso de uma quarta reincidência, fosse a. pena elevada ao indefini
do, até dar provas de ter mudado de sentimentos e inclinações p!
la sua conduta e arrependimento na prisão".

Ainda,sobre o assunto,ensina Beccaria: "Para que uma pena
seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para desviar
os ~omens do crime. Ora, não ~á ~omem que possa vacilar entre o
crime, malgrado a vantagem que este prometa, e o risco de perder
para sempre a liberdade. Assim, pois, a escravidão perpétua,sub~

tituindo a pena de morte, tem todo o rigor necessário para afas
tar do crime o espírito mais determinado".

Para certo tipo de crime, vários paises estão aplican
do penas mais severas para tentar diminuir a incidência de deli
tos contra a vida, c~egando em mui~os deles a ser adotadas a pe
na máxima. No Brasil existem correntes favoráveis à pena de mor
te,.entretanto, tendo em vista ser contrária à cultura religiosa
do povo brasileiro, entendemos que a prisão perpétua seria um meio
termo para punir, com maior rigor, os delinquentes que cometerem
crimes de assalto, estupro ou seqUestro seguidos de morte e na fa-

bricação e tráfico de drogas.

A lei assegurará ao acusado a mais ampla defesa.

EMENDA CS05323·1
f=CONSTIrl!INTE: SANDRA CAVLACANTl

__________ "1..~N.. fl.to/cOW.ISSÃO/GUDCOlfIS5ÃO----------_,

C:COMISSAO DE SISTEMATTZAÇAO
,.,.... TEXTO/JuSTlrlcAç;.o -,

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: caput do Artigo 415.

Dê-se ao caput do Artigo 415, a seguinte redação:

Art. 415 - A União, os Estados e os Munic!pios,
ouvido o poder Legislativo, podem 'estabelecer,concorrentemente,
restriçGes legais e administrativas que visen a proteção amb~e~

tal e a defesa dos recurSQS naturais.
§ lº - Prevalece a compet~ncia da União quando e~

tiveren envol~~dos os interesses de mais de
um Estado, e prevalece a competência do E~

tado se estiverem envolvidos os interesses'
de mais de um Município.

~ 2º - As limitações e restrições estaduais, le
gais e administrativas, não podem dispensar
ou diminuir as exigências federais, nem as
municipais podem fazê-lo em relação as est~

duais.
~ 3º - As comun~dades locais diretamente interess~

das, terão total acesso às informações s~

bre o cumprimento do disposto neste artigo.

AUTOll:--------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13- INC!SO IX, alínea a e b

á) Todos tem d}reito a receber informações verdadeiras
de interesse pessóal, coletivo ou geral dos 6rgãos públicos,áu
tarquias, empr7sas estatais e órgãos privados, que exerçam funções
delegadas do poder público, podendo os interessados ou seus proc~

radores, independentemente de requerimento e imediatamente ap6s
simples solicitação verbal examinar fichas, documentõs, plantas e
processos administrativos ou outros, obtendo, por igual forma, no
ato, cópias reprográficas e heliográficas. .

CONST~TUINTE SANDRA CAVALCANTI

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

Acrescente-se à alínea a e b:

No Brasil, pais em desenvolvimento, o progresso de
sordenado pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e aos
recursos naturais.

Simultaneamente, o acesso de todas as classes soei
ais à, riqueza nacional é fundamental. O subdesenvolvimento, ~

final, é o m~ior poluidor nacional. Em consequência, deve a
Consituição prever dispositivos, que ao mesmo tempo, atendam a
todos os interesses nacionais a não permitam conflitos anteci
pados em nome des~es interesses.

O texto constitucional deve prever uma hierarquia
de competência que representa a gradação dbs interesses, guarda~

do-se a ,preferência do estadual sobre o local e do nacional s~

bre o estadual. Este princípio harmoniza os diversos n!veis ~e

maneira descentralizada e permite a atuação da Federação em d~

fesa dos interesses da nação brasileira.

EMENDA CS05324·9

,.,.... TEXTO/.lUSTI'ICAÇÃO --,

r.:T ..L!:H.llUD/CO.1I3~Ão/IUel:Olllls5ÃO----------_,

PlE"~FiIO/co"'l5si.o/sufleOWI$SÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO~ al!nea "b" do Art. 416

JUS T.I F I C A ç A O

Dê-se a letra "b" do Art. 4]6 do Ateprojeto de Constl.
tuição, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art. 416 - Dependem' de prévia autorização do Congresso

Nacional:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •

b) a instalação ou ampliação de usinas de grande portej'
hidroelétricas, termonucleares, termoelétricas, de processamento
de materiais férteis e f!sses, de indústrias de alto potencial
poluidor, de depósitos de rejeftos de alto risco, inclusive radi
oativos, qu!micos e bacteriológicos, bem como de qualquer proj!
to de impacto ambiental.

,.,.... TEXTO/JUSTII'ICAÇio -,

~ COMISSAO DE SISTEM~AuT~I~Z~P~C~P.O~ ~

A nova redação proposta para o artigo 416 estabelece
a forma técnica correta porque não se refere aos rejeitos ?ome~

te radioativos, mas também químicos e bacteriol6gicos, entre o~

tros. Embora reconheçamos que a proteção ~ preservação do meio
ambiente é um direito individual e coletivo fundamental, a le
tra "b" do inciso VII, do Art. l8/refere-se especifica.mente ao
risco de dano à vida e ao meio ambiente em consequência de ati
Vi~2d~s jndust~i?is. O artigo 41G, ao estabelecer requisltol constitucional para as mesmas atividades, cria umq superposição

de idéias.

EMENDA CS05322·2

l:..:.c.QNS]ll~fiLL:;:~~~!LhAV~~tH1- -----'
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b) Este preceito constitucional será obrigatoriamente d!
vulgado e afixado na entrada de todos os órgãos mencionados, re~

pondendo administrativamente os responsáveis por informação falsa
ou negativa da prestação da obrigação acima estipulada, por abuso
de autoridade, na forma da lei, sujeitos ainda aos procedimentos
judiciais compatíveis.

Por outro lado, o plebiscito, quando realizado na
localidade "diretamente envolvida", pode i"terferir nos intere~

ses de outra região, que pode até ser diretamente prejudicada.
Uma região produtora de matérias-primas pode, por exemplo, ver
reduzido o seu potencial de progresso, se não puder funcionar
em virtude e decisão plebiscitária injusta da população de ou
·tro centro.

JUS T I F I C A ç n O

JUSTIFICATIVA

r;-r--------------- TUTO/olU5TlfIC.lçio----------------,

rr;'A"T'DO~
I _RJ

~PAftTIDO~

F' RJ

EMENDA CS05328-1
t: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: O § 2º do Art. 324

Suprima-se o § 2º do art. 324

f: COMISSAD DE SISTEMATIZ~~~~10/COWI"iO/I'iUllCOIlIS3iO

O dispositivo supracitado é, no todo, redundância do Art. 323,

dizendo, com diferentes palavras, o mesmo que este diz.
É, portanto, imprópria sua permanência no texto.

EMENDA CS05327-3
e= CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

Embora o Título 11 tenha previsto no artigo 13 diversos
Instrumentos Jurfdicos oara assegurar as Garantias Constitucionais,
verifica-se no item IX, quanto aos Direitos e Liberdades Individuais
letras ~ e ~, que a norma reconhece o direito, mas não prevê com
clareza a obrigatoriedade do ali estipulado.

A Constituição vigente neste passo dispõe de mecanismos
mais eficientes para implemento dos direitos, como se vê dos § § 30
e 35 do artigo 153, permitindo aos menos aquinhoados fazer valer o seu
direito, sem ter que recorrer, desde o primeiro momento,a proced!
mentos judiciais onerosos e demorados.

Assim, propõe-se, estipulação de exercício do direito,
mediante procedimento administrativo, buscando-se favorecer os
menos amparados economicamente, evitando-se, também o assoberb~

mento da Justiça.

r---------- 'LENÃIlIO/CoqISSÃo/sUIlCOWISSÃO---C...-------p: CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05325-7
fi AUlORr: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r:-r YEXTO/olusTlnc"çio ---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 343 e seu parágrafo único

f: I"Lt:H""10/cO/,l15Sio/sUICOIII:lSio

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

I!J EMENDA DE ADEQUAÇIlO

Suprima-se o art. 343 e seu parágra~o único

JUS T I F I C A ç n O

Suprima-se este artigo e seu parágrafo, pois
eles são incompatíveis com O artigo 389- do mesmo Anteprojeto.

Dê-se ao Artigo 323 do relatório, a seguinte redação:
Art. 323 - nSão privativos de embarcações nacionais, a navegação de cabotagem

nacional e parcela nacional da cabotagem internacional, a navegação
interior e as atividades pesqueiras, salvo os casos de necessidade
pública. n

Parágrafo Único - Somente poderão explorar errpreendimentos pesqueiros, nave-
gação interior e de cabotagem, as emresas nacionais, para estes
fins constituídas.

JUSTIFICATIVA

A propositura se deve ao fato de a redação anterior do Art. 323 não
ter contemplado a diferença existente entre os diversos tipos de empresas, ex
plorando tipos distintos de navegação, embora todos sejam proprietários de em
barcações nacionais.

Como exemplo, temos a diferença de estrutura, calado, equipamentos
de bordo e outros, entre os navios de longo curso e cabotagem, podendo os pri
meiros invadirem o mercado dos últimos, sem a contrapartida recíproca, em face
das limitações destes.

Virá, portanto, a presente proposta, atender a necessidade de prot~

ção àqueles que desiguais, devem ser tratados com desigualdade.

~.'''TIC0:J
PFI

AUTOIt---------------,
CONSTITUINTE SANDRA ~AVALCANTI

COMISSAO DE SISTEMATIZAçnO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 46 - Inciso 111

EMENDA CS05326-5

,..,..,,-- 'LU.blo/c;owlssio/'u"o~l;iio,-------.:.--=...,

r::"I--------------- TCXTOlolUSTI,.lcaçio-----------------,

Dê-se ao Inciso 111 do Art. 46 a seguinte redação:
111 - Autorizar ou realizar empreendimentos ou

desenvolver atividades que ponham em risco a vida humana, o
equilíbrio eéo16gico ou o méio ambiente, ou que importem" em
alteração do patrimônio hist6rico ou da paisagem, após consulta
ao Congresso Nacional.

JUS T I F I C A ç n O

EMENDA CS05329-0
I!J 'UTOIt

C: CO~STITUINTE SANDRA CAVALCANTI
~ 'l.EUIlIO/cow.,slol.V'coIUSSÃo----------

t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
'""'" T(XTO/olIJSTIFlCAÇio -+

A emenda proposta visa resguardzr a representação
da vontade do povo que prerrogativa do congr~~so. As decisões
plebiscitárias, adotadas quase sempre por governos autoritários
são mUitas'vezes usadas em proveito de interesses econômicos.Não
se pretende, com a emenda, subtrair do povo o direito de deci
dir em questões que exigem formação e informação especializada.

EMENDA DE ADEQUAÇIlO - ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49 - inciso XIII

Acrescente-se a alínea a ao inciso XIII.
Alinea a - "Executar os serviços de policia mari

tima, aére~e de fronteira, através da PolícIa Federal, e, por
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este mesmo Orgão, nas rodovias, portos e ferrovias federais, na

parte referente a crimes contra a vida e o patrimônio."

JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç ~ O

Trata-se de uma expressão desnecessária e impr~

pria, poís dá a entender que outros órgãos compoem os Poderes
Fundamentais.

Suprima-se a alínea ~ do inciso I do art. 13

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADQ: ARTIGO 13 -INCISO ~- alínea d)

CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA CS05333-8

..,.--------------- TEXTO/JuSTlrrcAçÃo--- -,

r:-r--------- PLENI,'UO!Col.lls s i O/ Iiõ UBCOMI' s i o _,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

E evidente que, no texto do anteprojeto, ficou

faltando ajustar a competência da Polícia Federal, que vai atu
ar no setor marítimo, aéreo e de fronteira, com o setor portuá

rio, rodoviário e ferroviário, onde se passam essas ações.

..,.---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio---------- -,

,,;'r--------- ~L["'...RIO/cOI,lJssÃo/SU!lCO.,I'S,iO----- _,

EMENDA CS05330-3r: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1º Parágrafo único

Suprimir o texto" nos termos desta Constituição".
JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç A O
Trata-se de texto que fica melhor em outros ~~

pítul~s do Anteprojeto.

Trata-se, evidentemente, de uma expressão desn~

cessária, pleonástica e óbvia.

r-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio-- ......

EMENDA CS05334-6r: CONSTITUINTE SANDRA CA;~~~ANTI

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,.,.-r • I'LEN.UUO/COl.llssio/suI!lCOMISsio----------_,

EMENDA CS05331-1
tJ CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

..,. TEXTO/JUSTlf'lCAÇio,----------------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 2º

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 -INCISO I alínea f)

O artIgo 2º passa a ter a seguinte redação: Suprima-se a alínea f do inciso 1- do art.13

Art. 2º-
JUS T I F I C A ç A O

A República Federativa do Brasil tem, como fun
damentos, a soberani~ do povo, a nacionalidade, a cidadanIa, a
dignIdade intangivel da pessoa humana, a representação polit~

ca e o pluralismo.

O texto deve ser remetido ao capítul~ sobre o
Menor, previsto no Anteprojeto. /

JUS T I F I C A ç A O

raLO um l.t::'~ ... u Cünst.iLuLiurldl, iJd~Ldm linnas oá

sicas, dispen~ando-se as adjetivações e explicações.

EMENDA CS05335-4
f!J CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r-r--------------- TEXTO/JuSTIFrcAçÃo----- -,

EMENDA CS05332-0
r: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

y- PLEN..AIO/cONISsiio/suaCOI,lISsio----------r: COMISSnO DE SISTEMATIZACAO

..,. TEXTO/JUSTlrlcA;lo----------- -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 -INCISO I - AL1NEA g)

Suprima-se a alínea ~ do incIso I do art. 13

JUS T 1 F I C A ç A O

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 4º

Suprima-se a expressão" os principais."

A matéria é absolutamente inconstitucional,inva
dindo áreas próprias da economia e dispondo, de forma ampla
e genérica, sobre problema de conjuntura. Entra em choque com
o capitulo sobre taxas e tarifas.
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EMENDA CS05336-2
tJ CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

__________ PLEH,l.1I10/cOLllssÃo/auBcON1SSÃO----------p:'. COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-r TEXTO/JUSTIFlCAÇio. ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO I -alínea h)

Suprima-se a alínea ~ do inciso I do art. 13

Suprima-se a expressão " inclusive os de nature
za doméstica e familiar, com a única exceção dos que têm a sua
origem na gestação, no parto e no aleitamento".

JUS T I F I C A ç A O

Essa supressão se impoê, até por uma questão de
maior seriedade para o texto Constitucional.

Trata-se evidentemente, de uma inserção indese
javel. Não há hipótese, pelo menos até agora, mesmo em face do
mais respeitaveis anseios de certos grupos, de dividi~~Jcom os
homemla responsabilidade da gestação, do parto e do aleitamento.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

EMENDA CS05340-1

,----------- PlENAFlIO/COLlISsÃO!'uacO .. lssÃO __--. ,

f:J
r:-r--------------- TEXTO/JUSTIf'ICAÇiO ,

Trata-se de uma louvável aspiração, mas é maté
ria que está disciplinada de outra forma em vários pontos do
Anteprojeto.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS05337-1
tJ CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

,- I'LlNAlIllO/co"IlSSÃo/sUBCONlssio----------e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO IV-alínea e) itens 1,2 e 3

Suprima-se a alínea e e seus itens 1,2,3

JUS T I F I C A ç A O

= TEXTOlolUSTI'ICAÇio ~ _,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO 11

O texto passa a ser assim:
11- A nacionalidade.

JUS T I F I C A ç A O

O texto do caput é incompatível com outros disp~

sitivos do Anteprojeto, além de ser óbvio e inócuo.

~ evidente que a escolha individual do espetácu
lQ, qualquer que seja a sua natureza, goza da mesma liberdade!

Como está proposto, o país mergulha na mais am
1J1d"Ll lie r e Ll dade , que nem d~ mai s àllLlYd::a deoruc i ac l a s i u.l e r am ,

A supressão das expressões restantes se justifi
ca pela sua redundância.

EMENDA CS05338-9
t= CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

i-:T--------- I'Lt:HAlIllO/COUlssiotaulcolu5SÃO---------.4--,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

=---------------n:xTO/JuSTlflCAÇio----- _,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 , INCISO VII

= TEXTot,lUSTI'ICAÇio _,

Suprimam-se as alineas e) f) e g)
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO 111 - alínea d)

Após a palavra"grupos", acrescente-se a expre~

são" religiàsos, raciais, étnicos ",
Suprimindo-se a forma anterior" étnicas,raciais

ou de cor " "
JUS T I F I C A ç A O

O texto,tal como está formulado, não se compati
biliza com outros dispositivos,que constam de outros capítulos
do Anteprojeto.

Além disso, o esnírito da lei é bem claro:
considerar como crime inafiançável qualquer discriminação ~

tentatória aos direitos e iiberdades fundamentais.

JUS T I F I C A ç A O

Basta seguir no exame do texto do Anteprojeto,
para que fique claro que ele se choca, frontalmente, com o que
vem disposto no inciso VIII, alineas a) b) c) e d). Ali se aQ
mite a existência de entidades, particulares ou públicas, que
coletem informações.

O texto do inciso VIII cor responde a uma reali
dade no mundo moderno €' garante o cidad~o contra AhllC;OC;.

Ora , o que vem ocorrendo em matéria de espetác~

los públicos, peças teatrals e novelas, onde várias religiões EMENDA CS05342-7
AUTOI!

1 rr;;~IDO~tem seus valores submetidos ao achincalhe e ao deboche, exige [:J CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
que a Constituição inclua esses grupos religiosos no elenco ,

twI"~tln'te
I'L[NAltIO/CONISSÃo/IU,CO""ISSÃO

-~dos ue são rote idos ela lei. COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-r T[XTO/JUSTI'lCAÇio _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO O inciso V passa a ter a seguinte redação:

V- A Constituição da Família, pelo casamento, ass~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO V ,alineas a) b) c) e d)

gura:

...UTOIII-------------,

SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

".., T[XTO/JtJSTlrlcAçlo·" _

EMENDA CS05339-7

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 - INCISO 111- alínea e)

r."l,---------- I'LEHAJIIO/COlllsSÁO/suacOlollssio-----------,
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ala função social da maternidade e da paternidade,
como valores fundamentais.

b ) a plena liberdade na educação dos filhos

§ 2Q OS direitos dos atuais ocupantes inscritos f1cam
assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato.

§ 3~ A enfiéeuse conéinuará senoo apl1caea aos éerrenos
de marinha, e seus acrescidos, situados na faixa de segurança de
100 (cem) metros de largura, a partir da orla marítima.

c) nenhuma distinção entre filhos. legítimos ou
não e adotados. JUS T I F I C A ç ~ O

d) proteção e estímulo à adoção

JUS T I F I C A ç ~ O

Neste capítulo, basta registrar os fundamentos.
Em outra parte do Anteprojeto, o desdobramento destes teses se
fará de forma mais explícita.

A supressão da alínea e) se impõe em função de
dispositivo conflitante, oferecido no capítulo sobre a Família.

EMENDA CS05343·5
(l CONSTITUINTE SAfiORA CAVALCANTI j U;~T".~
W 'LENAIlIO/COMISsiO/IUICOIllISdO-----------j ~.n1 ;:"--=:l/
[- COMlSS~O OE SlSTEMATlZAÇ~O . C-çu ~T ~r1J

~----------_-- TEXTO/~U'TIf'leAç10----------------___,

EMENDA DE ADEQUAÇ~O

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386
Dê-se ao art. 386 a seguinte redação, mantido

seu parágrafõ único:
" Art. 386- O Poder Público não subvencionará

instituições de educação com fins lucrativos".

JUS T I F I C A ç ~ O

O instituto da enfiteuse ainda é um dos melhores instr~

mentes jurídicos aplicáveis ao controle do uso do solo, quanto à
proteção ambiental, preservação da ecologia e de freio contra a
privatização das praias.

Se o povo brasileiro pode frequentar livremente as pr~

ias e ainda conta com uma razoáyel proteção ambiental da costa,
deve tal privilégio à enfiteuse,aplicável aos terrenos de marinba,
pertencentes a União desde o descobrimento, por dire1to originário
da Coroa Portuguesa. .

Esses terrenos, inalIenáveis em seu domínlo pleno, fun

C10nam como d1que entre os terrenos alodia1s, livres de qualquer
restrição, e o mar, poss1bilitando a ap11cação de natural polít1ca
contra a especulação amob í Lí ãr í a , em berie f i c i o dos que não podendo

adquir1r terrenos junto ao mar, estar1am imped1dos de frequentar

as praIas, pois os acessos a elas serlam fechados.

Nos terremos interiores, a enfiteuse presta relevantes
serVlços, ao lmpedIr a utlllzação indIscrlmlnada do solo, possi

bilitando o controle da ocupação urbana e rural e a ap11cação de
normas reguladoras da estét1ca e da c1rculação viária, antes dos
Estados e Municíp10S assum1rem esse papel.

Se a enfiteuse tivesse merecido a divulgação conferida a
outros ans t r umen cos jur íd1COS. ser i a ela bem entenc1 i da. dada a C:::llA

simp11cidade quando comparada com a·de outros inst1tutos de d1
re1to.

Por outro lado, aqueles que ocupam terrenos da

União, Estados e Municípios, de instituições e de particulares ,
embora regularmente inscritos como ocupantes, perderiam com a e~

tinção pura e s1mples da enfiteuse, o instrumento adequado para
regularizar suas posses onde construiram benfeitorias, daí pr~

ver-se a aplicação de outro tipo de contrato para evitar-se a
subversão do mercado imobiliário, com graves consequências S6C10
econômicas afetando principalmente os menos favorecidos.

No aforamento, o propr1etário detentor do domín1o pleno,

ao ceder o domín1o útil ao foreiro, retendo cons1go o domín1o di

reto, estabelece uma espécie de condomín10, visando estabelecer
política de uso ordenado do 5010. O foreiro deverá pagar ao Se
nhor10, antigo proprietár10 integral do solo, o foro anual e o
laudêm10 em caso de alienação da sua parte na propr1edade, ou seja
o domín10 útil.

A extinção da enfiteuse como prevista no texto do arti
go, poder1a 1mpórtar em grave ônus para o Tesouro Nacional, sendo

entendioa como expropriação ~o domínio direto pertencente ao Se
nhorio.

comu

por

rece
auxí

Como está redigido, o art. 386 impediria,
exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa pudessem
ber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o
lio financeiro a " escolas confessionais, filantr6picas ou
nitárias."

A emenda tem por fim harmonizar o disposto no
art. 386 com as disposições do art. 355, § 1Q, e do art. 367.

Com efeito, o § 1Q do art. 355 diz:

" § 1º - t vedada a destinação de recursos p.Q
blicos para investimento em instituições privadas de saúde com
fins lucrativos."

E o art. 367 estabelece:

"Art. 367- t vedada a subvenção ou incentivo fis
cal do Poder Público às entidades de previdência privada com fins
lucrativos."

Tanto no art. 355, § 1º, como no art. 367,0 que
se veda é a Subvenção de instituições privadas com fins lucra
tivos, seja na área de saú~e, seja na da previdência. Não há ra
zão, pois, para tratar diferentemente as instituições de educa
ã_o_._

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

,---------- PLEH."to/cOIolISSÃo/sUIlCOM1SSÃO------ _

f!J COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O'

EMENDA CS05345-1
e: CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI

=,---------------- TEllTO/~uSTlFIC.ÇÃO-----_-_----_---~

~'AIlTIOO~

E1
.&UTOIt---------------

SANDRA CAVALCANTICONSl ITUINTE

,- 'u:N,I,'uO/tou"sio/IUICOIlISSÃO----- _

tJ

EMENDA CS05344-3

tJ

~,- TUTO/,lUSTltlcAÇi,O.------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 478

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 -INCISO I - alínea c

Suprima-se a alínea .!õ do inciso I do art. 13

a legisl~

claúsula

" Fica extinto o instituto da enfiteuse em im6veis urbanos,
sendo facultada, aos foreiros, a remissão dos aforamentos exis

tentes, médiante a aquisição do domínio direto, na conformidade
do que dispuserem os respectivos contratos.

§ 1Q Aplica-se subsidiar1amente, o que dispõe
ção especial dos im6veis da União, quando não existir
contratual.

Trata-se de texto desnecessário. Se os deveres
existem, o Estado, para cumpri-los, deverá orçá-los e dotá-los
de recursos.
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COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A0101l;--------------
SANORA CAVA~CANTICONSTITUINTE

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A~TERPDO: Art. 417, caput e parágrafos 1 e 2.

".-- 'I.CMUllo/cOIolI'sio/suacOIl"do-----------

= 1'I:xTo/,lUSTI'ICAÇio --,

EMENDA CS05349-4

l!JCONSTITUINTE SANDRA CAVA~CANTI

EMENDA MODIFICATIVA
DESPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386

~ -==- TUTO/.luSTlfIC.lçio---------------,

..,.., '1.r.,NAA10/eoNI'do/su.eo...,lsio------..,....-----,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

;:;:;:...:=:-=:.:..:=--==-==-=-=-.:...:::.--- 4OT.'---------------,

A expressão é vaga e não cabe em texto constitucional.

r.-r--------------- TEXTO/.luST1FICAÇÃO'----------------,

SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

COMIssno DE SISTEMATIZAC~O

EMENDA DE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se ao Art. 460

O princípio básico é limitar as atividades nucleares a
fins pacificos, eliminando-se quaisquer outras formas de aplic~

ção, ajustando-se à tradição de nossa política exterior a favor
do desarmanento nuclear e da proscrição universal de armas nu
cleare~ .

JUS T I F I C A ç A O

Dê~se ao caput do artigo 417 a seguinte redação:

~rt, 417- As atJvidades nucleares, no território na
cional, se destinam exclusivamente a fins pacíficos.

§ 19- A responsabilidade da União por danos decorrentes
de atividades nucleares independe da existência de culpa,ficando
vedada qualquer limitação relativa aos valores indenizatórios.

§ 29- Ao Congresso Nacional cabe fiscalizar o cumprime~

to do disposto neste artigo.

Quanto à responsabilidade civil, o enunciado que propE.
mos se refere aos danos decorrentes de atividades nucleares,obr!
gando-se à União, ilimitada e objetivamente, pela sua ocorrência.

A nova redação é mais adequada à linguagem e à posição
bras1leira em " foros" internacionais. Não altera o conteúdo do
previsto no parágrafo 19 original.

No anteprojeto está previsto o controle pelo Poder Públi
.co, mas,no parágrafo 3 9 , a fiscal~zação é feita pelo Congresso N;

cional. Isso conflita com a expressão Poder Público. Além disso:
a fiscalização "supletiva pelas entidades da sociedade civil "
não neces;ita ser explicitada no texto constitucional. A fiscaliza

ção pelo Congresso Nacicrnal já significa ouvir a sociedade civil~

São notórios os múltiplos usos da energia nuclear nos segmenttos
da saúde, da agricultura e da indústria.

Em cada caso, bem como na geração de energia életrica
o Congresso Nacional pode ouvir e escolher indivíduos ou socieda
des vinculadas aos setores interessados.

.,- , ..uÂ'lIo/c:o'''sslol.ulcolfluio----------

f!J
r..-r TUTOIJUSTlrlC...Ç;,O ---,

EMENDA CS05350·8

l!J

rep;~

&UTO"--------------
SANDRA CAVA~CANTI

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 394

CONSTITUINTE

Suprimir a expressão " respaldado por conselhos
sentativos oa sociedade civil,

Onde se lê " podendo, nas condições da lei, em

casos excepcionais,", leia-se" podendo, no entanto,".

Suprimam-se, do inciso II do art. 394, as expres

soi!!s " espaças cênicos, cinematográficos, audiográficos, videE.
gráficos e ~usicais, e outr~s espaços a que a coletividade atr!
bua significação."

_EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 394- INCISO 11

JUS T I F I C A ç n rr

As condições estabelecidas nos incisos e 11 já
definem a excepcionalidade e dispensam lei especial. No máximo
o Poder Público deverá regulamentar os incisos, de modo a facili

tar o rec.únhecllllellLo tidqueld~ condições.

. ,.LlNAJIll0/COIolISsio/sUBCOlussio-------.-----

e:=== COMISSnO DE SISTEMATIZACAD

r---------- ".INI.IIIO/co"'.,';,0/au8cOIol.''"''0 _f9 COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
= Tl:XTo/olUSTlrlcAçÃO ---,

EMENDA' CS05347-8
(J

EMENDA CS05348-Gm AUTOIl

[- CONSTITUINTE SANDRA CAVA~CANTI

JUS T I F I C A ç A O • ~rt, 460- " ... os Estados e o Distrito Federal ... "

Esta Emenda foi elaborada para efeito de compatibilizar
e, certamente, corrigir uma omissão, propondo incluir o Distri
to Federal, que já se encontra especificada nas disposições cor
relatas do Art. 197 e no seu parágrafo 19.

J U'S T I F I C A ç n O

proposta.

duas medidas, que se revelamSão dois pesos e
incompatíveis,

Daí, a supressão

Um extremo rigor comanda o capitulo sobre Educa
ção na parte relativa ~ destinação de verbas públicas, 41í se
estabelecem nürmã5 rígidas e axigentes para as escolas partic~

lares, só abrindo exceção para as filantrópicas, comunitárias

ou profissionais. No entanto, o inciso 11 do art. 394 é extr~

mamente liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trata

de repassá-las, a critério de uma vaga coletividade,para áreas
ainda mais vagas, chamadas de espaços ! C~nicos, autográficos,
videográficos e ... outros !!!,

"
·~.bs.olljfi.ímente
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EMENDA C505351-6
e= CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI

_______ .LEh.lllIO/COJ.lISS;.O/::VBCOI,lISsio--- --,

~ SSI\O DE SIS~_T~E::.M::.A:..:T-=I.::.Z::.AÇ"'I\c.::D:- ___'
~ TEXTo/~USTlrlc.Açio--------- ,

EMENDA CS05354-1
li) AVTOIt

r: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r---------- I"I.[Io/AJlIO/ccUISslo/St/BCOWI'.sÃO--- _e: COMISSI\O OE SISTEMATIZAÇ/lO

~--_------------1'[XTol ..u$TIFlCAÇio---------------__,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOADD: ARTIGO 379 - INCISO

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 3BO

Suprima - se, do art. 379- inciso I , a expr es são

" a partir ?os sete anus de idade, permitida a matrícula a pa~

tir dos seis·a~os. "

Onde se lê " idioma nacional" leia-se "lingua
portuguesa. ,;

JUS T I F I C A ç /I O

JUS T I F I C A ç /I O

A expressllo idioma oficial é pobre. Cada país
tem um idioma, que é oficial. O Brasil tem o seu: é a lingua
portuguesa.

A matéria é típica de uma futura lei de Diretri
zes e Bases da Educação. do ao Brasil.

Qualquer outra denominaçllo, nllo está
,

se referi~~

EMENDA CS05352-4 .UTO.-------
f: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
~ PL.r;NA"to/eowlSsÃo/sUBCOJ.lISSio-- _

t? COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

~--------------_ TUTO/olUS1'IFlCAÇio--------- ,

EMENDA C505355-9

1~.PF"LRT"O~PJI..'_-=C:.::O~N::S.;..T.:..I.;..TU:.I:.:N;...T:.:E:....:S:.A:.N::D:.:R:.:.A..;C:.:A.:.;V:.:.A:.:L::C:.A::..:N;...T::.I --'. C P _J

'LENAr«O/CONISSiO/SUIlCOIlISSiO----------

j
~DA.TA~t9 COMISSI\O DE SISTEI411TIZAÇAO H.uoH K71

=------- TU:TO/.rUSTlF'ICAi;io---------

EMENDA DE ADE'QUAÇM
DISPOSITIVO EMENDPDO: ARTIGO 379 - INCISO VII

EMENDA.MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

Modifica o caput do art. 257-

Ao texto do Anteprojeto, depois da
plementar, acrescentar:

" ao aluno do ensino ... etc "

JUS T I F I C A ç /I O

palavra Su Art. 257

'lO Estado protegerá a Sociedade,. preservando a
ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio
através dos seguintes órgllos: "

Trata-se , evidentemente, de uma correçllo, pois
só o aluno pode receber o auxílio previsto no inciso VII. JUS T I F I C A ç /I O

SANDRA CAVALCANTI

COMISS~O OE SISTEMATIZAÇAO

I.U101ll=-------------_

Trata-se de dar ao caput do artigo a redaçllo pr~

pria de um princípio e nllo a definição de uma escala de admini~

traçllo.

EMENDA DE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 250

"'"'--------- ,.L[N...'uo/co.."sio/su.CO..I'sio---------_~

EMENDA CS05356-7
e: CONSTI TUINTE

~---------------TUTOI"uST.,IC"çio---------------_,

assim:

EMENDA CS05353-2
t: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381 e parágrafo único

O parágrafo único do art. 381 deve passar a ser
o caput do artigo, com outra redaçllo.

E o caput do artigo deve ser suprimido. Ficando

~---------------TEXTO/..uSTlrlc..çio---------------,

~ I'LEN,I,'UO/coI.lISSÃo/sUIlCOWlssi'-----------,t9 COMISS/lO D~ SISTEMATIZAÇPO

Artigo 381- " O ensino religioso constitue dis
ciplina obrig~tória nas escolas públicas, sendo facultativa a
matrícula."

Acrescente-se ao Parágrafo único, um novp par!
grafo.

JUS T I F I C A C /I O

Esse dispositivo é a forma tradicional da estr~

tura educacional brasileira e não pode figurar, apenas,como num
parágrafo relativo ao ensino fundamental. Além disso, a ref~

rência deve ser feita à escola pública, pois as escolas confe~

sionais, evidentemente, já gozam desse direito, até mesmo p~

las suas características próprias.

A supressllo do art. 381, do Anteprojeto, se i~

põe por uma questão de adequaçllo ao restante do texto. Nllo co~

vém amarrar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto
de lei.

§ 2º- Os Estados os Municípios, os Territórios
e o Distrito Federal ampliarllo a sua rede de Delegacias Especl
ais para a Mulher, que deverllo ter, prioritariamente,como tit~

lares e pessoal especíalizados, Delegadas e policiais femininas.

JUS T I F I C A ç Ã O

O sucesso alcançado até hoje com a implantação

de Delegacias Especiais para a Mulher, com titulares Delegadas
do sexo feminino e com corpo policial feminino, especializado,
merece ser consagrado no texto constitucional, como uma das i,!!!
portantes conquistas sociais e jurídicas, da mulher brasileira.
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SANDRA CAVALCANTI

EMENDA CS05357-5
p: CONSTIT~INTE SANDRA CAV;~~ANTI

EMENDA CS05360·5

tJ CONSTITUINTE
AUTOIl--------------

=---------------TtXTO/olUnl1lc."io---- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 237 - INCISO IX

r=-r ttXTo/olUSTIFICAÇi.O --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 377

Dê-se, ao caput uma nova redação, suprimindo o
parágrafo único.

Suprima-se o inciso IX do art. 237

JUS T I F I C A ç n O

Se já existe permanente correição judicial, não
cabe sujeitar a Organização Policial Civil ao Ministério Públi
co, .sob pretexto de avocatura, supervisão e correição de proc~

dimentos investigatórios.

- " A educação, direito de todos e dever do Es
tado, será promovida e incentivada por todos os meios, com a
colaboração da família e da comunidade, visando ao pleno dese~

volvimento da pessoa e ao compromisso do ensino com os princl
pios da liberdade, da responsabilidade pessoal, política e s~

cial, da democracia, do bem comum e do repúdio a todas as for
mas de preconceito."

JUS T I F I C A ç n O

SANDRA CAVALCANTI

r=-r TI:XTO/olUSTlf'lCAÇio ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 309 -§ 49

O texto do Anteprojeto foge da boa norma de r~

dação constitucional, na medida em que coloca, no parágrafo, o
conteúdo principal do objetivo do processo educacional.

O texto proposto aqui é uma emenda da autoria do
Constituinte Prof. Solon Borges dos Reis e me parece a mais com
pleta de todas, inclusive porque menciona o compromisso do en
sino com princípios de responsabilidade pessoal, política e so
cial.

"UTOIt--------------,

I
EMENDA CS05358-3

tJ C~NSTITUINTE

O texto do § 49 passa a ter a seguinte redação:

§ 49 " A admissão de empregados nas empresas p.Q
bJicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, se
rá feIta mediante processo' seletivo, consubstanciado no concur
so público e em outros procedimentos de avaliação, mais elabo

rados."

JUS T T F T r. A ç n O

EMENDA CS05361-3l!J AuTOIl

[- CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r---------- "LUÂ~10/çCNlssio/IUICOUlsdo_----__,...- _t: COMISSnO DE SISTEMATIZAÇAO
r=-r TtXTotolUSTlFICAÇÃO -,

Embora concordando que o ingresso ou a admissão
de pessoas nas instituições caracterizadas como Estatais,Soci~

dades de Economia Mista e Fundações, se deva realizar por pr~

cesso avaliativo, considero que a preconização do concurso pú
blico como único procedimento a ser utilizado, é bastante re~

tritiva e impeditiva de que outros processos seletivos mais el~

borados, já adotados por algumas instituições,em estág~o ma~s

avançado de compreensão das questões de Recursos Humanos, possam

continuar usando aqueles procedimentos. "

H1ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 378 - INCISO IV

Após a expressão" níveis ", acrescente-se: "de
forma diretá, em vagas oferecidas pela rede de escolas estatais,
ou através de bolsas destinadas aos alunos carentes ,nas escólas da
rede privada, nos termos da lei."

JUS T I F I C A ç A O

.., --' TtxTO/olusllrlcAI;Ão'----------- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: PRTIGO 342

A realidade brasileira, neste particular, é muito
grõve. Estudam de graça, em escola~ orlLldi~1 U~ que pooem p~

gar. E pagam com imensos sacrifícios, os que não dispõem de re
cursos. Principalmente no 39 gráu.

Os países ricos, de forma democrática, usam o
sistema de bolsa de estudo e se dão muito bem com isso.Aqui no
Brasil, os abusos praticados nesse setor, desmoral~zam o proce~

so. Mas isso não impede que o sistema seja bom e possa ser im
plantado de forma mais correta e mais bem fiscalizada.

JUS T I F I C A C n O

Suprima-se este artigo, pois ele está Incompati
vel com o art. 389, do mesmo Pntep.o~eto.
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SANDRA CAVALCANTI

rL[NAoIlto/cOI.lISSio/SUIlCOIolI"io -,

P? COMISS~O DE SiSTEMATIZAÇ~O

.uTOII--------------
SANDRA CAVALCANTI

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE

(lr------ --- PLtNÃI'llo/eOIol\sdo/.uecOlllssÃO-----------

EMENDA CS05365-6
l!J

I.UTOII-- _EMENDA CS05362-1
f: CONSTITUINTE

r.-r---- T[XTOIJU~T1ncAç•.to----------------, r:T TUTO/~uST.,tc..ção---------------....,

EMENDA SUPRESSIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 26 -INCISO VI -Parágrafo único

EMENDA DE ADEQUAÇ~O

DISPOSITIVO EMENDADO: Substitua-se no Art. 197

Suprima-se o inciso VI do art. 26 Onde se lê ~EI~OS.

Leia-se JUIZES DE PAZ.

JUS T I F I C A ç ~ O
JUS T I F I C A ç A O

Todo o arcabouço do Anteprojeto está fundado na
legítima representação polí.ica da vontade popular,através do
Congresso.

Esta proposta tem por objetivo melhorar a redação do
Art. 197, substituindo" leigos", palavra v.aga, por "Juízes de

AU101l -,

SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

°az ll
, que ~.::e enccnt r cm implici t cs na c r Laç ãc da Jüstiça úe Paz,

conforme consta do § 1º do mesmo Art. 197 e, por consequência
efetuar, também, a necessária compatibilização das respectiva~

disposições.

mr---------- 'L[N.I.Juo/CONIS5io/su'COUISSior-

EMENDA CS05366-4
tJ

O uso e o abuso da figura do Plebiscito redunda
em conflito com a atividade parlamentar.

Para compatibilizar, é preciso limitar o Plebis
cito a casos específicos,não se admitindo que ele seja uma for
ma rotineira de e~ercicio da cidadania.

= TEXTO/..U5 ..'~IC4Çi.O---------- __,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 27

=---------------nxTotJUSTlru::AçÃO--- -,

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28-Inciso lI-alínea ~ nº 1,2,3 e 4
alínea f,g,h.

A ~línea ~ ficará assim:

Suprima-se o artigo 27
e) Lei complementar estabelecerá outros casos de inel~

gibilidade.

JUS T I F I C A ç ~ O
Suprimam-se as alíneas f,g, e h

Este artigo, evidentemente, sobrou de algum te~

to, na hora da confecção do Relatório. Não deve figurar neste

capítulo. JUS T I F I C A ç A O

~ uma redundância desnecessária.

EMENDA CS05364-8
l!J AUTO"

(- CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r.-r---------------TCXTOIJUST.fICAÇio----- -,

Todos os dispositivos suprimidos são matérla de lei co~

plementar.

EMENDA CS05367-2
f: CONSTITUINTE SANRA CAVALCANTI 1EP;~"~
f: COMISSAO DE SISTE~;~'~'~~~;~"'v."u""'-----------,l rr~-;Q:jfft)

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 237 - INCISO I

Suprima-se, do Inciso I do art. 237, a
são " privativamente"

expre~

= T[XTOI.lUsTlncrçÁo __,

EMENDA DE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 307

O art. 30~ passa a ter a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç ~ O

" Será considerada empresa nacional a pessoa

jurídica constituída e com sede no País, cujo controle de capl
tal esteja, em carater permanente, exclusivo e incondicional ,

sob a titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas
no país, ou por entidades de direito póblico interno."

NO rela.ório está oi.o que o tex.o ao art. jUI

do Anteprojeto tem origem no art. 3º ( caput) do Anteprojeto
da VI Comissão. No entanto, o texto publicado não confere. O

texto exato do art. 3º é o que aqui se propõe, como medida de

adequação.

O texto constitucionãl não deve estabelecer es
te tipo de exclusivldade, uma vez que, em mUltas Casos, a ação
penal pode e deve ser promovida pela própria autoridade po1icl

d".

JUSTIF C A ç ~ O



1274 • Comissão de Sistematização

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~--------- .. l.tN..'UD/COl,lIS5Io/sulleONlssio----------_,

SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

_---------------T[XTO/.luSTI'ICAÇio----------------,

EMENDA CS05370-2

tJ

~--------------_TUTO""USl'f"e ...ç.io---------------__,

_________ ,I.I:UA.ttlOICOIlIS;;,O/SlJ.COItISS.iO----------

j
~OI.T"~

@COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO tov O}fgJ J

EMENDA CS05368-1
f: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA DE ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 259, § 1º

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do art. 14-Cap.II, do Título 11

Ao § 1º • após a expressão" Policias Militares,"
acrescentar: " poderão no entanto, ficar a cargo das Guardas
Municipais, nos Municípios onde as Guardas vierem a ser organl
zadas e implantadas nos termos da lei.

Ar~. 14- E proposta a seguinte redação:

" SilO DIREITOS SOCIAIS DOS EMPREGADOS URBANOS E RURAIS,
ALEM DE OUTROS QUE VISEM A MELHORIA DE SUA CONDIÇAO SOCIAL."

I.
JUS T I F I C A ç A O

Trata-se de adequar o art. 257, inciso v, com o

art. 259 §1º.

O conceito de " trabalhadores" abrange empregaDOS, pr.2.
fissionais liberais e autônomos e até diretores de emoresas. O
anteprojeto de Constituição, em seus incisos, trata de " relação
de emprego ", típica e exclusiva dos" empregados."

Criada por lei municipal,a Guarda Municipal as

sumirá/naturalmente, as atividades previstas no § 1º.

SANDRA CAVALCANTI

AUTOll---------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

CONSTITUINTE 'SANDRA CAVALCANTI

EMENDA CS05371-1
j!J

.,... TII:XTO/.luSTIP'lCaçio -,

~ 'Lui'uo/cOIolISsio/.u't;ONISdo-----------,

rr-;;'Al'lTIOO~

FI

AUTOJlt--- _

CONSTITUINTE

EMENDA CS05369.9
[!J

CDmissão de Sistematização
,- .LtNÁl'lIO/eowls:!lÃo/.uaco...ssÃo--- _

tJ
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18-INCISO VIII- letra b
r:-r----- TUTO/.lusTl'ICAÇ;,O ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO I-ART.14 -cap.II, do título 11
Suprima-se a letra b do Inciso VIII do art. 18

" GARANTIA ~O DIREITO AO TRABALHADOR MEDIANTE RELAçaD DE EMPREGO
EST~VEL, OU INDENIZAÇAO PROPORCIONAL E PROGRESSIVA EM RELAÇAO AO
TEMPO DE SERVIÇO, NA FORMA DA LEI E RESSALVADOS:

JUS T I F I C A ç 1\ O

A) OCORRENCIA DE JUSTA CAUSAi

B) CONTRATO A TERMO,OU CONTRATOS CELEBRADOS COM EMPRESAS QUE EX~

CUTEM SERVIÇOS DE DURAÇAD TEMPOR~RIA, EM RAZAO DA NATUREZA DOS
TRABALHOS EXECUTADOS.

C) PRAZOS D~FINIDOS EM CONTRATOS DE EXPERIENCIA NA FORMA DA LEI,
O) SUPERVENIENr.IA DE FATO Er.ONOMlr.O TNTRAN~pnNrVEL TtCNTrn 'OU nF

INFORTIJNIO DA EMPRESA, SUJEITO A COMPRtlVAÇAO JUDICIAL."
SANDRA CAVALCANTI

~----,----__ PL.I!:N.AIC/coWISSÁo/sUICOIolHISio,----------_

e? COMÍSSAO DE SISTEMATIZAÇAO

AUTOIt--------------

A concordância das comunidades diretamente interessadas
está implícita na prévia autorização do Congresso Nacional, seu
legitimo lepres~nLdnle.

EMENDA CS05372-9
[1 CONSTITUINTE

F I C A ç 1\ OJUS T

No regime da livre empresa, todos os riscos são atribuí
dos ao empresário. Deve ser rejeitada a inamovibilidade dos em
pregados. Não se pode conc~ber que tenha o empregador de convi
ver com empregados insubordinados, indlsciplinados ou que não
venham correspondendo, profissional e tecnicamente.

Aliando-se as atuais disposições do FGTS com as m~didas

ora propostas, procura-se atender, ao mesmo tempo, os intereses
dos empresários e o dos empregados, ambos e5senciais à produção
e ao desenvolvimento nacional.

Tendo em vista a atividade de natureza sazonál de várl
os segmentos da economia, seria inviável estender a0S trabalhad~

res dessas categorias proFissionais a inoenização orevista no
Caput do ar.t1go.

A contratação está vinculada à realização deserv5ços de
natureza nã~ permanente, limitados às dimensões dos trabalhos exec~

tados pelas empresas. Esta a razão da redação proposta para a
letra" b".

Aliás, o parágrafo 5º, do art. 344, prevê penalinade
,adicional ao empregador que eFetivar dispensas excessivas.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 19

Suprima-se o artigo 19

JUS T I F I C A ç 1\ O

Uma Constituição define princípios. Este artl
go é, apenas, a constatação do óbvio. Do óbvio que o talento de
Nelson Rodrigues chamaria de " ululante" '"

f
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EMENDA CS05373-7 AUTOA-------

tJ CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI

Quem garante o exercício de soberania é o Parl~

mento, eleito por sufrágio universal, direto e secreto.
Quanto ao inciso V, basta o enunciado, sem as

PL.tNU10/COl,l"~ÃO/IUIlCOIlI!lsÃO----------1 ~OATA-----=-

(!l COMISSI\O DE SISTEMATIZACI\O Cavo"! Jcf-l J
ressalvas.

~ TUTO/"UST!f'ICAÇio _,

EMEND~ MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 20 , INCISO I -alínea ~ e E ,

INCISO II

Mantendo-se o texto, suprimam-se dele as segui~

tes expressões:

b) "desde que qualquer deles esteja a serviço do
Brasil "

c) ( integ,al

EMENDA CS05377-0
AUTOIl-------------~1 ~.P'FA'LTIDO~

(!JL·_.!éC~O~N~ST.L.If..T!..!U:!.!I~N!.!TJ;E~_S~A~N~D,!!Rl!AL.!,C~AC!V.!:!A!:.LC~A~N::!..T!..!IL __'. C- I _J
'LUlAIUO/COM1Ss!O!SUICOIUS'ÃO----_______ ~OATA::-::I

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZACAO I toy 01f§' +J

11- " os que, na forma de lei ..... idoneidade mo
ral. tr

JUS T I F I C A ç li O

~-----~---------TtXTO/,lI)STIF'ICAÇio---------------....,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: .ARTIGO 13 INCISO I alínea ~

nea i).

Num texto Constitucional moderno,progressista ,

Trata-se de compatibilizar a alínea a)com a ali

ter a

JUS T I F 1 C A ç li O

al "Adquire-se a condição de sujeito de direi
to à vida ,desde a concepção;

O artigo 13 - inciso I alínea ~ passa a
seguinte redação:

ACeita a redação da alínea al, ~ feto deixa de
estar protegido pela Constituição, pois s6 será sujeito de direi
to à Vida ( inciso I l, pelo nascimento com vida.

A posição progreSSista, em relação ao nascituro,
é a de defendê-lo de qualquer ato de violência, tortura ou di~

criminação.
Nenhum brasileiro pode ser impedido de nascer.
Aceitar que o brasileiro s6 é sujeito de direi

to se nascer com vida, é aceitar a fome, a miséria, o abandono
e as doenças, que provocam milhões de abortos espontâneos.

~ aceitar, ta~bém, que por falta de apoio da sQ
ciedade, milhares de mulheres se vejam induzidas a matar seus
filhos, ainda no ventre.

A moderna fetologia, que é uma conquista do pr~

gresso da ciência, poe diante de n6s uma realidade inquestion!
vel: a vida do feto.

Considerar o feto como um ser vivo,sem a condi
ção de sujeito de direitos Constitucionais invioláveis, é de~

rubar todo um arcabouço jurídico de defesa da vida.
~ aceitar a violência, pois o aborto provocado

é uma violência.
~ aceitar a tortura, pois o aborto provocado é

uma forma horrível de tortura.
~ aceitar a pena de morte, pois o aborto nrovoc~

do é a condenação, à morte, sem tribunais e sem direito à d~

fesa.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 26 - INCISO I (INTEGRAL) e

INCISO V ( PARCIAL )

Suprima-se o artigo 24

-Suprima-se integralmente o INCISO
-Suprima-se parcialmente o INCISO V , a partir

da expressão " até a expressão"profissional'

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 24

Cabe à Constituição definir princípios. Todas as
minúcias e pormenores,de como os princípios devem ser postos

em prática, são matéria de lei. complementar ou lei ordinária.

O artigo 25 diz tudo o que está dito no artigo
24 I ne forma mais correta.

JUS T 1 F I C A ç li O

_--------- .L.(.MiIl,IO'e.Nlui.o/~u.co..tssia----------e: COMI55AO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05375-3
tJ CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

~ ruTo/,1U!lTlflCA;io-----------------,

EMENDA CS05374-5 AU••A--------

PU CONSTITUINTE SANDRA CAVA~CANTI I er==;;~..~
(:l COMISSAO DE SISTE~~~;·~·~;ç~~·I'u,'o .•"". I rr;!01/B)
_------~-------- Tt::no/,lUSTlfIC..ÇÃO------------_~-_,

JUS T I F 1 C A C 1\ O

A eliminação total do inciso I é 6bvia. A sobe
rania não se exerce através de plebiscitos, que são exercícios
tipicamente caracterizadores do enfraquecimento do poder Legi~

lativo.

o plebiscito é uma forma de consulta popular que
se ajusta, de modo perfeito, aos chamados regimes autoritários.

em que se propoe m grandes avanços sccioi~, proteção de fato às
minorias e amparo aos indefesós, ~ feto , ser vivo à espera da
etapa do nascimento, à espera Da etapa da infância, à espera da
etapa da adolescência, à espera da etapa da maioridade, da m~

turidade e da velhice- esse ser vivo vai ser o único a ficar de
fora.

Essa é uma posição retr6grada,' elitista, conse~

vadora e cruel.
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SANDRA CAVALCANTI

EMENDA CS05378-8
fi 'UTOIlc: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA CS05381-8
f: CONSTITUINTE

IoU101l'--------------

r:-r--------------- TtxTO/~uSTI,.IC...çio---------------__,
r:-r---------------TfXTO!.lUSTIFICAÇio,----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO 111

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 INCISO XI

Suprimam-se as alineas ~,i, e 1

Suprima-se a expressão" conforme a lei", no ca

JUS T I F I C A ç n O
puto

Suprimam-se as alíneas ~,~,Q,~,f,~,~,i,l.

A matéria está mais bem disposta no capítulo es
pecial destinado à Família, ao Menor, ao Idoso e às pessoas po~

tadores de Deficiências.

SANDRA CAVALCANTI

r.;--------- l"LElIA"'O/COM.S'1.o/IUICO"'IS.io---------__tJ COMISSnO DE SISTEMATIZAçnO

JUS T I F I C A ç n O

A supressão da expressão " conforme a lei" é
queztüe de texto. Nüo h6 r.ecc~sid~d~ de mcnç~G.

Deve ficar a alínea a), que me parece extremame~

pcr umoo.perr:::z

'UTOII--------------,
EMENDA CS05379-6
t: CONSTITUINTE

r:-r--------------- Tl!XTO'..USTIFICAÇio----------------, te oportuna.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 -INCISO VIII alínea e)

Mas, as demais, devem ser remetidas aos capítulos
sobre CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, em outra parte do AnteprE.
jeto.

·COMIssno DE SISTEMATIZAçnO

&UTOJl.--------------
SANDRA CAVALCANTICONSTITUINTE

~ ,I.IUIÀ,IoIo/coN.ssio/SUICOUllSio-----------

PJ

EMENDA CS05382·6

tJ
JUS T I F I C A ç n O

Suprima-se a alínea ~ do inciso VÍII do art. 13

Trata-se de matéria conjuntural, que hoje pode
ser vista de um jeito e amanhã, de outro. Não cabe numa Consti
tuição.

~--------------_TrXTDIJUSTJrJcJ.çio---------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: O inciso VIII do art.14-cap.II

EMENDA CS05380-0
p!. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI tr;;~O~.

JUS T I F I C A ç ~ D

r:-r--------------- TUTO/..USTIFlt4Çio,-------------·--__,

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 - INCISO X

A Constituição prevê salário mínimo. Quanto aos pisos

salariais devem ser objeto de livre negociação entre as partes,
que ponem analisar as peculiaridades regionais, as condições e~

peciais de cada empresa ou de cada categoria profissional,faze~

do o ajustamento compativel e desejado. Alias, esse é o Funcion~

Suprima-se a expressão: " e a utilização criadE..
r a do tempo disponível no t r aba Lhol'

menta dô Chôffiôdô negociôç~o
__ l _ :. _

...U.J..C .LVd.

SANDRA CAVALCANTI

~--------- PLt:" .."10/tONISsio/sUIlCOllllSlio----------F: COMISSS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
JUS T I F I C A ç n O

EMENDA CS05383-4
tJ CONSTITUINTE

AVTOlt'--------------

Na verdade, trata-se de uma expressão vaga,a ni
vel de plataforma ou programa.

Não é matéria Constitucional.

r:-r---------------n:xTO/.lUSTlfICAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 6Q

Suprima-se o art. 6Q

JUS T I F I C A ç n D

O artigo 6Q não é um texto Constitucional. Tra
ta-se de uma linguagem cõnjuntural ,cheia de desejos e aspir~

ções, que fica melhor em discursos políticos ou em panfletos.~

desnecessário, por inteiro, pois sobre os seus desejos vai ser
construido todo um arcabouço jurídico.
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EMENDA C505384-2
pu CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
,,- 'I.lNAIlIO/COloll'sÃO/IU.etUtSlÃO-----------

e: COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO-
,..,.., TUTO/.lUSTI'IC...çi~----------------_,

EMENDA C505387-7
f:J CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI ) f:Y;~'''~

'LEHÁJlIO/COaussio/.tI.COIUSSio-------------: ~.o' /D·OT~~I"'"e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO --l Loa, T~ttJ
r='t---------------- TI:XTot.lUST1fICAÇio------- --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 5º

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12

O artigo 5º deverá ter a seguinte redação:
Suprimam-se os § lQ e § 22 do art. 12

Art. 5º - JUS T I F I C A ç A O

O Estado exerce soberania política e econômica
sobre os recursos naturais e bens criados do país.

Trata-se de matéria repetitiva, que está mais
bem situada em outro capítulo do Anteprojeto.

ALJTOII---------------

J
:rPp'T"B1D~~

CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI . ~ J

EMENDA C505388-5

tJJUS T I F I C A ç A Õ

O verbo não deve ficar no futuro, uma vez que
o princ1p1o é para ser aplicadO. E cortam-se,ma1s uma vez, as
redundâncias.

.,,----------- I'I..EM.Il.R\C/t;O),l'ssÃo/s\J&t.OM 'si.~-- _

eoMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
- lE;cTO/JUSTlFlCAÇic -,

SANDRA C~VALCANTI

"UTO"------ _
fAÇÃO DE EMENDAS

EMENDA C505385-1
[1 CONSTITUINTE

,------- 'LUA"Jo/cOlllSSio/sUlltOMlssio-- _

PU COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

..,..,,----------------TuTotolUSTlrlCAÇÁO------------------,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 440:

" ... cujo tempo de exerc;CIO sera considerado apenas
como contagem para efeito de aposentadoria, nos ter
mos desta ConstltuIÇ~O.u

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10

Suprima-se o artigo 10º

JUS T 1 F 1 C A ç A O

Ass I m, passará a ter a segu I nte redaç~o;

"fica extinto o pagamento de subs;d,os e de demais be
nef;c,os dos e,-Presldentes da Rep~bl Ica, ex-Go\ern;
dores de Estado e de ex-PrefeItos ~unIClpals, obt,=
dos em função do exerc;clo do cargo, CUJO tempo de
e~erc;clo será consIderado apenas como contagem para
efeito de aposentadoria, nos termos desta Constltul
ç~o."

S~NDRA CAVALCANTI

r---------- I'L[NA'1II0/cOMI"io/sUIlCOMIUio _e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Todo o conteúdo do art. 10º está contido,de fo~

ma objetiva e sucinta, nos art. 7º, 8º e 9º. Trata-se de redu~

dância e de linguagem impertinente.

JUS T I F I C A T I V A

são milhares de ex-prefeitos em todo o Bras! I que e>;,erce

pam seus mandatos e não tiveram, como ainda não t~m, considerado e!

se tempo de exerc;clO de mandato como v~1 Ido para efeito de conta

gem de tempo para fins de aposentadoria, o que configura grande In

Justiça com aqueles que, quando no exerc;clo do cargo de prefeito,

dedicam-se em tempo Integral, sem feriados ou domingos, a

salvo rar;sslmas e não mUito honrosas exceç~es.

AUTOIl---------------
EMENDA C505386-9

f:J CONSTITUINTE

,.,.,,----------------TUTO!oIUSTlfICAÇio-------------:------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11

Suprima-se o art. 11

EMEND~ ~5Q5~-ª~:~_ _"''' _tT - - - l0~SITUI~TE GAi'T0ríE ~IGHI ~
--- ... _---------_._-_.- ----------------

[,T
---- _ttA-O •. s.-rlt.l,;ic-.~--- - ----- -- - -- _ .. _.~ - - .

JUS T I F I C A ç A O

frata-se apenas de uma plataforma de política e~

terna, boa e bem articulada.
Todos o? seus incisos estão repetidos ao longo

do texto Constitucional, em capítulos mais aproprrados.

AI"t. 3g6 - As 'C'I~I)üs pCblrca«:;, <e l v o b o l s o s de l·~tlJ

do, «:;q,I~~O dc s r r no de s ~s c s e o l os p;JbIICc1S, p odondo , e-m
c~~os c'crrclonals e na fOI~mü da ler, s~r ~pl Irad~c

0m b0nef;clo de cntl~iadcs de ensino $~m fins I~J~I·dtl

\ os de, I domo o t c c o de s t r-e de e c orno de u t I II d<,dl'" I't~h I I:
,"d.

Pal·~91"afo Único - O ensino; I i\,'e ~ Iniclatl\d pl~l

\ ada que o mI n I st'"l"urá sem i nger~nc i a do Poder r;'b '1

co, ~al,o para fins d~ ~lJtorl=aç~o, r·0~01111l·~lllllllto

e c r-c dc nc t o mcn t o de c ur s.o s C' c up c r-v I::':~('l (''h. qUdlld.hf<'.
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(' r c vt o do e n t c pr-o je t o nc c e s sr t a de adl..qll"'l(~O. Sob p c rr e de ~l.lm a dd<.-"qUdÇ~(1 ~1-OpO ... t a, tLI·' d~.ns ~ l r.ll'l~t'~.!ll ...io C"" r-r- I T ,-, 

o o a c s r éb r Lr de de , atr~a\Z,s o e SC'U direito a In,)('nl;:açl1o cu c , u o s t c r

mos da t:1I ....-u d s , c or-r-ce-r-onde e E-e (OIhP?t r b i II::a c om a t,'ad,ç~o ...i" 1..u- .......~
direito t r ab e l h r s t e , ou e.e j e , dOIS sal~rlo~ pOI~ ano de Sl'I~\IC:Q l-'l~l~

tado

Const,tu,nte GAST0~E RIGHI

e~SapdrPCe, tan_h~m, o fallt~$ma da Idbl I 1=<3Ç~O Jd~

p r c s e s , t~o upregoado por nossos C:'1l'1J.lI~e:::.~rlos ~U(> c u l t r v e m o n.au

to, em qualquer prcn~nclo de crise, se desfa=cr~m prlmclramente
seus ~mpre9ados e 5~ em ~Itlmo ca~o, se dcsfa=~m d~ seu~ lat~s.

ror oo t r-o I e do , c) ~('r.,'H·açao da l qr-o ja do E::-t'"t1do no o Pt.!:.

mr t e Q prl\ II~gIO de e e-c o l e s confessionais. \lal5 e-r-nde , fll''ll\t",,

pia ~ caridade e caridade n~o ; ensIno ou escola. rlnalm~nte, (\ o~

Jctl\O do dISPOSltl\C fOI o de prcf~renclar ent Idades sem fins lu

c r-e t r v o s (cs t e e a C',pr'e5s~o c or-r-c t e ) e os Itens I e II r.o dc m .... vr

suprimidas com o ac,';sclmo SImples da (,prC~5~o ora aditada, ou ~~

Sala das S(~~~~s, em , ,-_._-

la, "ele v r dernc nt e c e de s t r e de s C0f"10 de' u t r l r de dc I'~bl'ca". Por-o
~llt ,d.ld\"" s e h ..H"nlH' de ut I I Idade pl~bllCd nc-c-c s e r t o Pl"l.lIlCh." o s

QlJISl10S ~llpCI'fllJaln~lltc I·cpctldos nos II'CI~OS I c I I.

11,.)

rr-

o

EMENDA CS05392-3 .
r,] - --. -' C0\~T;-TI~lt,rt-~m~~E- RI-GH-I -'- ---- Jl. __ __. _ .. ..-- .'. . .__

t _

COn$tltullltc GA5T0NE RIGHI

o Ilorosto de I'cndu na fonte, as contl~lbulç~es de ~('9lll'0

prl\ado coletiVO, as mensal Idades de sindicatos, assoclaç~cs, p0CU

111."1 rOI~ o-cu t c em rnt~tllds, ~l-:'sl:::;.tC:nclü 111~'dICu, prc-s t ..~ç~es de 1..~"',~I'r'll~u-

Il'lpcdll~-'::'C d II)Cld~llCla dI? llllafqlJ~r tl~lt'uto 0U C0Iltl~ll,tll

çao I,a foll'd s~lal·lal e Inc~mrat;\el com In~m('l~as d'$POS'Ç~tS Jo an-

1lPI~OJ('tO.

f:J '-'-,' J
L ~1 1', _

:. < _.: t ... #.:~ ~ L ..... :: ••

C0~ISS~e PE SISTl~ATIZ'ÇÃO

_~ __J
_________________________________ JL'J . _

:J ---

"EMENDA CS05390·7

~~ ,.

"11 de- ~(gurll""'ddc 8C1Cldl" c o n f t r t e com o artigo 3..+] que c e t eb o Ic c o c m

p o r- do s c-o n r o e-m folha. Ch(g ...'I~;am('lS a a,hc.,',·açào de t nv r obr ! r c e r- 1.."' run

do 0(' Gôl~ã"t I a pOI· Te mpo QC' Ser-v 1,0,

ba s e e v c IU~1

=~,(Ic1S pelo ['I1~t'lprlo c rnpr-e qe cio I. ....r e r.. r e m <c ndo r opcdr de e , As !,",1~'",~"~I~lS

p c nS;'C'$ de v I d.15 a ( .... p o s a s C f I I h o s dl"'" ' ...U"I om de poder- s c r- C" I ~11 do s

t
t;'lll:l~l do r,~ltlH.'IIO-~,11111...tr-o c n~o ~ cl~~\cl quo a r-c s c cl v e c u r dc

~cllln'lldç~O l'\cntual, ~Ol~ ela~ de qll~lqllel~ MII'I~t~I~lo.

Por- o u t r-o l u do , (,~t'; <e rno v ou do n c m~'I~lto, P(\IS a (\\llll~-

Ee.t c d r s po s r t r v o v c d a <3 'lClJrnlll,l("~O de o oo s.c nt odor-r o s , I~l'=:'

::'-011 \ o do o li I ~pOhto no o r t . 1 >3. ('CI..·'WI'C' qUI? o ar t . 183 c u 1 d ..'! do l ('r,IJ'~

,,-v

... ,ll.~ 'uc 1.1\
nanclõda.

Ar,::,ui'do o d I Soro": I t I v o que (" I ge COr/fiar I b " '=a«~(l c ,hh q{f~

çao, ~Olnlnte rOSS~\QIS relo e~tll'rarn"nto.

~t -. ....t,( ~, (In
Sala das Sc~~~~5o, em

EMENDA CS05393-1
loJ C0'~TITUI~lE GASTr~E RIGHI

\

EMENDA CS05391-5
t?~__-.: --__~~~T~i~i~;L~;~i~E __R.!.G~~ ~~ ~~~_J (?

I
~;'~'~_J I-J

l

-J

-' ,~~. ~.. : . - ~ ~ ',:':

C0'.\ISSÃe f1E SISlf'\HIZ'Ç1.0

ACI·('SCCI,tc-se llrna Il?tl~a d
ent c-p r-o j o t o , do s~8ulntc

.
,10 i t c-m I, ,,)0

t C'OI~:

or-t . 14, do 355 do iJnt c-pr o j c t o .

"d } A dl'::'Pl'IlS." f'or-a dos l,l .... 05o PI~(\I~t('l5 nas Il'tl~ol~oJ,

b e c ~IJrl~a, as'::'cUlll~~I~~, ao Llnl'l~cgado, o dll~elto a

P"I~l~:':f'Ç~O no F'un do de G<3I'<1nt la p cr- Tempo de Ser v IÇO

e, ainda, a lJma 1I1d0111=~Ç~O cOI~I~r~poI,dcllt~ a llm m~s

de <::~ll~I·IO, pOI~ ano de S"I~\ IÇO prc s t e do ou fl~"'H~~(l."

c ont r-e o d r s oo s t o nus l o t re s ~, <:. C' ~, do Item ),111, do art , 1,3, .10

"caput;" do .n-r , 306 c SL'U I t c-m 11, oo .11~t. 309 l"" 111,11 S e o ar-t . -la, 10

Sem a <3dC4lJ<lÇ~0 pr-op o s t e ~CI·I a ; I~I· I tu a e s t ob I I1 d "de.' u o c m

prego p r-c v r s t a no "co p n t " do Item I. Tr-e r er-c-s c-e r e de mere ('"UI_CI"lÇ~~

te~I~lca, ~f..m deslinde PI-I;tl("O. A tl";I~~)l1t la do lmpl~('QO C'st,;\C' I dC'\l"" 1"C'

"'(."11 \ C:I~-~e C'm j ndcn i =~lÇ<~O qiJ~ h'!ll f I C 1(' o l r;II""I~\ :J<l,h" e.~,1 ......' CC'llt "~I~ Il\, ~~

fC'rhaml;"nto# c> ....tlnÇ"~o, ("Ol1t~ol~data (. fãl:"c,d dn L"l'l~l~õ dl'l'úl'lt1m

(",pl'c'gados sem qua f quer a:rl~ I mo. f'd Ihl. :;o1\t3 f lJrma, lia \.'ÇOI~I~~n(" I a de IIl''

te ou II,capacldade do (mpr~gador,

Pol o s di "'Pl1S J ti \ os c- I te'H1Cl~r cl~~l'g-Jra-5C' d pl·l~pr i pd.hiC' pJ~..!.

\ ",h1 o <.1 lh' S.lpl~l'P'~ I ,1 Ç"<"l o .1pl'ntl~ 1"'<JI~u ut I 1 I d.,dc' p~h I I ("c1 ('lU f I m "'tH' I <lI ,

Inc'l'::', "'lrnpl~(> OIl'dl<1l1t" Pl'~\ la (? Jl'~ta Ind""1l1=,1ÇdO ...'m lhnhlll~O. AI;m"';,..;

<:'0, l'OI Illnhum dl~f'C\Slt 1\0 ~(' L'nl~(lntr~1 o dll~('ltO dC' Illt~I~\('n("iHl lm I..m
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Al-surdo adm I t II~-~t' I n r c r \ I. flÇ~10 l? de s npr-op r- J aç~o ~1,~.1'tlllt.l~.

o nome ~ outro. confl~co, e~pol I~Ç~O.

Ent~e os ê~OS G~céss~rics ac eXêrcícID da ciGac=nja,inc]~cr-se c: 'E

çJs"rcs oe naSCl~2n:cs e os processos oe ~cb:li:á:~G rõ:ê C2~~-~ °,5

~i)ar U~a total gratulDade sobre taIS ato~ é inccmpati\El rem c r~2C

nhecimento dó ativicade privaca,

~e~&da. Fa=a se ~c~~e~lcllizór a tate1 gretL~c3~e, nece~s'~]c ~e::s

estabelecer o caTater público dos serviços reglstrõlS, o QUe r.~c fQl

feIto.
Para rrelhor adecuaç ão n.ant enha-i s e o ca r a t e r privado dos serVICCS nc

tari21S e ~eglstralS, determlrandc-se a gratuidade de tõis ates a:e

nas para os c on.c r ov ac an.en t e carentes oe reCt;TSC5, que de l e s f1~C ~ ...... ~l'

~rescIndir ..
Dessa forra haverá t2~~ém a compatibllíze~~o dos artigos referIdos,

com o § 5º do artIgo 197, pelo qual se estabelece que o valor dos
emolumentos relativos ~os atos pratIcados pelos serviços notarIais
e reglstrais é estabelecido por Lei Federal.Foss~m inteiramente gra

tUItos n~o haverIa necessidade de fixação do valor dos emolumentos.

.1'''' a c er-c nt cnuma

Con s t r t urnt c GAST0~E RIGHI

f un deme n t a I quanto ~ c:.u~de, s e dcscs t r mu l e o r nv c s t r mc nt o pr"I\'1\:k,,'ll ..,~

do o poder p~bl ICO nao tem meios ou recursos para o atrndlmrnto da

ropuli'tC'~o.

~;o pode prospel·ar a dlcotomt~ c a contrad,ç~o.
.1 "'IIPI'C'S5=t11..'.

lC~ISSÃO ~E SISllMATIZAÇÃD
. ~ ---

l0~STITUI~TE GASTC~E RIGHI
EMENDA CS05396-6

-- ~- --- . -l1 -__C?':ST~_T_~:'N1~_~S~.?,~l':- R~~}~l _ ' '] l:ll~l'B:" J
FJ~o~::~:~ õ~ -Sl:T_E~Yi'zFçA~';' "'~~:~'_~,_~_' _.__..__~ L,~":-,,_J

'1

I'T8 J" '_~' -__J l'J

__ o J l' ]"Z

___ '(1".1. '",I •• ;i.::

y -

.... :: c o_ ""'i.:

'J

EMENDA CS05394-0
l']
l'~

LMLNDA SUPRESSIVA,

Dispositivo emendado: parágrafo 1º do artigo 197,

o r'~fC'rldo dl~pOSltl\O col ,Jc e se Illconlp~t lbl J 1=13 ~I'nl n~

f§ 3 2 e lq, bem corno o Jcaput" do dl·t. 309, do dlltcproJcto, qlJ~ p'·o~

hem IIlC I u s I \ C pro I v I 1;9 I os a fund,'ç~cS e cutp r-o s e s p~b I I C\1S.

5upr:ma-se do parágrafo prImeIro do artigo 197, a expr~ss~o:

••••• 11 hab i Lí t aç ão " .•.. t

JUSTIFICA] IVA

N~o se conctbe a cst'~~nlla drscr,m,naç~o de ~c Ilnpcd,,' a

dfst,nçào de 1~(>CUI~S05 p~bllcos ne r-e r nv e s t r mc n t.o em II1StltUIÇOC'S pr.!..

\'ddas de sc3~de.

A p r e s en t'e emenda retira do texto a e x p r e s s ão " habili t aç ãov, poí s o

prG~esso de preparo do casamento é de competênCIa do Registro Civil,
n~o t~ndo os Juizes de Paz estrutura funcional para fa7ê-]o,pois há

t\no rod(·,~~o 1.. t....c-or-r-er- a Ca r xe E("(lll:lmlca, c o F~r[$, F A~~,

5urENE, 5\JeA~, E~BRATUR ou outras clltldadcs. Mas, a Gpnçral Motors,

a K"IJrp ou ~l.~lquer cadela dc Inot~ISJ bl)l'd~IS Oll bOlt~s 1'0d~I·~o ~~

\<3I('r dc e.r c s cr·Zdlte,G, p~bll(C'5 p er-e r n v o s t r non t o ('01 e uo e- \;'·e'a~1

Al-s ur-do 'mp('dlr-~e que ho s p r r a r s , nmhulat:.a'''I(lC:, Inh~ll"<11~-

('1('$ de anál,::;e E' outros n~o p o s s e m se v a l er- de C'1~;'dlt(lS, r nc c n t I\(\~

ou r~cul'~OS p~bl lCOS para 5lla apl lcaç~o, modcrnl=aç~o nu ~t; ~~mpl-~

de equipamentos essenCiaIS ~ coletl' Idade em regl~('s 0'ldc ~~ ("I~tlm

estabelecImentos de sa~de prl\ados.

E r2smo rud~~entos de DIreIto Clvil, ci~&c~~s eleItos, com rE~C3

tos :~~Jtac~s ~ que ~~ffi SErrpre terl5m o conhecirrentc e experi~nCla

~~:e~E&rios p5ra o E>erclcio de ates o.e iIToJiców na rr.uca~ça de ~s:~

SD G~S Ci05C~CS, pocer,do acarretar canos irrecuperéveis. ~á que se

fI_Zé: ainda a necessicãoe de rranuténção de arquivos ~ara e~pedlç~o

de fu:urôs certidões, para o que é-preciso Uffi mínimo de continuidéce

e e s t e c i í i cane p a r a n.a í o r s eçur anç a e garantia dos usuários e par a

~oss~~:]iGade oe 8plJcéç~o do par8g~afo lº do art. 203 que estõte]e

ce a !~spOnSablliéade civil e criminal dos serviços registrais,

~~C~SS10boe de toda u~a G!çan17a;~o C~Ia ~sse s~~r,c~rrento.

:~::s5ivel atribuir-se a co~pet~ncla cala premCvç! 5 t,~bJlitac=o ra

~a c ces&n.ento, Que obriga ~ !or~aç~G de urr ~roce$sc Due re~uer cc

G-~::-~ntLS ~E~~=1f!tOS, princlpe:IT.~nte ~a ei oe R~ºlStros r~~JJ2[S

/-_/_---emSala das ~css~csJ

ConstItuinte GAST0~E RIGHI
I_-.J

EMENDA ADITIVA DE COMPATIBILIZAÇAD
Dispositivo emendado: artigo 90

,-,---------------- TtIlTO/olUSTlFlcaçio ,

F~S _ J
/ (J

1

•• t J -::' ~- I • _;i.c

C'ONS1ITUINTE GASTONE RIGHI

I ~~~DA ADITIVA DE ADEQUAÇAD E CGMPATIBILIZAÇAD
Dispositivo ev eudado : artigo 13, ]]1, letra q ,

,]

EMENDA CS05395-8
l']

Acrescente-se ao artIgo 13, 111, letra g o seguinte
I' para os co~prov3d&ncnle carantes de reçur~osll

Inclua-se no art. 90:
.. . "ou dos proventos", ....

JUSTIFICAÇAO Justificativa

o antEprojeto Dessa Egrég18 CO~iS530 oe SíSlt~atlzaçRO, no seu 2rtiyo

306 reconhece a Oroem EconômIca, fundada na livre inICIativa e n3 \a

lorização do trabalho, bem como a proprIedade prIvada; no art. ~03

estabelece que :

11 os serviços notariais e registrais são exercidos em careter

prl\'Gdo,Por oe1 =º~ç~o do Foaer Pl~blico."

~Tó, G2C se poce exjçir aue,ex~rcéndú ta! O~~~;;;~C trr. ~;:ó:pr :::\~

do, o faça ºtatui:a~cnte.

A Emenda apresentada visa aperfeiçoar o dispositivo constitucional,
compatibilizando-o com a terminologia adotada no Anteprojeto, que' no

caput do art. 88 ao referir-se à aposentadoria fala em proventos, prel
cavendo-se assim contra interpretações dúbias ou equívocas. 
Na redação proposta serão contemplados objetivamente os herdeiros de

pende~tes do servidor aposentado que recebe proventos e do servidor
em atividade que percebe remuneraç~o.
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Nota-se que a hip6tese mais corrente é a do falecimento do servidor
já aposentado que recebe proventos e que estaria contraditoriamente
excluído na redação anterior, se aplicada interpretação com rigor
terminológico.

Para o aperfeiçoamento técnico,o artigo em foco fica com a seguinte
reda..áo

11 art. 90 : O ben,:fício de pénsão por morte corresponderá à totalid~

de da remuneração, proventos, gratificações e vantagens
pessoais do servidor falecido 11

C' ~cr' Iças de que se scr\~m os cldad~os cont,nuarao a ser as m~Jln~

aqlJlnl,Oadas n~s rpccltas tr,but~r,as. ~~gou-Ihes os Im~0stos ~ol'r~ a

proprl0dade territorial rural, os da \cnda a \areJo de cOlnl'IJst;\('I~

e lubrlflcalltes, os InCidentes sobre a locaç~o de bens mp\CIS ~ Imo

\elS e ainda pretende subtrair-lhes o Imposto sobre ser\ Iças que mC's

mo na pon~rla atual, a \ Igarunte Curta Constitucional 111('$ confcr0.

Intcl'mC'dl~'-la do s c ma n t o r-, p c l o nu n o e , c s r o imp oe- t o s obr-c "CI~\ IÇ"<:;,

no comp('t~ncja dos IDUIlIC;pJOS_

_-t:r,-:'... :s.-r:r.:i.(: _ JJ l·] rIS

J 'J __o, Jr \.... '2/ 0~/~i
- " I· r 1 _ _ ~ ••• t; i:

EMENDA CS05400-a
l'l _---:-: _ -_~i.'~~T-ITiJ-IN-;E-'~mé~E RIGI!':

dos vencimentos, gratlficação,
~

Acrescente-se ao caput do art. 88 :
fi '" l'qlJe correspondergo ~ totalidade

direitos e vantagens pessoais? ..

'j

[IH:NDA ADITIVA DE ADfQUAÇAD F. CO!·\?ATIBILIZAÇAO.

DISPOSITIVO EMFNOOOO. C~PUT do art. 88

~~~~~~~~~~~~~-GH'i''" -~=~--- __ O] Ci~~~_~
l": ~CI'\I::!,D _~:_~·rs_T~~-~/7.~f0:_:-~~:·_:' __~_-_~~=~~J tJ--- ;:-. /_~

J_lJ~IFICiU.l~

A eme~da pr"põe uma redação conset6nea e abrangente ao artigo 88, es·
tabelecéndo a composição dos proventos de aposentadoria, adequando-o
à redação do artigo 90 que,aà referir-se ao beneficio da pensão por
morte, estabelece que corresponderá à totalidade áa remuneração_gra
tificações e vantegens pessoais do servidor falecido.
Vale rFs~~~t3r a i~pQrt~nc~a de se ;s~22ur~r na aposentacorja a sl~a

int~º;]G;:e, tal como o ~ntepro5~tc dessa Egrégia Comjs5~c o fez co~

c benefíc:ic oa pensão,pois o cue ass~stimos é o seu êvil~éffiento con-

1 - D~-se a 80gulnte rcd~ç~o a letra ~, do It~m I I I, lio ~~
tlgo ~S, lio alltvpl~OJctO:

"b) S~o pri\atl\uS de br~sl I~I'-os natos ~:-. r~"dl,J~111
ras pal~a os cargos de r,~('sldcl,te da Rvp~hIIC", d~ C~-

mor-e dos Dopu r c do s , de) Sc n..s do rc etcr-e f C' do ~lJpl~L'Ol('l T'·I
1~~~~(>I"'aJ.. " -- -- --=

'2 - :3up.f I rne-es e a C'l.Pt~L'::'S~O "nato", do e r-t , 1~0, ~ "no t o e;",
dos arts. 152 e 1S7, do e o t epr-o j e t o .

ÇdO c n t r-e br"H.J letras natos c ne r ur-e I l=ados, s e l v o o d,"po .. to IH" cll·t.

Pa ~ I~C'$U I tou d nc-c oc e I do de de' unte I3I..ic·q\ld~~" l ..h 1I1.~1 1,-\'I"I"'~l

tlbl I I=nç~o, r~~p~cti\am0nte, C(lm a letra ~ aCIma Inl'\rll'll~J~ ~ r,',n o,

ar-t s , 152, 1l3-C' e lS7.

~.:n.... écc.Se '::'~I ú,=&s.:ão,da rr,úIte oc s e r ví ocr , seus d..=;-erll::e-,:es re2eb~

:;0 ~r; r~~:~s =brd~ºente, CG:r~::o~G~Gte éOS p!o~e~tos, ç:atifica
Ç0ES e \a~~;;~ns p~ssoais. paca rrais lóçico do que, éO t;;tõr dos

~!oventos, se especifique indfntica inc]us~o.

O ért:gc =~~~CêO~ ~a~sé:& ê têr ê sEgu:nle redáç~o:

" art. 88 :05 proventos da aposentadoria correspenderao à totalioéde

dcs venclmenlos, ºratificaç~o, direitos e VaGl6;ens pes

s~ais do servidor, e se:ão:

InCISO I I I, a I ; no c b ,

Ad(>q'JdÇ~O. porqlJe a rC$~af"a prc\ ista t~"" ,In ffil'-d ~'~'p

c r on ar- O cargo de Che-fe de Estado, e vc r-c r do pelo Pr-c er dcnr e dcl Rl'r;lhl~

ca C:' dos Que o s uc e de-m ou s ub s t r t uc m, pela or-de-m (""('II)$.t r t uc r o nn l c que'

são C)S PI~C.S I dc n r c s da '~nlc.1ru dos Pc pu t e do s e do Se no do f,',h 1',11. T,d,l\ 111,

1 - Sllprlm~m-$e as e'prQssoes Hl,cm como prcstdç~~s J~ ~CI'

\ I ço s ", do i tem 111, do or- t ~ 27i e "e do s l-'WC~t~1,(lt-5

de s cr-v r ç o s ", do r t o m IV, do- § 11, do ar t . ~77.

(\ P"lmelro-Mln,stro ~ apenas chefe do oCO\L'I'l\O I' ,\hl<:; fun-

<r-u s dU'JIJI)'·cs.

brasl I~II~OS natos para o Pcfcn~or do Povo, o rrlm0lro-~llll .. tl'o p d~

mais nl(II.I'I~0~ (io G~bln~lc Mlnl~tcl'lal. 0"a, tl·~ta-~~ Je JI"CI~'I"lll'l,~n

Incompdt;\(>1 com a regra do art. 21.

dCI,ou-se de InclUir o Pr~sld~nte do ~IJpl-~mO TrlblJndl f, dlt'~1 ~ll't' l' 0

t e r-ce i r-o , pela or-dem do suc(>~s.~o c'tabl"'I(~clda no ar-r , 1(11 d" ~lIlT'P'-~

j c-r o , InJl:--pl,""~;'\(>I, p or-r un t o , u sua 'nclll:.=..~o p~lr'~l .1dl''lU.l(~t' \Jll d'-Pl~

rOI~ outl'O lado, apesal' do ul·t. 21 cOI't~mpl~l" \Iln~ IJll'f~ r'l.

Ct'ção, f('lJ\~;\cl c C(lllJr'Wl,"C'ns~\ef, p o r- ~Q t r-e r or- do rll-l~pPI(1 lhl t c l· I'l'-

pr-c s c u t c n t c do Es t o do , os or-t s • 152, ISO e 1507 c v r qc m ~l (,~,,,"diç~ll dI,'

__ .J l? rTS J
J l~ l'~/-~il:'iJ

-'!,'.'. ":.;ic-·-

A~I~L'scr crrt c-r e e i t o m IV, ..10 ..H-t. 27S do en t c pr-o j c to,
do $~gulnte teor:

-]

EMENDA CS05399-1'" T -

l'] ('C\STITlII~;~:·G~STi.''';E RIGHI

<. 'l" (',"·1 1'~~Â\:5' ['E"~I·:,ú.\iAT IZAÇÃO

rnl~<:::o('s

o ;ncl ItO "clator, ao compatlbl I I:ar as PI'UpostQS d~~ ~o-

t c-me t I("~l~, op t ou CrltcYI-~11mcnte pela fo,-muldç~o do C'omls"'~ll V, .

Se o ne t u r-e I i c edo nno pode> ser d rSCI~ i mr n o cio l' ",.ti" .. , r 11.\ ~

( .. <o 'vec r o nc l , do ~Upl-C'InP Tr',hunal ffti,,·.ll

Ila qu~ ~~ I'Lf"I-~ ~os ll~II·IJtns J~ ~1"'lpltZn~ld dos InUlllc;PIOS, ~h~ll,io

n~rlJo totalm~l,te a Suu0St~O ("ont IJa no ~ntlproJeto da romls~~o I I.

I rl~ofuI1Jdln('nt0 InJIJ,to I'ara ("om os munlClplOS fOI 0~ta r~-

J dr c e I opc~o. Estas un t d ..ndo s qU0 r-c e l r z em a cu o s e t o t el r de do do s 'lhl-~H•
•1

Il1lp;;c-se a (""omrãt' b I I i =aç~o dos dt·t, 9t"\'" ,1P{11It ~1d(l"'.

~ala das ~(>Sg~CS, 0m / / __

~onstltulnte GASTC\E RIGHI
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Essa redação permltirá um c:rtéte malS efJcaz ao tráfic~ ln

i ..portante =-:::a
para EurQP? e I

t e r nac í ona I de drogas, Que faz 00 sr as i I, hoje. rota

escoamento e distribuição das meSffiêS. principalffiente
EstaçJOs un i do s ,- _ --- --- • ~ _ ---~ "(.-cl•• 5-" :I.;lc--~ - - - _

EMENDA CS05401-6
l!J~_-=-= ~~~-=~~~~~:~:~-;:'t~~- ~;_~O·;E-_~;~~~~·-

EMENDA DE ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO

O art. 321 do Anteprojeto passa a ter a segu1~

Constituinte FR:~CI5CO ROSSI

te redação:

"Art. 321 - A ordenação do transporte marit1mo

internacional, respeitadas as disposições de acordos bilatera1s f1E

mados pela Unlão, observará a predomlnâncla dos naVlOS de bandelra

e registro brasileiros e do pais exportador ou importador, em paE

tes iguaJ.s, observado o princípJ.o de reciprocidade 11

A presente emenda adequa a redação do

L _

EMENDA CS05403-2 l:=- f:~;,·~~-I_S~~~ ~O_?iI_ -__~_ . -. '"

~_~º"~~~~~_E_E_~S~~1;2~~'!2~'~~~:~'.~~ . .

-, EJ '.'--' J
. __--,) l . PI~__

.__J t!.. 02/~~J~}J
ao obJet1vo v1sado.

Oê-se a spguinte red.ç~o ao pará~rafo Gnico do arti
go 289 co Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematizaçãa

Parágrafo Único As disponibilid8des de caixa da Uni

ão e das entidades sob seu controle serão dEposItadas em uma única'
Lns t í t u í ç ão financeira oficial federal. As dos Est-ados, do Oistrito

Federal e dos Il,unicípios, bem como dos órgãos, ent i dade s e empr e s a s
por eles controladas, em- instituições financeiras o f Lc í a í s ,

utili7a~~o dos recursos p0~l~C0S é de fL~s;r2nt31 !mpOrt§nCla qLe

~ai~ recursos, ç~rados e geridos. por crg;n~;êçces do gv\erno. se

JêW deposi~adcs nas instituições fln~nceiras da Unlào. de raneira a

formar um volume maior de recursos dispcníveis ~ara aplicõ;Ees pri~

r 1 t á r i as. que i nduzam o ce s envo I v z me nt o e c onóm í co e soc 1 a L, c r i ando

empregos e empreendimentos procutivos.

É uma ~edida que, srvt e s de tudo • permite n.eIrior e'
mais racional utilização dos recursos públicos em prol da sociedad~

A UnIão d i s p õe de í r.s t ã t o í ç ões f i riaric ei r a s nar a a

cuçãoda polítJca econômica do Governo. Como for~a de ~axirrizar a '

exe

~ AFJ U ~

dina".

Continuariarnos a usar navJ.Os e trlpulações es

trangeiros e permaneceria a sangria em nossas divisas, pois, teri~

mos de pagar, em dólares, os afretamentos e não, em cruze1ros, o

frete das mercadorJ.as.

A redação proposta adequa o d1Sposit1VO e lhe

dá efe1tos concretos, eV1tando que se torne uma norma irr1ta e anó

Todos os paises eXlgem equlvalêncla no dJ.relto

ao transporte marítJ.rno das mercadorJ.as que exportam e lmportam. Nós

não O faze~os. Por 1SS0, pagamos perto de 4 b1lhões de dólares, por

ano, só de fretes a navios estrangeiros, enquanto nossa frota perm~

nece oeJ.osa e vem dlmJ.Duindo dia a dia, com desemprego crescente na

categoria dos maritlIDos.

Perfelta a iniclat~va. Só que ao redig1r o d15

posit~vo, o Sr .. Relator conferiu a predornJ.nãncia ou reserva lidos ar

madores nacionals do Brasil" neste transporte. Não se atJ.nglu o ob

jetlvo colimado. Os transportadores estrangelros contJ.nuarão a usar
seus navios e tripulações, bastando-lhes afretar suas embarcações,

a um armador naclonal do Brasl1.

O que pretendeu a Com1ssão Temát1ca f 01 benef1

Clar a marJ.nha mercante nacl0nal e a balança cambial brasl1eJ.ra.

Sala das Sessões, / /87 Constituinte ·~;NCISCO ROSSI

-._- _:-~

Const1tu1nte GASTONE RIG~l

Llder do PTB

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto de Constituição da comissão de 5istemati/ação:

l~·;~·~·,,---J

tJ02-~~'7/-~7J
~--:- =~~-~~

-J
- 4[14:: .~~. r,c,,;ic • .

EMENDA CS05404-1
[,j- -- - . - - - - -- -- ._,.-,,- - - -
L FRANCISCO ROSSI
----- - T .. - --------- -------

_. J l'~ __ PT6 .J
_ J t~n:?/~-7 !.-~

EMENDA CS05402-4
[J FR;;N~-l sco ROSSI .--

, 4•• __ • __ • _ •• __ ••• 1 _

Acrescentar à aLí ne a "b " do inciso XII do Art. 13: " __ . ou.
ainda. se estiver comprovadamente envolvido em tr~fico intelnacional
de drogas entorpecentes. quando a for~a de extrôdição será estôbele

cida em lei."

Assim t passará a ter a seguinte r e daç ão :

Nt:llhum brasileiro será ext301t~do, SRlvo o na~uralizado. se

a naturalização for posterior ao crine que houver motivado o ped~do,

ou. ainda, se estiver comprovadamente envolvido em tráfico lnterr.aci

onal de drogas entorpecentes, l~uando a ferra de extrad;ç~o s~r~ _:~a

belecid3 em Lei. l l

v - A criação de fundo mantido com recursos das insti

tuições financeiras privôdas, com o objetivo de

proteger a economia popular e garantir depósitos~

e apllcações até determinado valor.

JUS T I F I C A T I V A

Com esta emenda dispõe-se que a UnIão não deve conti
nuar assu~indo a responsabilidade pelo ativo e passivo de institu

ção bancária ou financeira privada 1nsolvente e, menos ainda, pe
los danos ou preJuizos que aouelas causem a terceiros.
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EMENDA CS0540a-3
l:.

>J -- -- - - - - ---- --- - "_,,
FR~NCISCO ROSSI--_.- ~------- -_.-

~demajs, as instltuições financeiras federais ofici
ais são garantidas pelo Governo Federal. não cabendo. portanto.
sua participação no referido fundo.

----~---J ~- -~2~'o- --]
~~~MI?_~8~.~~ S-I_~;i.~;~-;;~_~i~::'~·'·" _~. J ~~;-;'~;;;;-J

:J

Constituinte FRANCISCO ROSSI
Acrescente-se a expressão lide previdência l l no inciso

VIII do artigo 49 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de
Sistematização.

--------- --------------- --_._- ----~

JUS T I F I C A T I V A

é de fundamental importância'
devendo, pois ficar sujeito à

_______• __ ~ __ TC''''''.d.T t.c,;i.c---- --_.. ---- ----- ---~-
~ _. - - - - ---

O setor de previdência
na viTIa econômica e social do País,
fIscalização da União.

~1- c_o_r_s__t_i_t_u_i_n_t_e_FR~NCISC._O_R_O__S_S_I +_

~P!\ ~Sº~409.-1 ---- 'c'" - --- - -- -- -------- -- - - ----] [~-- '~~::- -1
~__ : ;:~~::J:-= scc_:;.Q$ SJ: ;--____ L __l-..Lª-----.J

pJ ,~::...,-ç_~~~~~;~~S~~·I~;;~:;;,~,·;',·_~~ __i_'_-_- J t1~ ;'~~7 ;r;-]

Oar a seguint~ redação ao § 1º do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

. __ -- ·l.-:-/.~~·fCt;'e· - .• ---

- A aplicação dos recursos de que trata este artigo se

rá efetuada através do Banco do Brasil S.A. e das de
mais instituições financeiras oficiais federais.

JUS T I F I C A T I V A-------------

A aplIcação de tais recursos através do Eanco do
do Brasil S.A. e demaIs instituiçôes financeiras oficiais federa

is permitirá melhor controle e administração. por parte do poder
público. permitIndo a obtenção de resultados mais favoráveIS em
termos de retorno econômico-social.

Constituinte FRANCISCO ROSSI

St..yp:"r-:r O :nc:.so IV do ar-tlgo 30

JL.S'Il FIC"LTI\'A

A ex:&~ncia ~e ç~e os ?artidos sejam de ~-tlto l'aci~

EMENDA CS0540G-7
tJ ;~~~c~ s~~~~;~~~-~-= ==.:=:::~~- __.m ----:=J

.~~~~isio -OE _~IS~;~~;~';;~~~:~-_ .."'~_~ - - J

n';.1 .:('nÍlil:â_ com o ;:.r:ncíp:o do "capu t " do ar t Lgo

ê l~vre a criação dE ~artldos polítIcos e, ainda,

~~~]a Je G~e os p;rT:.jos je\~~ scrgir a partir de

30 que di.: .;~:e

inv:'ablli-:a a

:-2.5125. FeIa re

Suprima-se a expressão "públicos" do caput do artigo

471 do knteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

:!'::!.~!.!.~.!.f.~!.!.,{~

- --' -j EJ - """. -]
___~ l __.?lE __

Compatibilização de redação.

Constituinte FRANCISCO ROSSI

_______________ • 1C ..TO/.·'-5~r':t.;i.D- .--- ---------- ._-_.~ ---

~r-íLl\:DA SJPRESSl VA 1...0 1~~'r~?~OJl:.TO DE CC'~Sí ITult.;']iO

EMENDA CS05407-5
t:.._-F~r~N~Is~~-~~_S~I~ __'::--=-'~~'--'~ _ ___J (~ P1B __J

Su;ri~~r a a1Inea Ilb" do inciso VII do art~go 18

JUSTIrICATIVA

Supri~a-se o § 2º do artigo 288,

seu parágrafo 1º em parágrafo único, todos do

tituição da Comissão de Sistematização.

transfor~õndo-se o
~teprojeto de Cons

Jíu~~o \ilida a par~jcipaç~o dos ffiOV:-dn~os soc~ais cr~anizados na

!...,j·...i n:'sõ:r"açâo Fúb1ica, ?,,Jrl~m quando 1 02'ss~1\'6das as ! .:~?ecti\'as o u

t onorr i e s , seja da Fl2'deração, dos EstdCOS ou ljoJnicíFics. Da f oi na

como r-e c í g í da a alínea "b!", essa participação conf í.gi.r-ar-La a pr-e

sença c.: UT'f1 Focer ;>ôral-=lo }U:1to .~H)S F>;:;r lt':'\ICS, o ç'_.s jnviabili

za.ria q .e Lquer- f or '7:' l;e ~j"":nistl"'ç.l;,10 ~t::;2.ica

_~ !:! ~ _~ .! .F.: _~ ~ ~ .:!. .! .Y ~

O artigo 336 do referido anteprojeto em seu inciso '

111 já prev~ que A Lei do Sistema Financeiro Nacion31 dispnrá so
bre a.organi7ação, o funcion6mento e as atrIbuições ~o 2~nco Cen

tral do f:résil. Desta f'o rn.a, ent endemcs que não sr.br ev í v em razões'

nem motivos para a ~8nutenç~o deste p~r~grafo no texto constltuci
anal.

Constituinte FRANCISCO ROSSI
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EMENDA CS05411-3
t:_-~F_~~;;~!~~~~R~ii~_--_-_--_-__--_"..:~--;- _. 0 • o ••_'~ t:_~~~:~

t_·_·C_Ol~~?~1!.O_~-E-:;ii~il~';;'I'i-~~-'~~:':~:-"---·__o o~J (l o;;~;_"_d
__ ._.'[)-~ •• ~-r"';i.(.' - •

Dê-se a seguinte redação ao artlgo 493 do Anteprojeto
de Consti t u í ç ão

"Art 493 - Caberá às instItuições financeIras oficiais federais'

assumir as funções a que se refere o art. 343 desta
Constituição, nas condições e prazos fixados em Lei'
complementar."

~~~~!~~º:a-;:;J~~_~~~~~~_~~~===~.E_.~~~
-- ---- .'- -J (102-;~~ ~ o~7]

;:]~ lt),-c/~~~l f :t;~C--------------------'-

Acrescente-se parágrafo ao artigo 289 do anteproje

to de Constituição da Comissão de Sistematização, com a seguinte re

dação:
parágrafo - As empresas e entidades direta ou

rno i r e t arnent e controladas pela Unlão recolherão, obrigatoriamente,'
todos os seus tributos nas instituições financeiras oficials fede-O

ralS.

A centrallzação da arr~cadação de trlbutos fede

rais nas lnstituições financelras oficlaJS federaIS permitirá me

lhor controle e administração dos recursos públicos, propiciando, °

asslm, a otimização do fluxo de caixa da União.

A proposta objetl\a permltlr ao Governo a possibili

dade. r.ed.ian t e Le i compl ement ar , ut í J i zar , além da Caixa Econômica
Federal, as demalS institulções flnanceiras oficiais federais na
0péracl0nalização do Fundo Nacional de Segurldade Social. de acor

do cüm conveniênclas futuras e pecullaridades regionais setorlais'
Que ve~~ém a ocorrer. VIsa, ainda, hêTmonlzar o tratamento dispe~

sado às institulções financeiras oflciais federais na aplicação de

recursos públicos em progrsmas do Governo.

JUS T ~ F I C A !. V A

Constituinte FRANCISCO ROSSI
Constituinte FRONCISCO ROSSI

'------- ------------- ------ ---_._------------'

Adite-se a segUlnte expressão "bem como de seguridade

EMENDA CS05412-1
(~..~~"NU.~Ç_9_oRO;;~_.~_'~o__: ..-~~._~ -__o~~==-~_~o_=J E-':';~'~o~

~i~~I,I~i;O _~_E_~IS;~~;~·iiAÇ'~~::~_~~~~.__· J 1: 02/07/87 "J

. ·o-c,.~!>- ,·-.;i.c _

rsoclal e de previdência" ao inciso XV do artigo
de Constituição da Comlssão de Sistematização.

99 do AnteprOjeto '

EMENDA CS05414-8
~ __~~~.~:cI_~L~_~i~r.::~-_~~~- "_=-~~ ..=~=~:~_~~=._~-~~~~-~J E=!~'~' -- -]
e---.i~~;~~oliO ~~s;;,~·~iiz'~·ç·~~~~:~· .."- J tJ~2-;·~·;;-~~

______________ - ·( .. ~C'/J~~· F.Ct;.i:C-- - --

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafO únlCO do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUS

Pela importância da seguridade social e da prevldên-o

cia na economia bra;lleira e na vida de cada cidadão, em particula~

o CongrESSO t:ac1onal nio P9derã. em nenhuma oportunJdade. delxar de

acompanhar e fl~cali7ar as atlvioades relatlvas a esses setores.

Constituinte ~RANCISCO ROSSI

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no

~mblto da legislaçãO ordinária e não constar do texto constituclO-'

nal.

Constituinte FRhNCISCO ROSSI
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EMENDA CS05415-6
P:- ~~~c~~~~~~Ú ---=~.:~__=-:===-~~~-=-~~ tJ~!~ ~J

l~-~o~~~S~O DE SIS~~~~';;'~~~~:' '.-.--_,._._.,_'_-- ~J Q;;'~'7_~~~
--- ._~-_ - -- --_ - -- ---- ~t ..·O/J~~lIfl;:.,I,;i.e---- ---_.- -- - --

Dê-se a seguinte redação do artigo 290, do Anleprojeto
de Conslituição, da Comissão de Sistematização:

"A União não se responsabilizará por dep6sitos e apli

cações nas instituições financeiras, salvo se realil.~

dos nas instituições controladas pela pr6pria União_

EMENDA CS05417-2
t?- -;D1~STITUI~T~--DIRCEU- CARN~';~~---

r.r . TEXTO/JU:lTlFICAÇÃO -,

fMeNDA MODIFICATIVA

Titulo IV

Capítulo II

Artigo 50 -

JUS T I F I C A T I V A
Compete à União

_ Legislar sobre •

A proposta visa compatibilizar com a nova redacão su
gerica C5Ta o inciso V. do artigo 336, que exclui a ob:igal0ri~d3

de das instituições financeiras federais ofiCIaIs participarem do
fundo "sra proleção da economia popular e garantla de c2p6sllos e
aplicações óté oet~rminado valor.

Constituinte FRANCISCO ROSSI

'------------- -_.------------------- - ------

I
-I

a. concessão, autorização, exploração e aproveitamento dos cursos

d'água para transporte, mediante apresentação de projetos de

múltiplo aproveitamento inLegrado e preservação do equilíbrio'

ambiental.

JUSTIFICAÇiio

A experiência vpm demonstrando que, os projetos de hidrelétri

C8&, raramente conlomplam os setores potencialmente atuantes ap6s

a formação do lago. O setor transpo~te talvez seja o mais penali-

d d pos a não Lmn Lan t aç ão de eclusas nas ~arragcns obstacullzaa o, " .

qualquer tipo de movLmc ní.aç ãu de carga na hJllr ia. l rnando-se I

falo_LJl~_ e'sU:an(]ulall,,'nto a!2.J:..~nsporto de car a e p ssageiros, na
modalidade de transporte de menor custo operacional.

EMENDA CS05416·4
~CDNSTITUINTE DIRCEU- CAR~E;;~
,---- PLEH.&'uo/cONI5'ÃO/llUflCOIU5SÃO ---,

e: COMISS~O DE SISTEMPTIZAC~O
...---------- rL.uUIl10/COIlI:lSÃo/suOCOl,lI5SÃO-- _

r-r---------------- Tt.:l['tD/,luSTlr'c"çÃo-----.----------~

EMENDA ADITIVA

Título IV

Capítulo II

Artigo 49

Compete à União

- Regular os serviços de transporte de passageiros e carga, visando

proteger o usuário e prover a adequação dos serviços

JUSTIFICAÇ~D

A competência da União nesta matéria está em função do desenvol-

vimento espontâneo, e às vezes ca6tico, da maioria das cidades bra-

sileiras de médio e grande portes, e o achatamento do salárlo real

dos trabalhadores urbanos, conduzindo a um impasse estrutural que'

traduziu no desequilíbrio crônico entre a capacidade de pagamento '

dos usuários e o alto custo de produção dos serviços de transportes

TCXTO/JUSTIFICAÇÃO------------ -,

EMENDA ADITIVA

Título VIII

Capítulo I

Artigo 324

§ 39

São privativas de embarcações de bandeira brasileira, salvo caso

de necessidade pública, as utilizadas

- no transporte aquaviário, nos portos, terminais, atracadouros

e fundcadouros, sob jurisdição nacional.

11 - no transportp aquaviário nas atividades de engenharia, cien-

tíricas, de pesquisa, de exploração de recursos nalurais e no

apoio maritimo nas águas de jurisdição nacion<1l.

JUSTIrICI\ÇiiD

A introdução dcsla matéria é de grande importDncia para a cco-

nomia nacional, pOI eVItar que morcadorias possam ser transporta

dQS-IllLI:.._t~:rsE.i.r_aS_J1"nçJ.cItas, ban_ge.il a s de conycn iê,,!cli!.,~LuC_'pode'-f
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riam atrasar a entrega ou

aos inter~ses do País.

,••tl••• ". "l'ti•• d. f ••t•• "'t""j VI - A lei punirá como crime inafiançável qualquer

discriminação atentatória aos direitos e li
berdades fundamentais;

EMENDA CS05419-9
e--~~T~;~~~~~~~:;;:"~~---------- pr;:~':o-~

trroMISSÃD DE 5151 EP~~;~l~C;~S~~/~tmrIlMls'ÃO---- -----.--~ t:~-;A~;;7J

---------------- rt.lCTO/JuSTlrICAt;ÃO------_. _

EMENDA AO! TIVA

Título IV

Capítulo II

Art. 49

VII - O homem e a mulher são iguals em direitos e

obrigações;

VIII - ninguêm será privileglado ou prejudicado em r~

zão de nasclmento, etnia, raça, cor, idade,
sexo, comportamento sexual, estado civil, nat~

reza do trabalho, religião, convlcções políti
cas ou filosóficas, deficlência física ou men

tal, ou qualquer outra condicão social ou ind!
vidual;

IX - serão gratuitos todos os atos necessários ao
exercício da cidad~ia, inclusive os de natur~

za processual e os de registro civil;

Compete à União

- Elaborar o Plano Plurianual de Transportes

x - lei complementar garantirá amparo especial

maternidade, à infância e à velhice;

XI - A LIBERDADE;

à

~USllrrCl\çíiO

O objetivo maior da políti~a nacional de transporte é orlentar

desenvolvimento de um sistema que atenda plenamente às necessidade o

de transporles do País, tanlo no que diz respeito à movimenloçJo d

passageiros, quanto no que se refere a mercad~rias, pelo mais baix

custo global para a economia nacional.

"----------
EMENDA CS05420-2
gC- Deputado JOSt EGREJA

PlENAR10/cOI.llss,i,o/suaCOO,ClssÃO--------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ TEXTO/.,1IJSTIF1CAÇÃO-----------------,

XII - ninguêm será, individual ou coletivamente,
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma co!
sa senão em virtude de lei;

XIII são livres a locomoção no território naclonal

e, em tempo de paz, a entrada, a permanência o
saída do país, respeitada a lei;

XIV - é garantido o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão;

XV - é assegurada a livre manifestação individual de

pensamento;

XVI - A CONSTITUIÇÃO DE FAMILIA, PELO CASAMENTO;

XVII - é plena a liberdade na educação dos filhos;

XVIII - não haverá distinção entre filhos naturais, l~

gítimos ou não! e adotivos;

XIX - a lei protegerá e estimulará a adoção;

XX - A HONRA, A DIGNIDADE E A REPUTAÇÃO;

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO I DO TITULO 11 DO ANTEPROJETO 00

RELATOR DANDO-SE NOVA REDAÇAO

violãveis:

Art.

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

- são direitos e liberdades individuais i~

XXI - é assegurado a todos o direito de resposta a
ofensas ou a informações incorretas, a respos

ta far-se-á nas mesmas condições do agravo so

frido;
XXII - A PRIVACIDADE:

a) da vida~~ partlcular e familiar;

I - A VIDA, A EXISTENCIA DIGNA E A INTEGRIDADE F1

SICA E MENTAL;

11 - A NACIONALIDADE, PELA QUAL SE PERTENCE AO PO
VO BRASILEIRO E SE ADQUIRE A CONDIÇÃO NECESSÂ
RIA PARA INTEGRAR A SUA SOBERANIA;

111 - A CIDADANIA;

IV - Todos são iguais perante a Constituicão, a lei

e o Estado;

V - Todos têm direito de exigir a prestação juris
dicional do Estado, como garantia da plena ef~

ciência dos direitos assegurados pela Constlt~

ção e as leis;

b) da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou

permanecer senão com o consentimento do morador ou por determinação
judlcial, salvo em caso de flagrante delito, ou para acudlr vítima

de crlme ou desastre;

XXIII - do sigilo da correspondêncla e das comunica

ções em geral, salvo autorização judicial;

XXIV -a imagem pessoal bem ~omo a vida íntima e

familiar não podem ser divulgadas, publicadas

ou invadidas, sem a autorização do interessado;

XXV - não haverá empresas e atlvidades prlvadas de

investigação e prestação de informações sobre

a vida íntima e familiar das pessoas;
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XXVI - o Estado não poderá operar serviços de infor-
mações sobre a vida intima e a familiar das
pessoas;

ACESSO A REPER~NCIA E INFORMAÇÕES SOBRE APROPRIA
PESSOA

XVIII - é assegurado a todos os o acesso às referên
cias e informações que a cada um digam respe~to, e o conhecimento
dos fins a que se destinam, sejam essas registradas por entidades
particulares ou públicas, inclusive as pol~c~a~s e m~litares, sen

do exigível a correção e atualização dos dados, atravês de proces
so judicial ou adm~nistrativo sigiloso;

XLVII' - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA

PELO ESTADO.

XLVIII - A lei estabelecerá o procedimento para desa

propriação por utilidade públ~ca ou por interesse social, mediante

prev~a e justa ~ndenização em dinhe~ro ressalvados os casos pre

vistos nesta constituição.

XLIV - o exercício do direito de propriedade subor
dina-se ao bem-estar da sociedade, e à proteção do me20 ambiente;

L - as desapropriações urbanas serão sempre pagas

à vista e em dínhe1ro;

XXIX - é proibido o registro informático sobre con
v~cções pessoais, atividades políticas ou vida privada;

LI - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA

LII - A SEGURANÇA JUR!DICA

XXX - A INFORMAÇÃO
A lei e o Estado garantirão a todos o acesso

XXXI - Todos têm direito a receber informações ver-
dadeiras de interesse particular, coletivo ou geral, dos órgãos
públicos e dos órgãos privados com função social;

à justiça;

LIII - a lei não poderá exclu2r da apreciação do Po

der Judiciário nenhuma lesão de dire2to;

XXXII - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ART!S
TICA, CIENT1FICA E T~CNICA, CONFORME A LEI.

XXXIII - Os abusos que se cometerem pela imprensa e
demais meios de comunicação serão punidos;

LIV - a lei não preJudicará o dire2to adquirido,

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, só terá vigência após
a publicação e, se for restritiva de direitos e l2berdades, não
comportará exceções e não poderá ter efeito retroativo;

XXXIV - aos autores pertence o direito exclusivo à
utilização, publicação e reprodução comercia~s de suas obras, trans
missível aos herdeiros;

XXXV - é assegurada a proteção, conforme a lei, às
participações individuais em obras coletivas, e à reprodução da

imagem humana, inclusive nas atividades esportivas;

XXXVI - é garantido ao inventor o privilégio temporá
rio da utilizaçaõ do invento;

LV - não haverá prisão civil;

LVI - não haverá foro privilegiado nem juizo ou tr~

bunal de exceção. Ninguêm será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente;

LVII -não há crime sem lei anterior que o defina,

nem pena sem ,prévia cominação legal;

LVIII - presume-se a inocência do acusado até o trân

sito em julgado da sentença condenatória;

XX~VII - são asseguradas a propriedade de marca de
indústria e comérc~o e a exclusividade do nome comercial; --_____

XXXVIII -o registro de patentes e marcas estrangeiras
subordina-se ao uso efetivo da ciraçãoi

LI~ - nos processos contenc20S0S, a instrução será

contraditór~a, e em todos os casos o julgamento será fundamentado,
sob pena de nulidade; a le~ assegura ampla defesa em qualquer pr~

cesso, com todos 05 me10s e recursos a ela inerentes;

XXXIX - o Brasil não reconhece o direito de uso ex
clus~vo quando o objeto da criação se referi~ à vida, à al~mentação

e à saúde;

LX - ninguém será preso senão em flagrante de12to,
ou por decisão e ordem, escritas e fundamentadas, de autor2dade ju

diciária competente;

comunicada,

famí12a ou

a relaxará,

LXIV - o civilmente identificado não será submetido
à identificação cr1m1nal;

LXI - o preso sera informado de seus direitos e
das razões de sua pr1são, tendo dire1to à ass1stência da famí11a e

de advogado da sua escolha, e a com ele entrevistar-se antes de ser

ouvido pela autoridade competente;

LXIII - n2nguém será obr2gado a dar testemunho contra
sua própria pessoa, o silêncio do indiciado ou acusado não será in

criminatório. ~ vedada a realização de inquirições ou de interro

tórios sem a presenção de advoqado e, na ausência deste, de reprr
sentante do M2nistério Pübl~co;

orga
a ple
recur-

LXII - a prisão de qualquer pessoa será

dentro de vinte e quatro horas, ao juiz competente e à
pessoa indicada pelo preso e, quando for ~legal, o Juiz
promovendo a responsab2lidade da autor2dade coatora;

LXV - é mantida a instituição do júri, com a
n2zação que lhe der a lei, assp~urado o s2gilo das votações,
nitude de defesa do réu e a soberania dos vereditos, com os

XLIV - nenhuma bras~leiro será extraditado, salvo o
naturalizado, se a naturalização for posterior ao crime que houver

motivado o pedido;

XLI - por nec~ssidade social, a autoridade públ~ca

poderá determinar a imediata utilização de obras científicas, jus

ta indenização;

XL - os produtos e processos resultantes de pes
quisa que tenha por base organismos vivos serão patenteados;

XLII - O ASILO E A NÃO EXTRADIÇÃO
XLIII'- Conceder-se-á asilo a es~angeiros persegu~

dos em r~ão de raça, nacionalidade e convicções polític~s, filos~

ficas, ou ew razão de defesa dos d~reitos e liberdades fundamen
tais da pessoa ~umFna;

XLV - a negat~va de aS210 e a expulsão de refug1ado

subordinar-se-ão a amplo controle jurisdicional;
XLVI - as representações diplomáticas e consulares ao

Brasil obrigadas a,prestar ass1stênc1a e proteção aos brasile2ros

em exílio e aos seus familiares;
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LXVI - os presos têm direito ao respeito de sua di~

nidade e integridade física e mental;

sos previstos em lei, e a competência exclusiva para o
dos crimes dolosos contra a vida;

julgamento EMENDA CS05422·9
o
c= 9EPYTA99 J9SS EGREJA

Pl.ENAIIll0/COlolISlÃo/.UDCOllllltlÃO-----------

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

,."., TUTO/olU5TIF1CAÇÃO------------------,

LXVII - é dever do Estado manter condições apropria

das, nos estabelecimentos penais;

EMENDA SUPRESSIUA DOS ARTS. 81 e 83 DO CAP1TULO VIII, SEÇRO I DO T1TU
LO IV DO ANTEPROJETO 00 RELATOR.

Suprima-se no todoJos Artigos 81 e 83, dando-se a

seguinte nova redação à seção I:

LXVIII - nenhuma pena passará da pessoa do responsá
vel; a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens poderão
ser decretados e executados conta os sucessores, até o limite do va

lor do patrimônio t~ansferido;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81 - Suprimido.

. Art. 83 - Suprimido.

LXIX - o Estado 1ndenizará o sentenciado que ficar
preso além do tempo da sentença, sem prejuízo da ação pena contra
a autoridade responsável;

LXX - a lei assegurará a individualização da pena e
não adotará outras além das que seguem: privação de liberdade; per
da de bens em caso ~e enriquecimento 11ícito no exercício de função

pública, em desemepnho direto ou delegado, ou na condição de admi
nistrador de empresa concess1onária de serviço público, entidade de

representação profissional, entidade da Administração Indireta, fU~

dações mantidas ou subvencionadas pelo Poder Público e inst1tu1ções
financeiras; multa, que será proporcional ao bem jurídico atingido
nos crimes que envolvem lesão patr1monial; prestação social altern~

tiva, e suspensão ou interd1ção de d1reitos;

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida -ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comissão de S1stemática.

Procuramos, apenas, através de sunréssão, siste

matizar o texto, tornando-se o comoatível c?nsigo próprio, com o.
texto aprovado pelas Com1ssões, e enxugando-o de matéria não

constitucional.

Com isto, apresentamos a plenário um texto mais

adequado a uma Constituição.

LXXI - o processo jud1cial que versar a vida íntima
e fami11ar será resguardado pelo segredo de Justiça;

LXXII - é dever do Estado prestar assistência judi

ciária gratuita aos que não podem ter acesso à justiça.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra fo~ acrescida ou alterada no texto
do anteprojeto apresentado à comissão de Sistemática.

EMENDA CS05423-7
tJ DEPUTADO JOSlr Er,EEJA

,."., T[XTO/.lUSTlrlCAÇio ---,

, Ei:EfmA SUBSTITUTIVA 1\ SECUO U, CAP!rULO VIII CO TtTULO IV, ARTS. 65,
86, 67, se, 65/, 9Q e 91 DO mlTEP~OJETO DO RELlWOR, DANDO-SE A REDllçl'lO

Supr1ma-se em parte os Artigos, 85, 86, 87,
e no todo os Artigos 88, 89, 90, 91, dando-se a seguinte nova
redação ã Seção lI:

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compatível consigo prôprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de materia não constitucio
alo

Com isso, apresentamos a plenário um texto mais ade
quado à urna Constitu1ção.

I"LfHÁ"10/COlolISSÃo/.UIlCOI:UllaÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
g-"TA~
L9.Uo7Ú37

Nem urna palavra foi acrescida ou alterada no tex-

, HErmA SUPRESSIVA AOS ARTS. 7;"~oI76mDO'CAP1TULO VIII DO TITULO IV DO
A~TEPROJETO DO RELATOR.

Suprima-se os artigos 75 e 76 do capítulo VIII

da Adm1nistração'púb11ca.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS05421·1
t: DEPUTADO JOS~ EGREJA

PLEHARIO/cOl,lI5SÃo/sIJllCOIolISSÃO---- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tÇ~ARTIOO~

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

Art. 84 -
Art. 85 -
I - Supr~mido.

III - Suprimido.

IV - Supr1mido.

VI Su!,rimido.

VII - Suprimido.
VIII - Suprimido.

Ã;t~-ã6 - t vedada a acumulação remunerada de car
gos, funções públicas, empregos e proventos.

matizar o texto, tornando-o compatível ~ons1go próprio, com o

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, s1ste-

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a urna const1tuição.

I - Suprimido.
~I - Supr1mido.

~ ~9_ =_Suprimido.
Art. 87 - ••••
d) Suprimido.
§ 29 :- ·suprimido.

Art. 88 - Suprimido.
I - Supr1mido.
a) Supr1m1do.

não

mais

matériatexto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de

const.atucional.
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b) Suprimino.

II - Suprimido.
Artf',! Suprimido.

Art. 90 - Suprimino.
Art. 91 - Suprimido.

XIII -

Art. 99 - •••••••

XVI - •• ,., ••

JUSTIFICATIVA

Nem urna paiavra foi acrescida ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemát1ca.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compativel consigo próprio, com o te~

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

ciona!.

b) Suprimido.

Art. 100 -'Suprim1do,

Art. 101 - Supr1m1do,

Art. 102 - Suprimento.
Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.
mais

Art. 103 -

S prima-se paIte do § 2g do Art, 96:

~
emenda Substitutiva do Art. 96, Seção I do Capítulo I, do Título V do
Anteprojeto do Relator, dando-se a seguinte nova redB~ão.

...- PL.(UÁIIIO/cOI.Il~sic/sUBCO.'.IISSÃO-------------e: COMISsnO DE SISTEM~TIZAÇHO
Nem uma palavra foi "acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã comissão de Sistemática,

Procuramos, apenas, através de supressão s1stema-

JUSTIFICATIVA

tizar o texto, tornando-o compativel consigo pró~rio, com o texto

aprovado pelas comissões, e enxugando-o de matéria não constitu

c10nal.

~""-JJn; 071 87

AUfOR---------------
EMENDA CS05424-5
t: DEPUTADO JOS~ EGREJA

Art, 96 - ........ ,", .... ,
§ 2g - o número de Deputados, por Estadp ou pelo Distrito Fed

deral,será estabelecido pela JuSiça Eleitoral, propor
cionalmente à população, com os ajustes necessários pu
ta que nbnhum Estado ou o Distrito Federal tenham me-?
nos de oito Deputados.

Com isto, apresentamos a pelnário um texto

adequado a uma Const1tu1ção.

mais

JUSTIEiICATIVA:

Nenhuma palavra foi acrescida ou alterado o texto do anteprojeto
apresentedo à Comissão de Sistematização.
Procuramos, apenas, através de supressão sistematizar o tpxto,1
tornando-o compatível oonsigo próprio e com o texto eprovedo pe
las Comissõos, e enxugando-o de matéria não constitucional.

EMENDA CS05426-1
l:J Deputado JOSE EGREJA

AUTDI!- -,

EJ-O"'~l_02/07187
I"LfH."lO/cow".io/.UICOUlllio---------__

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.J----------------TEXTO/JUSTltlcAÇio------ -,

,EMENDA SUPRESSIVA DE PARTE DO ART. 106, SEÇAO III DO CAPnULO I

DO T1TULO V DO ANTEPOJETO DO RELATOR
PLENAI'I10/COI,lISSÃO/SIJElCOMISSiO-----------.

J
t:02 ;~;~;;]

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Deputado JOSE EGREJA

EMENDA CS05425-3
[9"

'f-ôl

T[XTO/JUSTlflCAÇÃO-----------

EMENDA SUBSTITUTIVA A SEÇAO 11, CAP1TULO I 00 T1TULO V, DO ANTEPRO-

JETO DO RELATOR, ARTS. 98,99,100,101 E 102, DANDO-SE A SEGUINTC

REDAçnO Suprima-se em parte os artigos 98 e 99 e no todo

os artigos 100, 101 e 102, dando-se a segu1nte nova redação a se-

Supr1ma-se parte do art1go 106 correspondente aos

incisos IV e V. (Secção III - da Cámara dos Deputados) .

JUSTIFICATIVA

ção II das AtrJbu1ções do Congresso Nacional.

Art. 98 - .......

Nem urna palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de sistemãtica.

11 - orçamento anual e plano plurianual de investi

mentos; div1da pública; emissões de curso forçado;

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compative1 consigo própr10, com o tex~

to aprovadc pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

cional.

Com isto, apresentamos a plenário um texto mais

VIII - qrgan1zação adm1nistrat~va e jud1c1ária da

União e dos Territórios;

adequado a uma Constituição.

IX - suprimido.

X - suprimido.

'XI

XII - autorização para celebração de convên10s e

acordos para execução de serviços e obras federa1s;



EMENDA CS05427-0 "TO'---- _
[!J 'J>ePii/flT.KJ ::rv.$E I

PLEN...,.IO/COlolIS.,io/IUbCONI:laiO----- -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Comissão ,de Sísternatlzação

A) Suprimido

VII - Suprimldo

• 1?S9

r--t----------------TUTO/JUSTIf'IC...i;.ÃO--------------------,

Suprima-se, no todo em parte, os artigos 108, 109,

110, 111 e 112 dando nova redação asecção V (dos Deputados e

Senadores) adotando-se a seguinte nova redaç~o:

Art. 108: ••..•..••••

§ 59 - Suprimldo

§ 69 - Suprimido

§ 79 - suprlmldo

§ 89 - Suprlmido

Art. 110: .'...••••..•

II! - Suprimido

§ 19 - Suprimido

Parágrafo Onico - Suprimido

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescldá ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, sist~

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o tcx
to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consti

tucional.

Com isto, apresentamos a plenário um texto malS

adequado a uma Constltulção.

PLEi\1AAIO!COlJlSSÃO/SlJbCauLssÃo---------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r-r--'''''M''''E'''N'''DA SUPRESSIVA AO ART. li'jT0É'uí>:ti'R'~RAFO 3Q DA SEÇAO VI DO C!\P TUL
I DO TITULO V DO ANTEPROJETO DO RELATOR

Suprlma-se em parte o artigo 113, da Seção IV,da~

do-se a segulnte nova redação:

§ 39 - No CdSO de decisão do Supremo Tribunal Federal,

em ação popular, a perda do mandato será declarada pela Mesa da
Câmara respectlva de ofíClO ou mediante provocação de qualquer

de seus membros de partldo polítlco ou do primelro suplente, a~

segurada plena defesa.

Art. 112 - Suprimido

DAS REUNIÕES

Art. 113 -

§ 39 - Suprimido.

JUSTIFICATIVA

JUSITIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no

texto do anteprojeto apresentado ã Comisssão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, si~

tematizar o texto, tornando-o compatível conslgo próprio, com

o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matérla não

Nem uma palavra foi acreScida ou alterada nó tex-

to do anteproJeto apresentado à comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão sistema-

tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprlo, com o texto

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitio-

nal.

constit.ucaonaj, ,

Com lStO, apresentamos a plenárlo um texto mals

adequado a uma Constitulção.

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a urna Constituição.

mais

EMENDA CS0542S-S EMENDA CS05430-0

f:J
AUTOIt

E';~13~ tJ :J U:1;IB~se PUTfI'1)O ,JDSf! EÚ,Ú-TA 'DF: Pu \f1-} Jro ::rO.>.r-/ E 6-i2e;;:r1/
PLt:NAlUo/cot.lISti.o/GUIICO/rlIUio PLII:NA'1.10/COMlssio/8uaCO"'11l1lio

~O'TA~tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~om~ (!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO I'ov07h7 'ou 07/B?
r--t---------------- T1tXTO/oIUllTlflcAÇtO---- --,

Suprlma-se parte do artigo 107, dando nova redação

à secção V do Senado Federal.

Art. 107: ••.•..•.•

I. - .

III - ....••....

____________ TEXTO/oIUllTIFICAÇio -,

a.lENDA SUBSTITUTIVA /I PARTE DO ART. 114. INCISO VIII. SEÇAO VII,

CAPITULO I 00 TITULO V, DO ANTEPROJETO DO RELATOR DANDO-SE NOVA

REDAÇAO Sup~ima-se em parte o artlgo 114, da Seção VII,

dando a segulnte nova redação:

DAS COMISSÕES

Art. 114 -

§ 19 -
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VIII - Reunir-se para a mesma flnalidade, qua~

do ocorrer ldenti~d~ de matéria com outras Comissões do Congre~

so Naclonal ou da outra Casa Legls1ativa, mediante dellberação d~

maioria de dois terços de seus membros;

XVII -

XXII - Suprlmldo.

XXIII - determinar a realização de referendo que

IX - Suprlmido. o congresso Nacl0nal vier a determlnar.

§ 29 -
XXIV -

Art. 115 - •••••••••

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada do texto

XXVIII - Suprlmido.

JUSTIFICATIVA

do anteprojeto apresentado ã Comissão de sistemática.

Proq~;9~~s~ apenas, através de supressão, s2stem~

tizar o texto, tornando-o compativel conslgo próprio, com o texto

aprovado pelas Comlssões"e enxugando-o de matérla não constitu-

Nem~uma palavra foi acrescida ou alterada no tex-

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

c~onal. Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

Com isto, apresentamos a plenárlo um texto

adequado a uma Constltuição.

mais

matizar o texto, tornando-o compativel consigo próprio, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constitu

cional.

COMISS/.IO DE SISTEI1I1TIZA /.10
~ I'LEnÀAlo/cOI,U$SAC/suacO.l,llsSÃO------------,

EMENDA CS05431-8
tJ DEPUTADO JOSlô EGREJA

AUTOR---------------- tcPARTlOO~

PT8

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma ConstitulÇão.

mais

J!.l
EMENDA SUPRESSIVA DE PARTES DO ART. 116 E INTEGRAL 00 ART. 120, SEÇAO
VIII, CAPíTULO I DO TíTULO V DO ANTEPROJETO DO RELATOR.

r.-I ~_TEXTO/JUSTlfICAÇÃO--------_--------...,

Art. 116 - ••••••••••••••••••

I
::SD~

IV - Suprima-se
§ 19 _ •••.••.••.••

Art. 120 - SUPRIMA - 58
Parágrafo Onico - Suprima-se

. SUBSEÇ/.lO II 

SUPRIMIDO

EMENDA CS05433-4
f: )ePuT1'l,)-O
".,- PLENAfIlO/CONISSÃ,O/SUBCONlSSÃO'-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------

JUS T I F I C A T I V A

Nenhuma palavra fõi acrescida ou aJterada no texto do
anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização.

Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o
texto consigo próprio, e, com o te~ aprovado pelas Comissões,
enxugando-o da maóéria não Constitucional.

Suprima-se no todo o Artigo 165, dando-se a segul~

te nova redação ã Seção III:

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 163 -

r.-I---------------- TEXTO/JUSTlrlCaçio ,

Art. 165 - Snprlmldo.

JUSTIFICATIVA

l:-p;::j3-]

f?~~r;-;8!J

AIJTOIl_=- _

-3V&-G I

PLEHARIO/cOIolISSÃo/sunCONI9sÃO- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05432-6
tJ .k;Pv'TA P17

Suprlma-se em parte O artigo 162, dando~se a se

guinte nova redação ã Seção lI:

NernLuma palavra f 01 acresclda ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de sistemática.

DAS ATRIBurçOES DO PRESIDENTE DA REPO-

BLICA:

Procuramos, apenas, através de supressão, sisten~

tlzar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto

aprovado pelas Corn~ssões, e enxugando-o de matéria não constitu-

Art. 162 - cional.

Com isto, apresentamos a plenário um texto mais

XVI - prover os seus postos de oflclals-generals adequado a uma ConstitulÇão.

e nomear seus comandantes;
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mais

COMISSÃO DE SISTL~TIZAÇÃO

Deputado JOS~ EGREJA

tuclonal.
Com isso, apresentamos a,plenário um texto

adequado a uma Constitulção.

to aprovado pelas Comisséos, e enxugando-o de matéria não consti

r---------- PLEIU... IO/cOI.ll"io/.u.. COMJ.SÃO _

tJ

EMENDA CS05435-1
[J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima-se no todo ou em parte os Artigos 404,407,

408, 410, 412, dando-se a seguinte nova redação ao Capítulo V:

=----~~---------- TEXTO/~usTlrlcAçÃo- --,

~~-------PLENAf'llo/COJ.lISSÃO/SU8COMI55ÃO

L_

EMENDA CS05434-2
l~_ Deputado JOS~ EGREJA

ci

das condições de vida e de trabalho da população e a preservação do

entifico, a autonomia e a capac1tação tecnológica, para a melhoria

meio ambiente.
§ 29 - A lei garantirá a propriedade lntelectual.

§ 39 - t asseguraàa oel0 Estado, na forma da lei,

aplicação das normas brasileiras, da metrologia legal e'da certlfl

cação da qualldade, vlsando à ~roteção do consumidor.

=-------- TtXTot.lUllTlfICAÇÃO ---,

Suprima-se, no todo ou em parte os Artigos 400, 401, 402,

403, dando-se nova redação' ao Capítulo IV:
DA CItNCIA E TECNOLOGIA

Art. - O Lstado promoverá o desenvolvimento,

imprensa

DA COMUNICAÇÃO

- ~ assegurado aos melas de comunlcaçãoArt.

amplo exercíclo da llberdade, a serviço do desenvolvimento inte

gral da pessoa e da socledade, da verdade, da eliminação das desl

gualdades e lnjustlças, da independêncla econômlca, política e

cultural do povo braslleiro e do pluralismo ideolôglco.

Parágrafo único - Os meios de comunicação e ser-

viços relacionados com a liberdade de expressão não podem, direta

ou indiretamente, ser obJeto de monópolio ou oligopólios, por paE

te de empresas privadas ou entidades do Estado.
Art. - t assegurada a liberdade de

vos, de compras e de acesso ao mercado bras11eiro e utilizarão,pr~

ampllação e a plena utlllzação da capacidade técnico-cientifica i~..
talada rio País.

parágrafo únlco - O Estado e as entidades da admini~

tração dlreta e lndlreta privilegiarão a capacitação clentífica e

tecnológica nacional ~omo critérios para a concessão de incenti-

§ 49 - O Estado deverá assegurar condições para
em qualquer meio de comunicação.

Parágrafo único - A publicação de veículo impres-

so de comunicação não depende de licença de autoridade.

Art. - A propriedade das empresas jornalísti-

cas e de radiodlfusão é prlvativa de brasllelros n~tos ou natura

llzados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade

principal pela sua administração e orientação lntelectual.

§ 19 - ~ vedada a partlcipação aClonária de pes-

soas jurídicas no capltal social de empresas jornalísticas o~ de

radiodifusão, exceto a de partldos polítlcos e de socledade de ca

ferencial, na forma da 1e1, bens e serv1ços pfertados por

·sas nací.onaas ,

a

empre-

não converslveis, não poderá exceder a trlnta por cento do capl-

pital exclusivamente nacional.

§ 29 - A partlcipação referlda no parágrafo ante-
tor determ~nante de produção, serão consideradas nacionais em~re-

- Em setores nos quais a tecnologia seja fú

em

Art.

sas que, estiverem suje1tas ao controle tecnológlco nac10nal

er~or, que só se efet1vará através de ações sem d1reito a voto

tal social.
Art. - Compete ao Congresso Nacional, outor-

caráter permanente, excluslvo e lncondicional.

pessoa contra a promoção, pelos meios de com~n1caçãol da v101ên-

gar concessões, permlssões, autorizações de servlços de radiodl-

cia e outras formas de agressão ã famílla, ao menor, ã étlca pú-

- O Estado lmplementará medidas que le-

- A União, os Estados, O distrlto Federal eArt.

a ~nst~tu~ções de ensino e pesqu~sa, a un~versidades, empresas na

cionais e pessoas físlcas que reallzam atividades dest~nadas ã am

pllação do conheclmento clentíflco,'à capacitação clentífica e ~

autonomia tecnológlca, de acordo com os objetivos e prioridades na

os Municípios proplclarão, na forma àa lel, lncentlvos especificas
da

fusão sonora ou de sons e imagens.

Art. - A lel criará mecanismos de defesa

b11ca e à saúde.
Art.

vem ã adaptação progressiva dos melaS de comunicação, a fim de

permitlr que as pessoas portadoras de deficiência sensorial e da

cionais.

JUSTIFICATIVA

tros meios eletrônicos constituir-se-ão, sob regime de concessão,

e na forma que a lei determinar, pelos sistemas, privado e esta-

Nem uma palavra fOl acresclda ou alterada no tex-

,
Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o te~

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Slstemática.

ou-

políticos

- Os servlços de radiodlfusão e de

fala tenham acesso ã informação e ã comunicação;
Art. - ~ assegurada aos partidos

a utillzação gratuita do rádlo e da televlsão, segundo critérios

definidos em lei.
Art.

tal.
JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Slstemãtica.

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

cional.

Com isto, apresentamos a plenárlo um texto mais

Procuramos, ~~enas, através de supressão, SlSte

matizar o texto, tornando-o compatível consigo própr1o, com o tex

adequado a uma Const~tuição.
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COMISSÃO DE SISTE~ffiTIZA ÃO

Parágrafo único - O ensino religioso, sem distin-

ção de credo, constituirá d1sciplina facultativa.

_----------------TUTOIJU5TltlC,l,Çi.O-----------------, Art. - As uDlversldades gozam, nos termos da

Suprimam-se,' no todo ou em parte, os arts. 378, 379,

381, 382, 383, 385, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397 e 399,

do Capítulo IIr, da Educação e Cultura, remanescendo

te no va redação:

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

a segui!!

le~1 de autonomla didát2co-Clentifica, aàm2nistrat2va, econôm2ca

r - indissociabi11dade do ens1no, pesquisa e ex-

tensão;

11 - padrão de qualidade, indispensável ao cumpr1-

mento de seu papel.

Art. - A União, os Estados, o Distr1to Fede-

do Estado.

Art. - A educação, d~re~to de cada um, é dever

ral e Os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os

seus sistemas de ensino observância da legislação básica da edu

cação nac10nal.

f1n1dos nos termos da lei.

nanceiros para a manutenção e desenvolvimento dos seus sistemas de

ensino, tendo como base padrões mínimos de qualidade e custos, de

Parágrafo único - A educação será promov i da

cent1vada por todos os meios, com a colaboração da íamí11a e da

comun1dade, v1sando ao pleno desenvolv~mento da pessoa e ao com-

prom1sso do Ensino com os princíp~os da 11berdade, da democrac1a, !
do bem comum e do repúd10 a todas as formas de I'n'COllCC' I I ,,' " de

Art. - O Poder Púb11co assegurará recursos fi

m1nistrará sem ingerência do Poder Público, salvo para fins

discr1m1nação.

Art. - Para a execução do previsto no artigo
Art. - O ensino é livre à iniciativa pr1vada, que o

de
anterior, obedecer-se-ão os segu~ntes pr~ncípios:

autor2zação, reconhecimento e credenC1amento de cursos e supervi-

são da qualidade.

I - democratização do acesso, permanência e ges

tão do ens~no em todos os níve~s; Art. - A Lei definirá o Plano Nacional de

11 - l~berdade de aprender, ensinar, pesquisar

d1vulgar o pensamento, a arte e o saber;

e

educação, de duração, de duração plurianual, visando à articula

ção, ao desenvolvimento do S1no e à lntegração das ações do Poder

Público que conduzam à erradicação do analfetismo, uniuerzal1za

ção do atend~mento escolar e melhoria da qualidade do ensino.

111 - plurarismo de idé1as e de ~nst~tu~ções de en

s1no, públicas e privadas; Art. • As empresas comerciais e industr1ais

são obrigadas a assegurar a capacitação profissional dos seus

rv - valorização dos prof1ssionais de ensino em trabalhares, inclus1ve a aprendizam dos menores, em cooperação

todos os nívels; com o Poder Público, com associações empresaria1s e trabalh1stas

e com s1nd1catos.

§ 19 - O Estado est1mulará a criação e o apr1mor~

v - superação das desigualdades e d1scriminações

regionais, sociais, étnicas e religiosas.

Parágrafo Onico- O chefe do Executivo competente poderá ser mento de tecnologias para fabr1cação nacional de equipamentos,

responsabilizado por om1ssão~ mediante ação CiVl1 pública, se não instrumentos e ~nsurnos necessários à produção cultural no País.

dil~genciar para que todas as crianças em idade escolar, residen-,

o ensino, em qualquer nível, será minis

tes no âmbito territorial de sua competência, tenham d1re~to

ensino fundamental obrigatór10 e gratuito.

Art.

trado no idioma nacional, assegurando às ações indígenas

o emprego de suas línguas e processos de aprendizagem.

ao

também

Parágrafo único - O Estado protegerá, em sua in

tegridade B üesel1Vú~V1mento, o patrimón~o e as man::Lfestações da
científico, a autonomia e a capacitação tecnológica, para a melh~

r1a das condições de vida e de trabalho da população e a preser

vação do me10 ambiente.

§ 19 - A le1 garant1rá a propriedade intelectual.

ensino fundamental que assgurem a formação comum e o respeito aos

valores culturais e artíst1coS e suas especificidades regionais.

§ 29 - t assegurada pelo Estado, na forma da lei,
Art. - A lei f1xará conteúdo mínimo para o

aplicação das normas brasileiras, da metrologia legal e da cer-



tificação da qualidade, visando ã proteção do consum~dor legal e

da cert~ficação da qual~dade, visando ã proteção do consum~dor.
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VI - Suprimido.

VII -

• 1293

§ 39 - O Estado deverá assegurar cond~ções para Art. 167 -

a ampliação e a plena ut~lização da capacidade técnico-científica

~nstalada nc País.

Parágrafo único - O Estado e as entidades da ad-

ministração direta e indireta privilegiarão a capacitação cienti

fica e tecnológ~ca nacional corno critérios para a concessão de
JUSTIFICATIVA

111 - Suprimido.

IV - ••••

incentivos, de compras e de acesso ao mercado bras~leiro e utili

zação, preferencialmente, na forma da lei, bens e serviços ofert~

dos por empresas nacionais.

Art. - Em setores nos quais a tecnologia s~

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão,sistema
tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não con&ituc i2
nal.

ja fator determinante de produção, serão consideradas nacionais

empresas que, estiverem sujeitas ao controle tecnológico

nal em caráter permanente, exclusivo e incondicional.

nacio-
Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constitu~ção.

mais

Art. - A União, os Estados, o Distrito Fede--

=-- TEXTO/olUSTlrICAç;,o -,

EM,lDA I;\OITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 2º do Artigo 203.

ral e os Mun~cípios propiciarão, na forma da lei, incentivos es-

pecíficos a instituições de ensino e pesquisa, a univers~dades,e~

presas nac~onais e pessoas físicas que realizam atividades desti

nadas ã ampl~ação do conhecimento científ~co, ã capac~tação c~en

tífica e ã autonomia tecnológica, de acordo com os objetivos e

prioridades nacionais.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão~sistema

tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constttuci2

naL,

pl.EHAAIO/cONISsÃo/suaCONllIsÃO------- ---,

COMISSAO DESISTEMATIZAÇAO
r.r-O'TA~
f"02/071a7

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais Inclua-se no parágrafo 2º do ARTIGO 203, do

anteprojeto o seguinte:

EMENDA CS05437·7 -'"'''--------] r:rN~r: ~PU'TY11>O -J1)~ I _ L !=?...J
,-,~--------- Pl.ENAAID/cON1Ss;,o/suacoM1'sio--------------, ~o..n----"l

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~07j87 J

~-----------_---_TEXTO/.lUSTlrlc'çio----------------,

Artº 203 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1º - •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2º - ••••••••••••••• , e o cargo de ti-

tular, na vacância, será provido pelo acesso do escrevente que estiver no

exercício da função de substituto há de 5 (cinco) anos.

3JSTIFICA@

Todos são iguais perante a Lei - Constitui-

ção Federal artº 153 &. 1".

"

Suprima-se em parte os Artigos 166 e 167,dando-se

a seguinte nova redação ã seção IV:

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. 166 -

V - Suprimido.

Diante deste preceito e do que já dispõe a

atualConslituição, justifica-se plenamente a complementação do dispositi

vo constitucional proposto no anteprojeto da Comissão de Sistematização ,

a fim de dar igual oportunidade de efetivação àqueles que, tendo o poder

dever de substituir, acâbam por assuní.r, nessa condição, a mesma respons!!.

bilidade administrativa, civil e criminal pelos atos que praticam concom!

tante com os titulares das respectivas serventias.

Em todas as carreiras que se iniciam am D:!!
curso público de provas e títulos, o direito de acesso ao cargo maior é
assegurado.

Ju"to, portaoto que este direito seja gara!!
tido aos serventlJ5r:li~0!2s--!!da<!....:Jd!UEs>.!t..!illa:!a"-'_A J
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO!4LlSTlfICAÇio -,

§ 39 - As terras ocupadas pelos indios são

bens inalienáveis, imprescritíveis e ind~sponíve~s a qualquer ti

tulo, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos

próprios ind~os, cabendo ã un~ão demarcá-las.

AUTOA---------------

Deputado JOst EGREJA
r----------- Pl.t:H..,uo/cow.,'io/liuacOuliuio-----------

tJ

EMENDA CSOS439-3
l!J

rias os artigos437,43B,44~ 4B2, 4B4, 494, 495, 496, 497, 499,rema

nescendo os demais artigos do Título.
gir o interesse nac~onal e de inex~st~rem reservas conhecidas e

de mi nêr í os e o aproveitamento dos pot.encaa a s de enc-r'q r a PIIl ter-

ras indiqenas somente poderão ser desenvolvidas, no caso de o eX1

- A pesqu1sa, lavra ou exploraçãoArt.
Transitó-Suprima-se do Título X - Disposições

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o

text~ aprovado pelas Com~ssões, e enxugando-o de matér~a não con~

tuticional.

suficient: para o consumo ~nterno, e exploráveis, em outras par

tes do território brqsileiro.

§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de min~

rios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica de

em

Naci~

§ 29 - A exploração de riquezas minerais

que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso

nal, caso a caso.

terras indígenas obriga ã destinação de percentual do valor dos

resultados operacionais ã execução da política indigenista naci~

nal e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Co~

gresso Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui,

estabelecida.

maisCom isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constitu~ção.

§ 39 - Aos índios são permitidas a cata, a

faiscação e a garimpagem em suas terras.

JUSTIFICATIVA

= nXTO/olUllTlfICAÇiO -!

õ."1r----------- ..L~N""10/c:OM.,.iQ/.u.CO .. l..io __,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão,sistema
tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto
aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não con~booi~

nal.

02/07/ 87

&UTOII-------------;----

Deputado JDS~ EGREJA
EMENDA CSOS440·7

l!J

Suprimam-se, no todo ou em parte, os artigos 431,

~32, 433, 434, 435 e 436 dando-se a segu~nte nova redação ao

capítulo VIII: -

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais

DO íNDIO

Compete ã União a proteção das terras, instituições,

pessoas, bens e saúde dos índ~os, bem como promover-lhes a edu

cação.

EMENDA CS05441-S
r &UTOII------------__--,

•_____ Deputado JOS( EGREJA

'LlNAJl.IO/ÇOMluio/aUICQIlUuio----- __,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
..,------ TUTO/olUDllf'ICaçio --,

§ 19 - A educação de que trata o parágrafo anterior

será ministrada, no nível bâsaco , na língua materna e na por-
Suprima-se, no todo ou em parte, os arts. 423,

424, 426, 428, dando-se nova redação ao Capítulo VII:

tuguesa, assegurada a preservação da ~dentidade étn~ca e cultural

das populações indígenas. DA FAM!LIA, DO MENOR E DO IDOSO

§ 29 - são terras ocupadas pelos índios as Art. - A família, base da sociedade, tem,d!

por eles habitadas, as utilizadas pa~a suas at~v~dades prod~ reito à especial proteção social, econômica e juríd~ca do Est~

tivas. ) do e demais instituições,
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§ 19 - o casamento c~vil ~ forma de constitui

ç~o da famíl~a, sendo gratuito o processo de hab~l~tação e a ce

lebração.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comiss~o de Sistemática.

§ 29 - O casamento religioso terá efeito civil,

nos termos da lei.

§ 39 - Para efe~to da proteção do Estado, é reco-

Procuramos, apenas, através de supressão,sistema

tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitiri~

nal.

nhec~da a un~ão estável entre o homem e a mulher, como entidade

familiar. A le~ facilitará sua conversão em casamento.

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais

§ 49 - O casamento pode ser dissolvido nos casos

expressos em lei, desde que haja prévia separação judic~al por

mais de dois anos, ou comprovada separação de fato por

quatro anos.

mais de EMENDA CS05442-3
tJ J)eP{)íl1J)CJ .:TeMê! ecee.r»
,."...--- 'LlNÂIUO/COMI...o/IUICOMllllo------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

Art. - Os pais tém o direito, e o dever de
~ Tt""To/olUITlflCAÇlo-----------------t

e

manter e educar os filhos menores, e de amparar os enfermos de

qualquer ~dade; e os f~lhos ma~ores tém o dever de auxil~ar

amparar os pa~s e a obr~gação de o fazer na velh~ce, caréncia ou

enferm~dade destes. suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 41~,

416, 417, 418, 421, 422, do Capítulo IV, remanescendo a s~

guinte nova redação:

Art. - Os órgãos públ~cos e privados somente DO MEIO AMBIENTE

poderão implantar programas de planeJamento famil~ar que tenham

também em vista a melhoria das cond~ções de trabalho dos cônju- Art. - O meio ambiente ecologicamente equil!

brado é bem de uso comum ao qual todos tém direito, devendo os p~ges, e de habitação, saúde, educação, lazer e segurança das "fam!

lias. deres públicos e a coletividade protegê-lo para as presentes e

Art. - ~ dever do Estado e da soc~edade pro- futuras gerações.

porcionar ao menos assisténcia especial.

Art. - Incumbe ao Poder Público:

instituições especializadas, onde lhes serão assegurados a alime~

tação e os cu~dados com a saúde.

faixa de dez-a quatorze anos, a preparação para o trabalho,

11 - promov~r a ordenação ecológ~ca do solo e asse

gurar a recuperação de áreas degradadas;

Art. - Será estimulada, para os menores de

em
I - manter os processos ecológicos essenciais

garantir O manejo ecológico das espéc~es e ecosslstemas;

e

Art. - A adoção e o acolhimento de menor se-

rão ass~st~dos pelo poder Público, na forma da le~. 111 - definir, mediante lei, em todas as unidades

§ 19 - A adoção por estrangeiro será perrnltlda.

§ 29 - O acolh~mento de men~em s~tuação irreg~

lar, sob a forma de guarda, será estimulada pelos Poderes Públi

cos, ,com assistência ]uíridica, incentivos f~scais e subsíd~os na

parar as pessoas idosas, mediante políticas e programas que

prego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco pa-

em-v - controlar a produção, comerc~alização e

ra o meio ambiente e a qualidade de vida;

da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem es

pec~almente protegidos.
IV - estabelecer a monitorização da qualidade am-

b~ental, com prioridade para as áreas críticas de poluição, medi

ante redes de vigiláncia ecotoxicológica;

ass~

- Estado e a sociedade têm o dever de ~Art.

forma da lei.

gurem participação na comunidade; defendam sua saúde e bem-estar,

preferencialmente em seus próprios lares; e ~peçam
tencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, estudo de

impacto amb~ental.
de qualquer natureza. ,

Art.

discriminação

_ são desobrigados do pagamento da tari

VI - exigir, ?ara a instalação de atividades po-

fa de transporte coletivo de passageiros urbanos os cidadãos

sileiros em idade super~or a sessenta e cinco anos.

br!! VII - garantir acesso livre, pleno e gratuito

informações sobre a qualidade do meio ambiente;

às
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,.,.., TUTO/olUlTlfICAÇio --,

VIII - promover a educação ambiental em todos os ni

veis de ensino:

IX - capacitar a comunidade para a proteção do
ambiente e a conservação dos recursos naturais, assegurada a sua

EMENDA CS05443-1
f: BE:PcJTft5}g ;3O.>f{

rL.",AltroleoJil/'dol.IJICOal11l.io--------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

participação na gestão e nas decisões das instituições

relacionadas a meio ambiente:

X - tutelar a fauna e a flora vedando, na

públicas

forma

Suprima-se no todo ou em parte, os Artigos 369, 370,

371, 373 e 375 da SeçãoICL - Da Assistência Social, acrescendo a

seguinte nova redação:

da lei, as práticas que as coloquem sob risco de extinção ou sub

metam os animais ã crueldade:

Art.

DA ASSIST~NCIA SOCIAL

- A assistência social destina-se àqueles

XI - ~nstituir o sistema nac~onal de gerenciamento

de recursos hidricos, tendo como unidade básica a bac~a hidrográ-

individuos que não d~spõem de meios próprios para se sustentarem.

to de serviços prestados de forma gratuita, obrigatória e indepen

dente de contribu~ção à seguridade social.

f~ca e integrando sistemas especificos de cada unidade da

ração.

Fede-
Art. - A assistêncial social compreende o conJun-

Art. - A União, os Estados e os Municipios,o~ Art. - As ações governamentais na área de assis-

vido o Poder Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente,re~ tência social serão f~nanC1adaa com recursos do Fundo Nacional

trições legais e administrativas visando ã proteção ambiental e de Seguridade Social e das receitas dos Estados e ~unicipios.

e ã defesa dos recursos naturais, prevalecendo o dispositivo mais

severo.
Art. - Todos Os serviços assistenciais priva-

Art. 417 - As atividades nucleares de

natureza serão controladas pelo Poder Público.

qualquer dos que utilizem recursos públicos submeter-se às normas estabele-

cidas:

Art. - A partir de sessenta e cinco anos de idade,

§ 29 - A atividade nuclear em território

nal somente será admitida para fins pacificos.

nacio- todo cidadão independentemente de prova de recolhimento de contri-

buição para a Seguridade Social e desde que não possua outra fonte

de renda, fará JÚs ã percepção de pensão mensal equivalente a um

§ 39 - O Congresso Nacional fiscalizará o cumpri

mento do disposto neste artigo.

salário mínimo.

Art. - Nenhum tributo inc~dirá sobre as entidades

Art. - A exploração dos recursos minera~s
sem fins lucrativos dedicadas à pesquisa ou ao ensino, habil~taçã~

fica condicionada à conservação ou recomposição do meio ambiente

afetado, as quais serão exig~das expressamente nos atos adminis

trativos relacionados ã atividade.

reabilitação e tratamento e tratamento de pessoas portadores de de

JUSITFICATIVA

Art. - O Congresso Nacional estabelecerá pa-

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no

do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

texto

tizar o texto, tornando-o co~pativel cons~go próDrio, com o texto

Com isto, apresentamos a plenário um texto mais ade-

ra a convocação das Forças Armadas, na defesa dos recursos natu-

rais e do meio amb~ente, em caso de manifesta necessidade.

\
Art. - A Le~ cr~ará um fundo de conservação e

recuperação do meio ambiente, constituido, entre outros recursos,

por contr~buições que incidàm sobre as atividades potencialmente

Procuramos, apenas, através de supressão,

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não

cional.

s~stema-

constitu-

poluidoras e a exploração de recursos naturais.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no te~

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, s1ste

matizar o texto, tornando-o compativel consigo próprio, com o

texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não con~

titucional.

quado a uma Constituição.

'LIH..."10/COlltsslo/luaCOIlfI.lio--------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
...- TUTO/tlUITI'ICAÇio --,

Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 362, 364,
Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais
365, 367 e 368 da Secção II da Previdência Social, remanescendo a

seguinte nova redação:
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DA PREVID~NCIA SOCIAL ..0":0".--------------
JOSÉ EGREJA.

Art. - Os planos de previsão social do Sistema ___ ,L.U;',uo/coulssic/susc:o..Io:.".to

de Seguridade Soc~al atenderão, nos termos da lei, aos seguintes COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

prece~tos.

~ TE1'õO/olUSTlf"lC"ÇÃO--------

I - cobertura dos eventos de ~oença, invalidez e

morte - ~ncluídos os casos de ac~dente de trabalho - velh~ce, re

clusão, ofensa cr~m~nal e desaparecimento;

Emenda substitutiva ao Art.330 do Anteprojeto do Relator.
Substitua-se a redação do Art.330, constante do anteprojeto pela segui~

té:

11 - ajuda à manutenção dos dependentes;

111 - proteção à matern~dade e à paternidade, natu-

rais e adot~vas, notadamente à gestante, assegurado descanso a~

tes e após o parto;

IV - proteção ao trabalhador em s~tuação de desem

prego ~nvoluntário, inclusive mediante programa de seguro que
proporcione auxílio de valor compatível com o último salár~o, por
período correspondente à médla de duração de desemprego no Pais.

Art. - ~ assegurada aposentadores:

Art.330 - li O acessO às terras desapropriadas por interesse so
cial fundiário rural será permitido a trabalhadores rurais brasileiros
ou estrangeiros que morem no Brasil a mais de cinco anos, não proprie
tários de outro imóvel rural que lhesassegure renda familiar suficien
te para viver co~ dignidade e será feito mediante cessão de dlreito.r~

aI do uso da superfície, vedada sua venda, arrendamento ou cessão a
terceiros, excessão feita para o caso de sucessão hereditária, r.ulsnte
o prazo de no mínimo cinco anos (para a aprovação da capacidade do ce~

sionário como produtor), após u quel, comprovada esta capacidade, ser
lhe-á outorgada a respectiva escritura definitiva da área cedida".

Parágrafo Unico - Se não ficar comprovada a capacidade como
produtor, referida no "caput" deste Artigo, o órgão federal arrecadará
a área para novo assentamento da outro trabalhador rural.

c) com tempo inferl0r ao das modalLdades aCIma,

pelo exercício de trabalho notu~no, de revezamento, penoso, ~nsa

lubre ou perigoso;

homem;

a) com trinta e c~nco anos de trabalho, para

b) com trinta para a mulher;

o
JUSTIFICATIVA

A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentame~

tos na medida em que limita a trabalhadores rurais não proprietários o
benefício da doação pública.Por outro lado, exige que o assentado pro
ve realmente sua capacidade como produtor e sua vontade de produzir p~

ra fazer jus à posse da terra.

d) por velh~ce aos sessenta e c~nco anos de ~da-

de;

e) por inval~dez.

JOSÉ EGREJA

Art. - Nenhum benefíc~o de prestação contlnu~

da terá valor mensal infer~or ao salário mínlmo.
EMENDA CS05446·6

t=
AUTO!t---·· ~"",,00---"l

~L--..J

Art. - L vcuada à acumulação de aposentaàor1a. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. - A participação dos órgãos e empresas e~

~ TrxTo/oluST ...ICAÇio.------------------,

t~tais no custeio de planos de previdência supletiva para seus ser

vidorese.empregados não poderá execeder o montante de contribuição

dos respectivos beneficiários.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se

à prev~dência parlamentar.

Emenda modificativa ao §5º do Art.326 do Anteprojeto do Relator.
Modifique-se o Art.326 do Anteprojeto para a seguinte redação:

§5º É assegurada a aceitação dos títulos da dívlda.pgrária a
que se refere este Artigo como meio de pagamento de qualquer trl
buto federal ou obrigações para com a União, bem como para qUdl
quer outra finalidade estipulada em lei, exclusivament~ pelo ex

propriado ou seus herdeiros.

JUSTIFICATIVA

nal.

Nem uma palavra fo~ acrescida ou alterada no texto

do anteprojeto apresentado ã Comissã~ de sistemática.

aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matér~a não cons~~tu~ci~

JUSTIFICATIVA

Procura-se com esta ~ill~nda assegurar o.~ínimo razoá
vel de condlções de sobrevivência, fixando-lhe direitos para utl
lização de tributos da dívida agrária que receber.

A supressão da expressão 'ao portador', tem a inten
são de evitar que os titulares da dívida agrária voltem ão Esta
do imediatamente à sua emissão, como pagam~nto de impostos por
grandes empresas ~colhedora~ (por exemplo, IPI sobre cigarros),
privando a União da arrecddação em mo~tante igual ao da emissão.

textozar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o

Procuramos, apenas, através de supressão, sistemat~

Com isto, apresentamos a plenário mu texto mais ad~

quado a uma Constituição.
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r::"l TUTO/~U'TIf'ICAÇÃO----------------__, r::"l---------------- TlITo/.JUlTlrlcAçÃo---------------------,

_L.lNAliIlo/COWI!laio/lule:OIUllio -----,

COMISSÃO DE SISTE~TIZACÃO

EMENDA CS05448-2
tJ Je :PUT/'ti-O sodTJ

'

~DATA~'02! 07187

EMENDA CS05447-4
tJ DEPUTADO JOst EGREJA
"" foLU .."10/COlil'lÃo/IUICOYI.sio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 351, 352,

EMENDA SUPRESSIVA,NO TODO OU EM PARTE1 DOS ARTS. 353,354,355,356,357,
358, 359 e 368 DA SEÇAO I, CAPITULO 11 DO TITULO IX DO ANTEPROJETO D
RELATOR;

353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360, dando-se ao

Suprima-se em parte o Artigo 278, dando-se a

guinte nova redação à se,âc V:

se-

DOS IMPOSTOS DOS MUNIC!PIOS

Titulo IX Art. 278 -

secção I

a segu~nte nova redação:

DA SAODE

11 - tram1ssão "inter V~VOSu, a qualquer titulo Dor

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou

acessão fís1ca, e de dire1tos rea1S sobre imõ-

Art. - A saúde é d~reito de todos e dever do
ve1s, exceto os de garantla.

Es;.ado. In -

mediante:

Art. 350 - O Estado assegura o d1reito à saúde
JUSTIFICATIVA

Procuramos, apenas, através de supressão, s~stemati-

I - implementação de políticas econôm~cas e so

ciais que visam á eliminação ou redução do risco de doenças e de

outros agravos à saúde,

Nem urna pal~vra foi acrescida ou alterada no

do anteprojeto apresentado à Comissão de Slsternática.

texto

Zar o texto, tornando-se o compatível consigo próprio, co~ o texto
11 - acesso un~versal, iqual~tár~o e qratu~to às

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de

acordo com as necessidades de cada um.

aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matérla não

c~onal.

constitu-

~~. - A Le~ vedará prática cient~ficas ou experimenta~s

que atentem contra a vida, a integridade fis~ca e a dign~dade da

pessoa.

Art. - ~ assegurada, na área ~a saúde, a li-

berdade de exercício profissional e de organização de serviços p~

vados.

EMENDA CS05449-1
f: ;DePu'TA-íX) ..rv~{:)"''' e.G-;t:Ze:::r11
~~ PLEN.'uo/CO..ISSÃO/IUICOlillssio-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

§ 29 - O setor pr~vado de prestação de serVlços
~de saúde pode part1c1par na ass2stênc2a da Ropulação, tendo pre

ferência e tratamento especial as entidades fl1antróplcas.

""r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

Suprlma-se em parte os Artigos 262 e 263 e no to-

do o Artigo 267, dando-se a seguinte nova redação à Seção I:

§ lQ - O Estado assegura acesso à educação, à in

formação e aos métodos clentíficos de regulação' da fecundidade que

DOS PRINC!PIOS GERAIS

não atendem contra a saúde, respeltado o direito de opção Art. 262 -

va.duaã .

§ 19 - Os tributos destinam-se a prover a União,

requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecldos humanos p~

ra fins de transplante e de pesqu~sa.

JUSTIFICATIVA

Ar;t. _ A Lei dlsporá sobre as condlções e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de receitas

satisfazer as necessidades públicas a seu cargo.

I - suprlmido.

para

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado à comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão,sistem~

tizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o texto

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constituci~

nal.

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais

§ 29 - Suprimido.

§ 39 - Suprlmido.

§ 49 - Suprimido.

§ S9 -

Art. 263 - ........

I - Suprimido

§ 19 - Suprimido

§ 29 - ~ vedado a cobrança acumulada das cóntri

buições referidas no item 11, deste artigo._---=----------.---l



Art. 264

Art. 267 - Suprimido.

Parágrafo único - Suprimido.

JUSTIFICATIVA

Nem urna palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

Coínissão de Sistematização

Art. 242

Art. 245 -

1- ..

VII - Supr~mido.

Art. 248 -

• 1299

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o te~

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consti-

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra fo~ acrescida ou alterada no tex-

tucional.

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais

to do anteprojeto apresentado à Comissão de S~stemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compatível 00n51go próprio, COM o te~

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não consti

tucional.

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO
~ TEXTO/oIUSTIFICAÇÃO --,

Suprima-se no todo o Art. 254, dando-se a seguin

te nova redação ao Capítulo 111:

DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 251 - ••••••••

Art. 254 - Suprimido.

Art. 255

JUSTIFICATIVA

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

----- -------------- TEll.TOIJUSTlflf'AÇÃO--_ •• _

mais

N~a palavra fo~ acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o

texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não cons

titucional.

Suprima-se em parte o Artigo 241, dando-se a se-

guinte nova redação ao Capítulo I:

DO ESTADO DE DEFESA

Art. 241 -

Com isto, aprespntamos a plenár~o um texto

adequado a uma,Const~tuição.

PLtN,ullO/co..15sio/suaCO ..15IÃO---------_---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ~O

mal.S

§ 49 - Suprimido.

§ 10 - Supr~m~do.

JUSTIFICATIVA

Nem urna palavra foi acresc~da ou alterada no tex-

to do anteproJeto apresentado ã Com~ssão de Sistemática.

~--_-__-_-_---__-TEIlTO/.,lUSTIf'IC..çio----------------__.

Suprima-se em parte o Artigo 245, dando-se a se-

guinte nova redação ao Capítulo 11:

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

matizar o texto, tornando-o compatível consigo própr~o, com o te~

to aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de materia não consti-

tuc1.onal.

DO ESTADO DE SITIO
Com isto, apresentamos a plenário um texto

. ade uado a urna Constitui ão.

mais
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r.1---------------- TtXTO/"uaTI~tcAÇj,O----------------+

I.UTOI{---------------

r-=-r---------- Pl-lNAJl.l0/l;OIlIS.lo/IUICOIlIUio,-----------...,

COMISSÃO OE SISTEMATIZA ÃO I

Supr~ma-se parte do Art. 65, dando-se a segu~nte

nova redação ao Capítulo V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

va.

m~a polítlca, leg~slat~va, admin~strat~va e f~nanceira, será adm~

nistrado por Governador D~str~tal e d~sporá de Cámara Leg~s!at~-

EMENOA SUBSTITUTIVP AO CAPITULO YI 00 TITULO IV. Arts.68 e 69? 00 ANTEPROJETO

DO RELATOR, DANOO- SE NOvA REDAÇÃO:

Supr~mam-se, em parte, os Arts. 68 e 69, dando-se

a seguinte nova redação ao capítulo VII.

Art. - O D~str~to Federal dotado de autono-

DAS P~GIÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DAS

AREAS METROPOLITANAS E DAS MICRO-REGIÓES

§ 19 - A ele~ção do Governador Distr~tal do Vice

Governador D~strital e dos Deputados D~strita~s co~nc~d~rá com a

do Presidente e V~ce-Presidente da Repúbl~ca, para mandato de

~gual duração, na f omua da lei.

de Desenvolv~mento Econôm~co e os Mun~cíp~os em áreas tletropol~t~

dos federados e o Distr~to Federal, poder~associar-se em Reg~ões

nas ou Microrreg~ões.

Parágrafo único - Lei complementar federal defi

nirá os critérios básicos para o estabelecimento de Regiões de

Desenvolvimento Econômico e de Areas Metropolitanas e M~crorre

g~ões.

ArA:. - Para efe~tos adm~nistrativos, os Esta-
§ 29 - O número de Deputados Distr~tals correspo~

denrá ao triplo da representação do D~strlto Federal na Câmara

Federal, apl~cando-se-lhe, no que couber, o art~go e 55 e seus

parágrafos.

§ 39 - Lei Orgân~ca, aprovada por dois terços da

câmara Leg~slat~va disporá sobre a organ~zação do Leg~slativo e

do Execut~vo, vedada a d~v~são em Mun~cíp~os.

Art. - As Regiões, constituídas por unidades

federadas limitrofes, pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico,

são modificadas ou extintas por lei federal, ratificada pelas as

sembléias Legisla~vasdos respectivos Estados.

§ 49 - A representação do D~strito Federal na

Câmara Federal e no Senado da República aplicar-se-à o disposto

nesta Const~tuição e a leg~slação ele~toral concernente aos Esta

dos.

§ 59 - O D~strito Federal instituirá e arrecadará

os tributos de competência dos Estados e Municípios.

§ 69 - Incluem-se entre os bens do Distrito Fe~

ralos que lhe forem atr~buídos pela un~ão, no prazo de cento

e oitenta dias.

Art. - Os Estados, poderão mediante lei com-

plementar, cr1ar Âreas Metropolitanas e M1crorregiões, constituí

das por agrupamentos de Municíp~os l~metrofes para integrar a or

ganização, o planeJamento, a programação e a execuçao de funções

públ~cas de interesse metropol~tano ou m~crorregional, atendendo

aos princip~os de ~ntegração espacial e setor~al.

Art. - Le~ Federal d~sporá sobre a organiza-

Art. - A Un~ão, mediante Lei Complementar, de

finirá os critér~os básicos para o estabelec~mento de regiões me

tropolitanas e aglomerações urbanas, d~spondo sobre a sua autono

mia, organização e competência.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à comissão de Sistemát~ca.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

ção administratíva e judic~ária dos Territórios.

§ 19 - A função execut~va no Terr~tór~o será exer

c~da por Governador Territor~al, nomeado e exonerado pelo Presi-

dente da Repúbl~ca.

§ 29 - A nomeação do Governador Terr1tor1al depe~

dená de aprovação do ~nd~cado pelo Senado da Repúbl~ca.

Mun~cípios, aos qua~s se apllcará, no, que couber, o d~posto neste

Capitulo.

matizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o te!

to ~provado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

cionaL

§ 39 - Os Terr~tór~os poderão ser d~v~d~dos em

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Const~tu~ção.

ma~s

§ 49 - As contas do Governo do Terr~tório

submetidas ao Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

serão

r:o----''------- PlE~AIIIO/cot.llssio/IiUDCO..,$sio-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.1---------------- TEkTO!.IUS'flfICAÇio------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA AD CAPITULO V DO TITULO IV. Art.65, 00 ANTEPROJETO

TO 00 RELATOR DANDO-SE NOVA REDAÇÃO:

Nem uma palavra fo~ acrescida ou alterada no tex-

to do anteprojeto apresentado ã Com1ssão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

mat1zar o texto, tornando-o compatível cons1go própr1o, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matér~a não const~t~

cional.
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Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição.

mais EMENDA CS05456-3
t: Depútado JOSIÕ EGREJA

I'Ll:lilAIiIIO/cOIlI.lio/luacOM1.ai.c--- --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05455-5
AU10ll-----'

t="~ Deputado JOSIÕ EGREJA
..,-, = __-::-::- ,.LtNAIllO/COMI5';.o/.UICO_luio-------------,

COMISSÃO DE SISTE~ATIZAÇÃO

~ --__-- - Tf.:rTC/~U!lTl'ICAÇio----------------,

EMENDA _SUBSTITUTIVA AO TITULO I DO ANTEPROJETO DO RELATOR

Suprimam-se no todo ou em parte os artigos 1 a 12,

dando-se nova Redação ao Título I, come segue:

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS:

Art. 19 - O Brasil é uma República Federat~va ins-

tituída pela vontade do Povo como um Estado democrát~co de

to.

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo nos

termos desta Constituição.

,.,.,.- TlxTO!.lunI11eJoçico------ ,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO 11 DO TITULO 11, DO ANTEPROJETO
DO RELATOR, ARTIGOS 14, 15, 16 E 17 DANDO-SE NOVA REDAÇAO

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. - são Dire~tos Soc~a~s.

I - Garant~a do dire~to ao trabalho~

11 - seguro-desemprego, em caso de desemprego ~nvo

luntário~

111 - fundo de garan~~a do patr~môn~o ~nd~v~dual;

IV - salário mín~mo f~xado em lei;

V - irredut~b~l~dade de salár~o ou venc~mento;

VI - garant~a de salár~o f~xo, nunca infer~or ao
salãrio-min~mo, alÉm da remuneração variável, quando esta ocorrer;

VII - p~so salarial proporcional ã extensão e à com
plexidade do trabalho realizado;

XIX - part~c~pação nos lucros conforme definido em

Art. 29 - A República Federativa do Bras~l é cons

t~tuída, sob regime representativo, pela un~ão ind~ssolúvel dos Es--tados, e tem como fu~~ntos:

ao do d~urno;

lei;

xx - o salário do trabalho noturno será superior

I - a soberan~a

11 - a nacionalidade;

XX - proporção mín~ma de empregados brasile~ros,em

todas as empresas e em seus estabelec~mentos, salvo as microempr~

sas e as de cunho estr~tamente famil~ar;

XXIII - gozo de férias anua~s, com remuneração;

XXI - duração de trabalho não excedente a 8 (oito)
horas d~ãr1as, com 1ntervalo para repouso e alimentação;

111 - a cidadania;

IV - a dignidade da pessoa humana;

V - o pluralismo político.

Art. 39 - O Leg~slat~vo, o Executivo e o Jud~ciá

r~o são os Orgãos da soberania do povo e exercem, harmôn~ca e inde
pentemente, os Poderes fundamenta~s do Estado.

aos domingos;

XXII - repouso semanal remunerado, de preferência

Art. 49 - O Estado brasileiro exercerá soberarua P9.
lít~ca e econômica permanente.

XXIV - l~cença remunerada ã gestante, antes e depois
do parto;

XXV - saúde e segurança do trabalho;

Art. S9 - Os tratados e compromissos internacionais
dependem da aprovação do Congresso Nacional.

aos menores;

XXVI - pro~b~ção de trabalho noturno e insalubre

§ 19 - Os tratados a que se refere este art~go se
rão levados, dentro de trinta dias, ao conhec~mento do Congresso Na
cionaI.

§ 29 - O conteúdo
missos internacionais se incorpora
e está SUJeito à revogação por lei

JUSTIFICATIVA

normativo dos tratados e compro
ã ordem interna, revoga a ~e~

nova ou Emenda Const~tucional.

XXVII - aposentadoria;

XXVIII - garant~a de assistência, pelo empregador, aos
filhos e dependentes dos empreqados;

XXIX - garantia de permanência no emprego aos traba-

lhadores ac~dentados no trabalho ou portadores de doenças profis

S10na1S, nos casos def1n1dos em 1e1;

XXX - seguro contra ac~dentes do trabalho;

Nem uma palavra fo~ acresc~daou alterada no texto do ante
proJeto apresentado à Com~ssão de S~stemát~ca.

Art. - A ~nden1zação acidentãr1a, não exclu1 a do

d1re1to comurr, em caso de dolo ou culpa do errDregador.
JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresen
tado ã Catussão de Sistanáhca.

Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o tex

~o, tornando-o compatível consigo própr~o, com o texto aprovado pe
las Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.

com isto, apresentamos a plenár~o um texto ma~s adequado ã
uma Constitu~ção.

1'.rt. - A le~ protegerá o salár~o.
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rrocuramos,apenas, através de supressão, sistemat1zar o tex

to, tornando-o compatível cons1go próprio, com o texto aprovado p~

las Com1ssões, e enxugando-o de matéria não const1tuc1onal.

[Iré, ccnc e xc Li c a r G ant e r e s s e públicc de que ninguém po..§.

~~ :r~~51ra: c~~~j~ ~effi l~e aprouver, desdB que recebõ correta remune

ra~~~ e res:=_:: ~e!a S~~ ~enifestação de vontaoe?

~ p:~~~sta j~5:e Artlgo do AnteproJéto, provocará constan

Com isto, apresentamos a plenário um texto ma1S adequado a
uma COn&t1tu1ção. ;;~:~ é v~!d~de o~e 0= ~êtrões n?cessitam, vez por outra,

d:.s se:vlç-:s e>':r;-:.r-jin~~losJ pagando mdlS c ~anto os empregados, mu..!.
tas ~~zeSt j~~Sj~:~~ t~;b21har W;lS horas para suprIr nece~sld8des

~~::_~_:~:~: :~ ~s~s &~c;n;a~ obJeti\os de seu exclusivo lnlesesse

.tUTOIf---------------

Deputado JOS~ EGREJA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.-r---------- ' .. llllAliIlO/eOlllIIIÃo/suacOMISl1o-----------

EMENDA CS05459·8

t:
__________ P1.lH,UIlO/co...II.ÃO/;.,J.CO"'hÃl:l----------.....,

~r:: SI~~TIUÇ.?;J

T •

f":"I TllCTO/ol,,~TI'Ic:...çiO----------------T

EMENDA CS05457-1
t: DEPurADO JOSÉ ~~RE;;"

lliEli!)A SUPRI:SSIVA
= TIXTO/,JUSTIFICAÇ;,O _.

Seja supr:imido o inciso XXIV do art. 14 .do Anteprojeto _de Con~

tituição da Cemíssão de Sistematização.
EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO 111 DO TiTULO lI, ART. 18 00

ANTEPROJETO 00 RElATDR, DANDO-SE NOVA REDAÇAO

JUSTIFICATIV/>;
DOS DIREITOS COLETIVOS

o ítem pretende fiquem proibidas as atavinades de interr.ed.l.ao;ão

remunerada de 'fào-de-obra. .
Sucede que ,lIatravês, também, de intermediação de não-:::le-obra r~

1izam-se diversos tipos de prestao;ão de servacos pela iniciativa privada, indiE.
pensaveás à di:larnizaçâo social e econômica e con regiúarerrtecào legal, .tais coro:

servacos de li~za e conservação de m5veis e :im5veis; vig.ilância e segurenca d

bens, patriTIÔnio e valon=s; mamrtercào de rráqüinas e equiparrentos, tr&~;crtes

outros.
No tocante a prestação de servaços , verufaca-se que o único ar

tigo do Anteprojeto alus:..vo é o 311, li'llita'1d::>-se a rer;..ua'll811tar ã questão da
-::D~tõ.çãG -à=-serv.iocs p.íblloos., que::deverã-ser"-àJ.T-etame.'":t~Pelo-.EstadC.-ou-- por

~resa prnvada , !"':diante concorrência pública; logo, a prestaçã::> de Sel"V~ÇQS Pa:

ticular'es é ]';""Te. Assim, 'torna-se :íJ:V-ratíva a exclusão do in~J..so XXIV de

art. 149, SO~ pena de restar evidente lacuna gerad:Jra de conflitos interpretati-

vos.

Art. - são d1re1tos e liberades colet1vos:

I - A REUNIÃO.

a) Todos podem reun1r-se pac1ficamente, em locais
abertos ao público, sem necessidade de autor1zação nem de prév10
aV150 à autor1dade, salvo, no últ~rno caso, quando a reunião ~nteE

fer1r no fluxo normal de pessoas e veículos;

b) é 11vre a formação de grupos para reun1ões pe-
r~Ód1cas.

11 - A ASSOCIAÇÃO.

a) t plena a liberdade de assoc1açào, 1nadm1t~das

as de caráter param1l1tar;

c) a inv~labi11dade do dorn~cí110 é extens1va às
sedes das entidas assoc1at1vas e às de enS1no;

CO~ISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

eXpressame~

seus f111â.-

d) as ent1dades associativas, quando
te autor~zadas, possuem legit1m1dade para representar

dos em juízo ou fora dele;

e) as assoc1~ções re11g1osas e f11antróp1cas pod~

rão, na forma da 1e2, manter cern2tér20S e crernatór10S própr2os.

I.UTOi'l---------------J rr:~~'tc~

_________1 fOG;~ jS7],...,.---------- ' ..C."A"10/e;,t,llss;::c/sUD:Ci"'I$~40-------.._----

EMENDA CS05458-0
~--~É EG~Ej.L\

,.,.., T[XTQ!,JuSTlnr...,.i~ _.
111 - A PROFISSÃO DE CULTO.

a) os d1re1tos de reun2ão e assoc2açâo estão cor.

preend1dos na l1berdade de culto, cUJa prof1ssão por pregações,r~

tua1S e cer1mon2a1S púb11cos é 11vre;

Emenda modificativa do inclSo XVII do .L\rt. 1~:

'Art. 14 -

XVII Será permitido o serviço extraordinário mediante ,~egociação

indlvioual entoe empregador e empregado garantlda remuneraçao super.!.

or àquela do horário nor~al e nos casos de effiergêrcia ou oe força ma

ior; na forma oa leI.

b) respe1tada a liberade 1ndividual de

par, é l1vre a sS1stênc1a re11g10sa nas ent1dades C1V1S

res e nos estabelec1mentos de 1nterna~ão colet1va.
IV - O SINDICATO.

part1c1

e nu l i t.a-

JUSTIFICATIVA

,. maior garantia constitucional é a liberdade de cada um,

As disposições de ordem pública, imperatIvas e irrenunci~

veis, jõmals poderão vir em prejuízo do indivíd~Jt especlalmente do

tratalhador, desde que não tenhaw por motivo Ô i~teresse pÚbJ1CO.

a) E l1vre a assoc1ação prof2ssional ou 51nd1cal,

a le1 nao poderá ex~g1r autor~zação do Estado para a fundação np

s~nd1cato;

b) é vedada ao Poder Públ~co qualauer interferén
cia na organização sind1cal;
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c) à ent1dade sindical 1ncurnbe a defesa dos dire1
tos a ~nteresses da categorla, coletivos, lncluslve como substl

tuta processual em questões )ud1ciárias ou administrat1vas;

d) a Assemblé1a Geral é o órgão deliberat1vo su
premo d? ent1dade s1nd1cal, compet1ndo-lhe de11berar sobre sua

const1tuição, organ1zação, dissolução, eleições para os órgãos d1
retivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a con

tribuição da categor1a, que poderá ser descontada em folha, med1
ante autor1zação por escr1to do 1nteressado.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra f 01 acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste

mat1zar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

e) a le1 não obr1gará a fi11ação a s1ndicatos
n1nguére será obr1gado a manter a f1liação;

e cional.

v - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA

a) ~ livre a man1festação colet1va em defesa de
lnteresses grupais, associatlvos e slndlcals;

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Const1tuição.

mais

JOSÉ EGREJA

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores
dec1dir sobre a oportun1dade e o ámb1tO de interesses que deverão
por me10 dela defender;

EMENDA CS05460-1
tJ

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENOA'SUBSTITUTIVA AOS CAPÍTULOS IV E E, SEÇÃO I, DO TÍTULO II, Arts. 21 a 29

DO ANTEPROJETO DO RELATOR, DANDO NOVA REDAÇÃO:

r---------- 'LIU'''o/'ONIUic/lU.COIlI.;lo-----------tJ I rç-;~'Dã7]
~ n:ItTo/.JulTl,.IC...~io----------------__,

às penas da le1;
d) os abusos comet1dos sujeitam seus responsáve1s

c) na hipótese de greve, as organizações de clas
se adotarão as prov1dénc1as que garantam a manutenção dos serV1
ços 1ndispensáve1s ao atend1mentos das necessidades inad1áveis da
comunldadei

VI - A VISIBILIDADE DOS PODERES Art. - Pertencem ao povo do Brasil:

a) Aos sindicatos e às assoc1ações em geral é re
conhec1da, med1ante requer1mento, a faculdade de eX1g1r do Estado
a 1nformação clara, atual e precisa do que fez, do que faz e • do
que programou fazer, bem como a exiblção dos documentos correla

tos, não podendo a resposta exceder de noventa dias;

b) o dever de informar de que trata este inciso
abrange a realização da rece1ta e as desoesas de investimentos e
custe10 dos fundos públicos, obriga a todos os órgãos federais,e~

taduais e mun1c1pais, da Admin1stração D1reta ou Indireta, e se

estende às empresas que exercem at1v1dades socia1s de relevánc1a
púb11ca, ressalvados quanto a estas as que d1gam respe1t? a cus
tos e investimentos sem repercussão na balança comercial do País;

I - Os bras1le1ros natos:

a) os nasc1dos no Brasil, embora de pa1s estran
gélros l aesde que estes não estejam a serv2ço de seu país;

b) os nascidos no estrange1ro, de pa~ bras1lei

ro, ou mãe bras1leira, desde que qualquer deles esteja a serviço
do Bras1l;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasile1ro

ou mãe brasileira desde que registrados em repartição brasileira
competente, ou, desde que venham a resid1r no Brasil antes da
maior1dade e, alcançada esta, optem pela nacionalidade brasileira

em qualquer tempo;
c) o requerimento de 1nformações não será 1nde

ferido sob alegação de sig1lo de Estado, salvo nas questões que

digam respe1to às relações diplomáticas ou mi11tares com outros
Estados, e, nas questões econômicas e finance1ras, pelo tempo ne
cessár10 à preparação das medidas quando o prévio conhecimento d!
las pode torná-las ineficazes ou favorecer o enriquec1mento ilíc!
to;

11 - os brasileiros naturalizados: os que, na for

ma da lei, adquirirem nacionalidade brasile1ra, exigidas aos ori
ginários dos países de línguas portuguesa apenas residências por

um ano ininterrupto e ideoneirade moral.

Art. - A lei não poderá estabelecer d1stinção
entre bras1leiros natos e naturalizados, salvo

VII - A PARTICIPAÇÃO DIRETA

Art. - A aqu1sição voluntár1a de nacionalida-

de estrange1ra não implicará em perda da nacionalidade brasile1-

As ent1dades e associações representat1vas de 1n
teresses socia1s e coJet1vos, vinculadas ou não a órgãospúbl~cos,

serão ~arte legít1ma para requerer informações ao Poder Púb11co

e promover as ações que vise~ à de=esa dos lnteresses que repre
sentam.

VIII - O MEIO ~IBIENTE, A NATUREZA E A IDE~TIDADL

HISTORICA E CULTURAL.

ra.

Art.
guês, e são símbolos
Armas da Repúb11ca.

- A língua of1c1al do Bras1l é o Portu
naciona1s a Bande1ra, o Hino, o Escudo e ab

a) Todos têm d1re1to ao me10 amb1ente sadio e em
equllíhrJ.o eco l ôç i co , à meIhor i a da qua Li.dade de vada e à preser

vação da natureza e da ldentlcaãe hlstórlca e cultura: àa coletl
vldade;

Art. - O povO exerce a soberan1a: pelo sufrá-

gio universal, secreto e 19ual, no provimento das funções de go

verno e leq1s1ação:

IX - O CON8liHO

o Co~sresso Xaclo~al lnstltulré, por lé~ cOMFle 

r~Dtar, CédlgO àc Defesa do Conslli~ldor.

I - pela obrigatoriedade de concurso púb11co
provas nas funções de )ur1sd1ção e adm1n1stração.

de
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Art.

DOS DIREITOS POL!TICOS

- são direitos polít1cos inv10láve1s:

duais e IDun1c1pais, e tenham atuacão permanente, baseada na dou
tr1na e no programa aprovados e~ convenção.

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.

11 - A ELEGIBILIDADE.

§ 19 - Os partidos polít1cos terão acesso
meios de comun1cação social conforme a le1.

aos

JUSTIFICATIVA

111 - A CANDIDATURA.

aJ são cond1ções da candidatura para cargos pro
vidos por ele1ção; a eleg1t1m1dade e a escolha em convenção par
t1dár1a;

b) são prevativas de bras11e1ras natos as candi-
daturas para os cargos de Presidente da República, e do Senado
Federal.

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, s1stema

t1zar o texto, tornando-o compatível consigo própr10, COm o texto

aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéira não const1tuc12
naL

JUSTIFICATIVA
Com isto, apresentamos a plenário um texto

adeqquado a uma Const1tu1ção.
mais

Nem uma palavra f 01 acresc1da ou alterada no tex
to do anteprojeto apresentado à Cow1ssão de S1stemãt1ca.

Procuramos, apenas, através de supressão, sistem~

tizar o texto, tornando-o compatível cons1go próprio, com o texto

aprovado pelas Com1ssões, e enxuqando-o de matér1a não constitu
c10nal.

<
~D'''~l 02 107 1 87 )

J cr~-;;T"~

)
w---------- 1>1.t.-..u:u"/CtlUf'S;;O'5U&.::;" .. 5'ÂO ....

L-... __ _ _ coarssxo DE SIST~"IATIZAÇÃO

EMENDA CS05462.8r DE~~~DO -J;SÉ EGREJA

Com isto" apresentamos a plenár10 um texto ma1S
adequado a uma Const1tu1ção.

TEXTO!JUSTlfltAi;.AO -,

EMENDA CS05461-0
t? DEPUTADO JOSÉ EGREJA

EY,EUOA ~3STIT~7IVA AO TÍTuLO UI, Arts. 32,37 e 43 do Anteprojeto do 'lelat?r
danon neva recsção: '

Suprima-se os Art1gos 32, 37 e 43, e parte dos

A~tigos 33, 39 e 41, dando-se ao Título 111 das Garantias Consti
tuc~ona~s a ~eguinte nova redação:

DAS ~~~~TIAS CONSTITUCIONAIS

I - pelo "nabeas corpus";

tcs e literdaàes da pessoé e das prerrogativas inerentes à nac~o

na12àaêe, ã soberania do povo e à c~dadania, é garant~ca:

I':"T---------------- 'fUTe/JUS' flt"Çi.C

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULC' v. ,SEÇÃO n, ARTS. 30 e 31, 00 ANTEPROJETO DO
RELATOR, DANDO-SE NOVA REDAÇÃO TITULO II :

Suprima-se, no todo o Artigo 31 e em parte O Ar-
t1g0 30, dando-se. a Seção 11 dos Pa~tidos Polít1cos a seguinte

nova redação:

Art. - A inviolabl11dade absoluta dos d~re~-

DOS PARTIDOS POL1TICOS II - pelo "r:abeas àatallj

Art. - t livre a cr1ação de part1dos polít1-
coso Na sua organização e func1onamento, serão resguardados a

soberania nacional, o regime dernocrát1co, o plur1part1dar1smo e

os d1reitos fundamenta1s da pessoa humana, observados, os segu1n
tes pr1ncíp10s:

111 - ceIo mandado de segurança;

IV - pela ação popular;

V - .peJa ação penal privada subsid1gr1a;

I - f1liação part1dár1a assegurada a todc cidadão.

no pleno gozo dos seus d1reitos polít1coS;

VI - pela ação requ1s1tór1a de informações e exi-

VII - pela ação cc ãeclaração de ~nconst~tuc~onal~-

Parágrafo ún1co - Qua'quer Juízo ou Tr~bunal, ob

servadas as legras da le~ processual J é co~petente para conhecer,

processar e Julgar as garant1as const1tuc10na1s.

11 - pr01b1ção aos Partidos Políticos de ut1liza
rem organ1zação param111tar, bem aSS1m de se subord1nare~ a entl

dades ou Governos estrange1ros;

111 - aquis1ção d; persona11dade Juríd1ca de d1rei
to púb11co, med1ante o reg1stro dos estatutos no Tr1bunal Supe

r10r Eleitoral, dos quais constem normas de f1de11dade e discipl~

na partidária.
Art. - Conceder-se-á "habeas corpus tl

•

IV - exigência de que os part1dos sejam de âmbito

nacional, sem prejuizo das funcões del1berat1vas dos órgãos esta-

I - se~pre que al~L~IT so=re~ OU se a~har a~eaca_

do de so:rer v~olênc~2 ou coação e~ s~a l~berdade àe loco~vcã~

por 1lega11dade ou ab~so de poder;
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II - nas transgressões ãisClplinares sem os pres

supostos legais da apuração ou da-pun~ção.

DA ORGANIZAÇÃO POL1TICO ADMINISTRATIVA

II - para a ret~ficação de dados, se não preferlr

fazê- J~ através de processo Jua~cial ou adm~n~strat~vo sig~loso.

I - para assegurar o conhecimento de informações

e referênclas pessoals, e dos flns a que se destlnam, sejam elas

registradas por entldades particulares ou públ~cas, ~nclus~ve as

po Lí c í aa s e as maLa t aras , exclusivamente às pessoas sobre que versem as
informações.

Art. - Concecer-:"se -á mandado de segurança pa-

ra proteger direito 11qU~do e certo, individual ou coletivo, não

amparado por "habeas corpus " ou "h ab ea s .da t a " I se j a o responsá

vel pela ~legal~dade ~u abuso de poder pessoa fis~ca ou Juridlca,

de dire~to público ou pr~vado.

Paráqrafo únlco - o mondato de segurança coleti

vo, para proteger d~re~to l~qü~do e certo não amparado por "l1a

habe e sv ccr pe's " ou "habeas data 11 1 s e j a o responsável pela :LledalJ.

dade ou abuso de poder pessoa flsica ou JuridLca, de dlrelto pú

blico ou prlvado.

§ 29 ~ ó; Terr~tôr~às ~ntegram a Un~ão.

§ 49 - A criação, a ~ncorporação, a fusão e o

desrnembraemnto de Mun1cípios, obeaecldos os requls1tos prev1stos

em le~ complementar federal, dependerão de copsulta prév~a, medl

ante preb~sc~to, às populações diretamente interessadas, da apro

vação das Câmaras de Vereadores dos Municip~os afetados e se da-

rão por le1 estadual.

Art. - A organlzação polítlco-admin~stratlvada

Rep~bl~ca Federativa do Bras~l compreende a Un~ão, os Estados,

o D~str~to Federal e os Mun~ciploS, todos eles autônomos em sua

respectiva esfera de competêncla.

§ 19 - O D~str~to Federar é'a cap~tal da União.

§ 39 - Os Estados podem incorporar-se entré s~,

subdlvldlr-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou for

marem novos Estados,.mediante ap~ovação'das 'iespect~vas Assem

blé~as Legislat~vas, das populações d~retamente interessadas, por

preb~scito, e do Congresso Nacional por lel complementar.

- Conceder-se-á "habeas data":Art.

Art. (*) - QualqlJ~r c i.dadâo , partido po H t a.co ,

ass08~ação ou slndlcato é parte legitlma para propor ação popular

que v~se a anular ato ilegal ou les~vo ao patrimônlo ~úbl~co, à
rnoralldade administrattva, à c9~un2àadE, à socledade-em geral, ao

melO amb~ent~, ao patr1môn1o hlStÓ=lCO e cultur~l e ao conSU~l-·

dor.

§ 59 - Le~ complementar federal d~sporá sobre a

cr~ação do Terr~tõrio, sua transformação em Estado ou sua rein

tegração ao Estado dê or~gem.

§ 69 - Os Estados, o D~str~to Federal e os Mun~

cip~os poderão ter símbolos prôprlos.

dera1 e aos Mun1cípios ~ vedado:

parágràfo ún~co - Constltu~ competéncla'ou encar

go do Mun~cípio o que for predominante interesse local, do Esta~o

o que for de ~nteresse supramunic~pal, e da União aqu110 que re

presentar interesse nacional;

I - estabelecer cultos rellg~osos ou igreJas,

subvenclonã-los, embaraçar-lhe o exerciclo ou manter coro eles ou

seus representantes relações de dependênc~a ou aliança, ressalva

da a colaboração de lnteresse públlCO, na forma e nos limltes da

Le a federal;,

. Art. - Cabe à uru ão , aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Mun~cip~os cumpr~r e fazer cumpr~r a Constituição

Federal, as Const~tulções dos Estados federados e as lels, zelar

pelas ~nst~tuições democrát~cas, bem como leglslar e editar nor

mas sobre todos os assuntos de suas respectlvas esferas de compe

tênc~a.

- A União, aos Estados, ao D~strito Fe-Art.

Art. - As ações previstas no art. (*) são gra-

tuitas, respondendo o Estado pelos honorárlos advocatícios quando o

autor for entidade benefIcente ou associativa de âmbito comunitárlJI C~

pessoas física de renda famillar inferior a dez salários míni~D"

Parágrafo únlco - Isentam-se os autores, em tals

processos, das custas judic1ais e do ônus da sucuwbê~c1a, exceção

fe~ta à lltlgantes de ~á fé.

Art. - Cabe ação penal pr~vada subsid~árla

na ausênc~a de ~nlciat~va do Mlnistér~o Fúbl~co, seJa qual for

o cr~Me, desde que SUd persesuição processual não esteja cond~ci~

nada a g~elxa ou a representação.

Art. - Cabe ação dir2ta de declaração de in~on5-

tltuclonalldade nos casos de normas de qualquer grau e origem, ou atos

jurisdicionaIs; ou administrativos de qualquer natureza e hierarquia, que

invIabilizem o pleno exercício dos direitós e das liberdade~ conslitu

cionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberanie do

povo e à cidadania;

II - Recusar fé aos documentos públlCOS; e
']USTIF!C~T)V~

Procuramos através de supressão, sistematIzar o texto,

torn3ndo-o compatível consigo próprio, com o texto aprovado pelas

ComIssões, enxugando-o de matéria n§c constitucional.

Co~ isto, apresentamos a plenário um texto mais

ad~quado a umc Constituição.

III - autor~zar ou reallza~ empreendlmentos ou de

senvolver ativ~dades que representem r~sco à v1da humana, ao equ~

líbrlo ecológlco ou ao me1~-arnb1ente, ou que lmporte em alteração

no patr~môn~o h~stôrico e na pa~sagem.

JUSTIFICATIVA

Nem uma palavra fo~ acresclda ou alterada no texto

do anteproJeto apresentado à Comlssâo'de S~stemát~ca.

procuramos, apenas, através de supressão, s~sterna

t1zar o texto, tornando-o compatível conslgo própr1o, com o texto

aprovado pelas Com~ssões, e enxugando~o de matéria não constitu

clonal.

"",..:... TI:X .. Ot,/U5Tl rlCAÇÃC----------------..,

00IlA Sl2STITUTM MI Ttnm IV. CAPtTUlO I. ARTS. .. E. SEl;U.rNTES. DO
"NTEPROJETO DO REL"TOR. DAHOO-SE " SEGUINTE ItEDAÇIlOI

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Const~tu~ção.

malS
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EMENDA CS05464·4
o
C QfPlUIM)OS( E;aEla
~ 'Lt:J(AIIIIO/ÇO.. lssiCl/.U.CD.. I••io--- ~__,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r:-r---------------- TfltTO/.lUSTlf'Il::AÇio----------------..,

EJ4EMDA SUlSTIJUTIVA AO T1TtA..O IV. ~APtTULO U. MTS
...., • 50 DO ANTE~TO DO IlflATOR, DANOO-LHE A SEGUIIITE 1tE00000J

DA UNIÃO

Art. - são poderes da Un1ão o Legislat1vo,
o Executivo e o Judiciário, 1ndependentes e harmônicos entre S1.

§ 19 - t vetado a qualquer dos poderes delegar
competências a outro poder, salvo nos casos prev1stos nesta cons
btuição.

11 - declarar a guerra e celebrar a paz;

111 - organ1zar e manter a defesa nac10nal;

IV - perm1tir, nos casos prev1stos em lei comple-
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo t1rritório ou

nele permaneçam temporar1amente;

V - decretar o estado de S1t10 e a 1ntervenção fe
deral;

VI - autor1zar e f1sca11zar a produção e o comér
cio de mater1al bélico, armas, explosivos e substáncias tóx1cas;

VII - em1tir moeda;

YIII - f1scalizar as operações de natureza f1nancei
ra, espec1alm~nte de crédito, câmbio, de cap1talização e bem corno

as de seguros;

§ 29 - O c1dadão 1nvestido na função de um
não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas
Consbtuição.

poder
nesta

IX - estabelecer políticas gera15 e setor~ais bem

corno elaborar e executar planos nacionais e regiona1s de desenvol

vimento econômico e social;

Art. - Incluem-se entre os bens da Un1ão:
Nacional;

X - manter o serviço postal e o Correio Aéreo

a) os serv1ços nacionais, interestaduais e inter

naciona15 de telecomun1cações~

XII - organ1zar e manter o Poder Judiciário, o Mi
n1stér10 Público e a Oefensor1a Púb11ca do Distrito Federal e dos

Terr~tórios;

b) os serv1ços e 1nst~lações de energ1a elétrica

e o aproveitamento energético dos cursos d'água pertencentes à

un1ão~

I - a porção de terras devolutas ind1spensável
à defesa das fronte1ras, às fort1f1cações e construções milita
res, bem assim às V1as de comunicação.

11 - os lagos e qua1squer corrente de água em ter
renos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituem

limites com outros países ou se estendam a território estrange1-
ro;

111 - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limi
trofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceánicas
e as marítimas, excluídas as Já ocupadas pelos Estados da data
da promulgação desta Const1tuição;

ou permissão:

XI - explorar, d1retarnente ou med1ante concessão

IV - o espaço'aéreo;

V - a plataforma continental;

VI - o mar terr1torial e patrimonial;

XIII - exercer a class1f1caçào de diversões
cas;

XIV - conceder anistia~

públi-

subsolo;

VII - os terrenos de marinha;

VIII - os sít~os arqueológicos, pré-h1stóricos do

XV - planejar e promover a defesa permanente con
tra as calam1dades púb11cas, espec1almente as

secas e as inundações, com a part1c1pação dos Estados, Reqiões
e Municíp10S~ e

IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou que
lhe vierem a ser atr1buídos;

§ 19 - t assegurada aos Estados e Municípios 11
torâneos a part1c1paçâo no resultado da exploração econômica da

plataforma continental e do mar territorial e patrimon1al, na
forma prevista em le1.

§ 29 - A fa1xa interna de,até dem qU11ômetros
de largura, paralela à linha divisória terrestre do território n~

cional, é considerada indispensável à defesa das fronte1ras e se

rá designada corno Fa1xa de Fronteira, conforme d1spuser a le1 com
plementar.

§ 49 - A Un1ão promoverá, prioritar1mente, o apr~

veitamento econômico dos bens de seu domínio loca11zado em re-

giões menos desenvolv1das do País.

XVI - conceder an1stia;

.XVII - planeJar e promover a defesa permanente con
tra as calarn1dades púb11cas, espec1almente as secas e as 1nunda
ções, com a participação dos Estados, Reg1ões e Mun1cíp1oSi e

XVIII - leg1slar sobre:

a) dire1to civil, Cornerc1al, penal, agrár1o, ele1

toral, marítimo, aeronáut1co, espac1al, processual e do trabalho
e normas gerais de dire1tos financeiro, tr~butâr10, urganístico e

das execuções penais;

b) desapropr1ação;

c) requis1ção, de bens e serv1ços C1V1S, em caso

de perigo 1minente, e m1litares, em tempo de guerra;

Art.
d) águas, telecomun1cações, informática, serviço

postal e energia;

de organ1zações internaC10na1s, bem como assinar convênios e con

venções;

I - manter relações internaC10na1s e partic1par e) s1stema monetário e de med~das, título e garaE
tia dos met.a a s i
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g) navegação lacustre, fluv~al, marít~ma,

e aeroespacial, bem assim o regime dos portos:
aérea DOS ESTADOS FEDERADOS

§ 12 - São poderes dos Estados ° legislativo,
Executivo, e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.

pelas Constitu~ções e le~s que adotarem, observados os princip~os

desta Const~tu~ção.

h) trâns~to e tráfego ~nterestadual e rodovias e
ferrovias federais;

i) Jazidas, minas, outros recursos rn~nerais e rne-
talurgia:

Art. - Os Estados se organ~zam e se regem

o

n} organização Jud~c~ár~a e do Ministér~o Públi-

co do D~str~to Federal e dos Territór~os; organização admin~stra

tiva dos Territór~os,

J) nacional~dade, c~dadan~a e naturel~zação;

1) populações ~ndígenas, {nclusive garantia
seus direitos;

m) emigração, ~migração, entrada, extradição

expulsão de estrangeiros;

de

e

§ 22 - Saõ reservadas aos Estados todas as compttên
cias que não ~he sejam vedadas.

§ 32 - As Constituições dGS Estados assegurarão a plena
autonomia dos Municípios.

. § 42 - Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas supeTficiais ou subterrâneas, fluentes,
em depósito ou emergentes;

11 - as ilhas oceânicas p marítimas já ocupadas pelos
Estados e Municípios;

111 - as ilhas fluviais e lacustres; e

o) segur~dade soc~al;

p} d~retr~zes e bases da educação nac~onal;

q) florestas, caça, pesca e conservação da natu-

IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolu

tas não compreendidas dentre as da União.

Parágraf.o único - São indisponíveis para outros fins

as te~ras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações dIscrimi

natórias, necess3rias à proteção dos ecossistemas naturais.

reza; Art. - Compete aos Estados:

r) normas gerais sobre saúdej

I - legislar sobre as matér~as de sua competência
-e suplementar a leg~slação federal em assuntos de seu interesse;

Art. - Compete â Un~ão legislar sobre o uso
11 - organIzar a sua JustIça, observados os pr~n

c~p~os desta Const~tuição:

dos recursos hídr~cos integrados ao seu patrimón~o.

JUSTIFICATIVA

Nem urna palavra fo~ acrescida ou alterada no tex-

to do anteproJeto apresentado ã Comissão de Sistemática.

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-

matizar o texto, tornando-o compatível cons~go própr~o, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não const~t~

cional.

111 - estabelecer diretr~zes gerais de ordenação de
seu territór~o, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e
rural, e preservar o ambientei e

IV - organ~zar policiais civ~l e m~l~tar e corpos
de bombeiros mil~tares.

Art. - O número de Deputados à Assembléia Le-
g~slat~va corresponderá ao tr~plo da representação do Estado fe
derado na Câmara Federal 8, at2ng2ndo o número de tr2nta e se2S,

será acresc~do de tantos quantos forem os Deputados Federa~s ac~

ma de doze.
Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a urna Constituição.

~L["'AI,.o/coaU'5ic".u'COIII,".io---------
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rna~s

§ 19 - O mandato dos Deputados estadua~s será de
quatro anos.

Art. - O Governador de Estado será eleito até
cem dias antes do termQ do mandato de seu antecessor, na forma dos

parágrafos 19 e 29 do art~go anter~or, para mandato de quatro
anos, e tomarâ posse no d~a 19 de janeiro do ano subseqüente.

Parágrafo único - cons~derar-se-á ele~to o candi-

dato a V~ce-Governador em virtude da elei~ão do cand~dato a Go-

,.,...,. T(XTC/JUstltIC.,çio ,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO TiTULO IV, CAPiTULO 111, ARTIGOS 51, 53,
vernador com ele reg~strado.

54 E 55, DO ANTEPROJETO DO RELATOR, DANDO-SE NOVA REDAÇ~O

Art. - O Prefe~to será ele~to até noventa
suprama-ue , no todo ou em parte os ar t tqo s 51 53,

54, 55, do capítulo 111, DOS ESTADOS FEDERADOS, remanescendo a

seguinte redação:

dIas antes do termo do mandato de seu antecessor, apl~cadas as re

-gras dos parágrafos 19 e 29 do art~go 55.
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Parágrafo On1co - cons1derar-se-á ele1to o cand1-

dato a V1ce-Prefeito, em decorrência do candldato a Prefelto co~

ele reg1strado.

Art. - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Pre

-- - "ereadores serão fixados pela Câmara Mun1cipal, no

------_ -eeg1slatura, para a legislatura segu1nte.

Art. - Compete pr1vativamente aos Municípios:

Prefelto que assum1rem outro cargo ou função na adm1n1stração pp

b11ca direta ou ind1reta.

JUSTIFICATIVA

Art. - Perderão o mandato o Governador e o
I - legislar sobre assuntos de interesse munici

==========~nte e suplementar as legislações federal e estadual

Nem uma palavra f 01 acresc1da ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comlssão de S1stemát1ca.

11 - decretar e arrecadar os tr1butos de sua com

--- " - como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obza.qa

- -- .--== ~restar contas e pub11car balancetes nos prezos fi-

Procuramos, apenas, através de supressão, s1ste-
III - criar, organizar e supr1ID1r Distritos;

matizar o texto, tornando-o compatível cons1go próprlo, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matéria não constit~

IV - organ1zar prestar os serviços públicos de pr~

-~ aresse local; e

clonal.

Com 1StO, apresentaMos a plenár10 um texto rna15

§:19 - Compete, a1nda, ao Município:

I - fomentar a produção agropecuária e organ1zar

o abastecimento urbano;

adequado a uma Const1tuição.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITUlO IV, TITUlO IV, Arts .59,61,62 e 63, 00

ANTEPROJETO DO RELATOR, DANOJ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO:

11 - implantar programas de const~ução de moradias,

bem como promover a melhoria das condições hab1tac10nais e de sa

neamento bás1co da população;

Supr1ma-?e, no todo ou em parte" os art1gos 59,61,

62, 63, remanescendo a segu1nte nova redaçao ao Capítulo IV

111 - manter, com a cooperação do Estado, os

gramas de alfabet1zação e o enS1no de 19 grau;

pro-

Art.

DOS MUNIC1PIOS

- O Mun1cíp10 reger-se-á por lei orgánl-

IV - prestar, com a cooperação da Un1ão e do Esta

do, os serv1ços de atenção pr1,ária à saúde da população; e

V - promover adequado ordenamento territorial.

ca, votada em dois turnos e aprovada por d01s terços dos membros

da Câmara Munic1pal,' que promulgará, atend1dos os princíp10s es-

tabelec1dos nesta Constltuição e na Constituição do respct1vo Es-

tado, em espec1al ou seguintes:

I - eletiv1dade do Prefe1to, do Vlce-Prefeito e

dos Vereadores, mediante ple1to direto e s1multâneo realizado e~

todo o Pais;

11 - 1mun1dade e 1nviolab111dade do mandato dos

vereadores, no território do Munlcíp10, por suas op1n1ões, pala

vras evotos;

§ 29 - Os Municínios noderão prestar outros serv!

ços e desempenhar outras ativ1dades, mediante delegação do Estado

ou da Un1ão, sempre que lhes forem atribuídos os recursos necessã

r10s.

SEÇÃO ONICA

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA MUNICIPAL

Art. - A fiscalizçaão financeira e orçamentá-

ria dos Municíp10S será exerc1da pela Câmara Municipal, mediante

controle externo, e pelos.sistemas de controle interno do Poder

Execut1vo Mun1c1pal, na forma da 1e1.

§ 19 - O controle externo da Cámara Munic1pal

será exerc1do com o auxíl10 do Tribunal de Contas do Estado.

111 - proiblções e incompatib1lldades no exercício

da verean~a, aplicado, no que couber, o d1sposto nesta Const1tul

ção para os membros do Congresso Nacional e, na ConstJtu1ção do

respectivo Estado para os membros da Assemblé1a Leg1slat1va;

IV - organ1zação das funções leg~slat1vas e f1sca

lizadoras da Câmara Mun1c1pal; e

§ 29 - O parecer prévio sobre as contas

Prefe2to deve prestar anualmente, em2tido pelo Tribunal

somente de1xará de prevalecer por dec1sãodo d01s terços

bros da Cámara Municipal.

que o

de Contas

dos me~

§ 19 - Os Prefe1tos e os Vereadores serão submetl

dos a Julgamento perante os Tribuna1s de Just1ça estaduais.

§ 29 - são ?ond1ções de eleg1bi11dade de Vereador

ser brasileiro, estar no exercíc10 dos d1re1tos polít1cos e ter

idade mínima de dez01to anos.

Art. • O número de Vereadores da Câmara Muni-

c1pal será var1ável, conforme dispuser a Const1tu1ção do Estado,

respeitadas as condições locais, proporc10nalmente ao ele1torado
no Mun1cípio, não podendo exceder de v1nte e um

~~ ~s Municííos de até um m1lhão de pabitantes e de tr1n

§ 39 - O Municíplo com população suner10r a três

milhões de hab1tantes poderá 1nst1tulr Tr1bunal de Contas Munl

c1pal.

Art. - Como órgão subsid1ár10 de controle da

ativ1dade mun1cipal, a Le1 Orgân1ca poderá cr1ar um Conselho de

Ouv1dores e regulará as suas atribu1ções.

§ 19 - Ao Conselho de Ouv1dores, constituído de

representantes da comun1dade, em espec1al de ent1dades econôm1cas,

prof1ss10nais e culturais, competirá:

-=.:::::=: demaas casos.
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I - manifestar-se, perante a câmara de

res, sobre o orçamento municipal e ser votado;
Vereado-

I - elet1v~àade do Prefeito, do V~ce-Prefeito e

dos Vereadores, medlante plelto dlreto e slmultâneo realizado em

todo o Pals;

11 - fiscal~zar o desempenho da adrnin~stração mu

nicipal, no curso da execução orçamentár~a man~festando-se pera~

te a câmara de Vereadores, sempre que julgue necessár~o;

11 - imun1dade e 1nv10lab1l1daàe do mandato dos

vereadores, no terrltórlo do ~unicíplo, por SUas oplnlões, pala

vras evotos;

111 - receber queixas da comunidade a respe~to do

func~onamento da adm~nistração municipal e encam~nhá-las aos ór

gãos competentes, providenciando, quando for o caso medidas de

III - prolblções e lr.compatlbllldades no exercíclo

da vereança, apllcado, no que cOüber, o dlSpostO nesta Constltui

ção para os membros do Congresso ~aclonal e, na Const~tulção do

respectivo Estado para os membros da Assembléla Leglslatlva;

apuração da responsabilidade de serv~dores mun~c~pais.
IV - organlzação das funções leqls1atlvas e flsca

11zadoras da Câmara ~ünlciDal; e

§ 29 - Os membros do Conselho de Ouvudores

ele~tos, por voto direto e secreto, em sUfrág~o un~versal,

exercerão suas atribu~ções gratuitamente.

serão

e
§ 19 - Os Prefe~tos e os Vereadores serão submeti

dos a Julgamento perante os Trlbur.als de Jüstlça estaduals.

§ 39 - Será confer~da leg~timidade processual ao

§ 29 - são cond1ções de eleg1b111dade de Vereador

ser bras1le1ro, estar no exercic10 dos d1re1tos polit1cos e ter

ldade rnínlrna de dezolto anos,

Presidente do Conselho de Ouvidores para representar, perante O

clpal será varlável, conforme dlspuser a Constltuição do Estado,

res?eltadas as condlções locals, proporc10nalmente ao ele1torado

er de v1nte e um
Vereadores nos Mun1ciios de até ~ m~lhão de hab~tantes e de trin

ta e três nos derna1s casos.

Poder Jud~ciár~o, sobre qualquer abuso de autoridade, desvio

poder ou má aplicação de recursos públicos.

JUSTIFICATIVA

de Art. - O número de Vereadores da Câmara Munl-

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no tex

to do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.
Art. - Os subsid10s do Prefe~to, do V1ce-Pre

fe1to e dos Vereadores serão f1xados pela C~ara Munic1pal, no

flm de cada leglslatura, para a leqlslatura segu~nte.

cional.

matizar o texto, tornando-o compatível consigo própr~o, com o te~

to aprovado pela Comissões, e enxugando-o de matér~a não const~t~

I - leg1s1ar sobre assuntos de interesse munici

pal predom~nar.te e supleMentar as leg~slações federal e estadual

no q~e couber;

Procuramos, apenas, através de supressão, siste-
Art. - Conpe~e pr~vat~varnente aos ~unlcíp~os:

Com isto, apresentamos a plenário um texto

adequado a uma Constituição~
II - decreta~ e arreca~ar os tr~rutos àe sua corr-

petêncla, bem como apllcar as suas rendas, sem preJuízo da obriga

tor~eàade de prestar contas e publ~car balancetes nos ?rezos f~

xodos em le1;

111 - cr~ar, orqan~zar e supr~m~r D~stritos;

·EX'I'C/"rVSTFH:ACic----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV, TÍTULO IV, Arts.59,61, 62 e 63, DO

ANTEPROJETO DO RELATOR, DANDO-SE A SEGUINTE REDAÇÃO:

Suprlma-se, no todo ou em parte, os artlgos 59,61,

62 1 63 remanes6e~do a segulnte nova redaçao ao Capítulo IV

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

II - ~rnplantar programas de construçãQ de morad1as,

bem corno promover a melhor1a das cond~ções habitacionais e de sa

neamento bás1CO da população;

§ 19 - compete, a1nda, ao ~un1cip10:

I - fomentar a produção agrop~cUãrla e organ~zar

O abastec1~ento urbano;

IV - organ1zar rrestar os serv~ços púb11cos de pr~

dcrn1nante lnteresse local; e
L~~'~"~

t:õ";:7~'77!7J

Al,.·'O/f--------

r;.,----------- r-.. EH"'Q,O'Cc. ...lssi.c.·SUbCc. ..15Sil;:'-------------,

EMENDA CS05466-1
P=="ÕEPUTADD JosÉ EGREJA

111 - manter, com a cooperação do Estado, os

gr~as de alfabetlzação e o enS1no de 19 grau;

pro-

DOS ~1[;l\IClPIOS IV ~ prestar, com a cooperação da Un~ão e do Esta

do, os serviços de atenção pr1,ár~a ã saúde da população; e

ca, votada em à015 turnos e aprovada por d015 terços dos ~embros

Art. - O MunlcíplO reger-se-á por 1e1 orgânl-
v - pro~over adequado ordenamento territor1al.

da Cáwãra ~unlclpal q~e pro-ulgará, atenãlCCs os pr~ncípics es-

tabeleclàos ~esta Co~stlt~lÇão e na Constl~~lÇãc co respct~vc Es-

tado, em especlal ou segulntes:

ços e

ou da

rios.

§ 29 - Os ~U~lcíDlCS Doêerão prestar outrcs servi

àese~penhar outras at1~i4adesl Med1ante delecação do Estado

"Un~ão, sernore que lhes forem atr1buídos os recursos necessª
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DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA Mu~ICIPAL

Art. - A f1sca11zçaio f1nanceira e orçamentâ-

r~a dos Mun1cíp10S será exerc1da pela Câmara Munic1pal, med1ante
~~ TUTO/JUSTlfICAÇlo-------------------,

AUTOIl---------------

SISTEMIITIZIIÇÃO

PLldRlO/cONI5SiO/IUICOluuIo-----------

DECOMISSÃO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: IIRTIGO 67

EMENDA CS05467-9
f? NELTON FRIEDRICH

Poder

SEÇÃO ÚNICA

controle externo, e pelos S1stemas de controle 1nterno do

Executivo Mun1c1pal, na forma da le1.

Dê-se ao Art. 67 a seguinte redaçio:

§ 19 - O controle externo da Câmara Mun1cipal

serâ exerc1do com o auxi110 do Tr1bunal de Contas do Estado.

§ 29 - O parecer prév10 sobre as contas que O

Prefe1to deve prestar anualmente, emit1do pelo Tr1bunal de Contas

somente deixará de prevalecer por dec1sãore d015 terços dos ~em

bros da Câmara Munic1pal.

§ 39 - O Mun1cip10 com populaçio SUDer10r a trés

m11hões de hab1tantes Doderâ 1nstitu1r Tr1bunal de Contas Mun1-. ,
cipal.

Art.67 - Para efeitos administrNtivos, os Estados fe

derados e o Distrito Federal poderão associar-se em Regiões õe Desenvo~

vimento e os Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações, Urba

nas e Microrregiões.

Parágrafo único - Lei Complem8ntar federal definirá

os critéFios básicos para o estabeleciMento de Regiões de Desenvolvi

~ento, Regiões Metropolitanas, Agloroerações Urbanas e Microrregioes.

JUSTIFICATIVA

Vereado-

func10namento da admin1straçio mun1c1pal e encaminhâ-las aos ór-

n1cipal, no curso da execuçio orçamentâria man1festando-se perag

1. A emenda pretende, em pri~eiro lugar, assegurar

a manutenção, no texto constitucional, da expressiío OIlRegião Metrop2.

litana ll
, consagrada em âmbito const1tucional, adminlstrat1vo, ,acadê

mico e Jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais fe-

erais e estaduais editada a partir do estabelecimento das atuais nQ

regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nOs 14 e 20,

1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível SQ

re regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasilei

ros - I'Redistribuiçio de Rendas Tributárias em regiões Metropolitana",

e Adilson Abreu Dallari. "Instituiçio de Regiões Metropolitanas no

.rasil'l, "Instituição e Administração de Regi5es met~opolitanastl ,

Rcgi~o Metropolitana no Brasil e seu reg1me Jurídico l', de Eurico

e Andrade Azevedo; I'Regi5es Metropoiitan~s: uma necpss6ria reVlsao
de concepções" e IJRegiões Metropolitanas, Regime Jurídico ll , de Eros

Roberto Grau; "Direito Constitucional e regiões Metropolitanas ll
, de

Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Regiio Metropolitana"

de Sérgio Tostes; liAs Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro",

de Sérgio Ferraz, para citar só alguns títulOS.

da

de

I - rnan1festar-se, perante a Câmara de

res, sobre o orçamento municipal e ser votado;

11 - f1sca11zar o desempenho da admin1straçio mu-

Art. - Como órgio subs1d1âr10 de controle

at1vidade mun1cipal, a Le1 orgân1ca poderâ cr1ar ~~ Conselho

ouv~ores e regulará as suas atrlbu1ções.

111 - receber qU81xas da comuDldade a respe1to do

te a Câmara de Vereadores sempre que Julgue necessár10i

§ 19 - Ao Conselho de Ouv1dores, const1tuido de

representantes da comun1dade, em espec1al de ent1dades econôm1cas,

prof1ss1ona1s e cultura1s, compet1rá:

JUSTIFICATIVA

§ 39 - Serâ confer1da leg1t1m1dade processual ao

3. As regiões metropolitanas constituem-~e" fomo .já
e disse, um caso particular das aglomerações urbanas e de1a~ se di

~renciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentra-

Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a COI

respondência existente entre a expressão "região 'metropolitana", em

português, e em inglês "metropolitan region ll
, em francês II r e g i o n me

tropolitaine" e em italiano II r e g i o n e metropolitana", todas querendo

designar um caso particular de "conurbação" ou lIaglomeração urbana n

(IID~cionariode Urbanismo" de Carlos Alberto Petroni e Rosa Kratz de

Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se re~

gistram (1) altas densidades demográficas; (ii) malha urbana cont~

nua submetida a administrações municipais distintas: (iii) intensos

fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a perifetia~

oncentração de recursos financeiros e culturais e de poder político.

os~ Afonso da silva, em seu "Direito Urbanístico Brasileiro", ensi

a Que a conurbação, ou aglomeração urbana contígua,II ... que resulta

a expansão urbana, cons~itui uma realidade fática, sociológica, e

e transforma, entre nós, em região metropolitana, quando definida

juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração urbana

ontígua, enquanto nio constituída em regiio metropolitana nos ter

os do art. 164 da Constituiçio Federal".

2. O argumento de que é preciso reservar a palavra

"regiio" para nomear as "regiões de desenvolvimento ll ~ louvável. No

ntanto, a palavra "regiio" ganha significados diversos quando devi

a e apropriadamente adjetivada. Assim, ela ~ empregad~ para qualif~

ar realidades distintas, não só nos casos de "região metropolitana"

"região de desenvolvimento l' como Ilregião de planejamento", "r~gião

dministrativa", "região abissal ll
, II r e g i ã o fisiogr6fica lt

, It r e g i ão 'li

orânea ", II r e g i ã o mi Li t.e r ? , IIregião natural", "região urbana" e tan-'

de

ma1sCom 1Sto, apresentamos a plenário um texto

adequado a urna Constituição.

cional.

gãos competentes, prov1denc1ando, quando for o caso rned2das

apuração da responsab111dade de serv1dores mun1clpals.

matizar o texto, tornando-o compativel consigo própr10, com o te~

to aprovado pela Com1ssões, e enxugando-o de matéria nio const1t~

poder ou mâ ap11caçio de recur~os públicos.

Poder Jud1c1âr10, sobre qualquer abuso de autor1dade, desv10 de

Pres1dente do Conselho de Ouv~dores para representar, perante o

exercerão suas atr~bu~ções gratu~tarnente.

ele~tos, por voto d~reto e secreto, em sufráç~o un~versal, e

§ 29 - Os membros do Conselho de Ouvudores serão

to do anteprojeto apresentado à Comissão de S1stemática.

Nem uma palavra fo~ acrescida ou· alterada no tex-

Procuramos, apenas, através de supressio, siste-
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ao de recursos financeiros e culturais e se constitu1rem um centro

e poàer político, este último caracterizado pelo fato de terem como
úcleo u~a capital estadual.

Art. 62

Compete privativamente aos Municípios

- Drganizdr e explorar diretamente ou mediante concessão, autor i-

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

.JUSTIFICAÇÃO

É preciso conferir maior eficiência operacional e organizacional

ao transporte municipal de passageiros, de forma a reduzir os cus

tos e dar atendimepto satisfatório às necessidades da população '

através da racionalização das linhas e a garar~)a de confiabilid~
de, seguranç3, c2r.f::~: ê rapid~z aoequados, paTa/corres onder às
ex ectativas do usuário. /

vos de passageiros urbanos.

JUSTIFICAÇÃO

Maior estímulo à navegação de cabotagem para pessoas e bens, re

dundará na redução dos custos no intercâmbio entre as várias re-

Artigo 324 § 2º

Capítulo I

Título VIII

EMENDA ADITIVA

zação ou contratação, os serviços públicos de transportes coleti-

A navegação de cabotagem para transporte de bens e pessoas é priva

tiva de navios nacionais, salvo em situações transitórias de pre _

mente necessidade pública reconhecida por ato do Executivo.

.---------_ Pl.EHARlo/cor'llssÃo/sUBCOMISSÃO- _

tJ
r:-t---------------- i[llTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA CS05470-9
,t:

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃD

A Lei Federal 6.766/79. que dispõe sobre o parcelamen

to do solo urbano. possibilitou aos Estados. em seu Art. 13. incisoII.

o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec
n~ 5403. de 01.06.83). Goiânia/GO (Lei n~ 8956. de 27.11.80). Floria 

nópolis/SC (Art. 79 da Lei n~ 6063. de 24.05.82). Araàaju/SE (Lei n~

2371. de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei n~ 3384. de 27.11.80).
5. Para uma adequadd integração das ações dos municí

pios integrantes de uma mesma Comunidade sócio-econômica do próprio E~

tado. impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei com 

plementar federal. A articulação dos planos e programas de governo

em âmbito microrregional. possibilitará ao Estado federado e aos Muni~

cípios interessados maior racionalidade de ação.

EMENDA ADITIVA

4~ A emenda incorpora o reconhecimento constitucio

aI de aglomerações urbanas. (cf.Art.70· do anteproJeto),formações ur

anas que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença di~

eminada no território brasileiro. Esta expressão designa as forma

ões urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana de
ois ou mais municípios, ou pelo extravassamento da malha urbana de

Jm sobre o território de outro, hem como pela existência de intensos

luxos intermunicipai ..., representados por deslocamentos diários de

essoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções PQ
licas. ~

As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território bra
sileiro. Essa categoria espacial já é reconhecida e definida pela Fun

dação IBGE. por alguns Estados da Federação e consideradas no âmbitodo

Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos integra 

dos.

EMENDA CS05468-7
~NSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

..".,----------------TEllTO/.lUSTlI'ICACÃO -,

l!J.---------- PLEUARIO/CONISSAO/sUBCONISSÃO _

Título III

Capítulo II

Artigo 49

giões do País, podendo-se, a partir daí, definir uma política que

estimule a prática de economia de mercado, quanto a tarifas e li

nhas, implementando medidas de saneamento financeiro do setor.

Compete à União

- Instituir impostos sobre transporte de qualquer natureza.

JUSTIFICAÇÃD

EMENDA CS05471-7
~-~NSTITUINTE DIRCEU CARN:~~~--- --

PCOMISSÃO DE SISTEM;~:;o~~~,oI'""'.'''''-----------~

tJ-P"RTIOO-~

PMDB

f:-om.;{;;]
D2 I O I

Visa, nesta Emenda, a definlção de uma política tarifária orien

tada no sentldo de que o preço de cada serviço de transporte refll

---------. ---- TE:XTO/JUSTlrlCAÇÃO

Ao título VIII, Capítulo I - Da Ordem Econômica e Financeira

ta seu custo ecanômico em regime de eficiência. Acrescenta-se ao Artigo 306 o seguinte parágrafo:

................................... ' .

Parágrafo Único - A função social da propriedade é aquela que atende
ao ordenamento Territorial e ao processo de desenvolvimento sócioec~

nômico estabelecidos em lei municipal".

EMENDA CS05469·5
pr--CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRD

LCOMISSÃO DE SIST~~·~~~c;~~;~,".".'''''----------""",] tJ-O-2-;'~;;;J

------- TEXTO/JUSTIFtCAÇio--------------.---,

"Artigo 306 - ......................................................

EMENDA ADITIVA
JUSTIFICAÇÃO

DOS MUNICÍPIOS

·Título IV

Capítulo IV

D dispositivo sugerido pretende estabelecer critério objetivo para

determinação da função social da propriedade senDo a pedra angular d
ordenamento territorial e socioeconômico do espaço municipal, a fun

ção social da propriedade não pode ser questão omissa e nem ficar s~

jeita a subjetivismos.
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_____ PL[NAFU')lcO"'I::;sÂo/~UI'Ct\...15SÃO

EMENDA CS05474-1
P" CONSTITUINTE DIR~-~~-'C~;~~;R; ---------~

te CDMISSÃº.-QL~..lE"lnIUJl.ç}\o._ .. ~__' c;2;~'7 /87 1COMISSÃO OE SISTEMATJZ~~~~

EMENDA CS05472-5 ,. Y"- - - .-

1:---CONSTITUINTE OIRCEU-'-C_-,~,-,-R"-'~,""'~",,'I-,-,R,,,,O ~_~ P p~~~0:=J

--- PL[",,.rl1(l/C(ll,lI~S;'O/S09COI,\_ISS_i_O -----) tr~;;A~;;;J

- -- tO.H 'JUST1rICAçAQ-__--------------~
__. .. __ T[xtc/JUSllflCAÇÃO---------------

Ao Título IV - capitulo 11 - Oa União No titulo Il, Capítulo IlI' - dos d i r e í t os coletivos,

ACRESCENIE -SE SUBST ITUA-SE

Ao artigo 49" o item XX, como segue:

"XX - Promover a ordenação e territórlo nacional, através das nor

mas urbanisticas de interesse geral e dos plano~ plurianuais de

desenvolvimento urbano e regional, a serem aprovados pelo Congres

so Nacional"

A alinea ~, do item VIII,do artigo 18 pelo seguinte:

"a - Todos têm direito aos equipamentos públicos, ~ cidade como
um todo, ao meio ambiente sadio e em equilíbrio ecológlco, ~ me

lhoria da qualidade de vida e ~ preservação da natureza e da ide
tidade histórica e cultural da coletividade".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTl FICAÇÃO

O planejamento nacional é elemento lndispensável para otlmização

dos recursos, democratização das decisões e compatibilização de
ações setorials.

É também o único elemento capaz de coibir as intervenções casuís

ticas, mUltas vezes de porte gigantesco.

O dispositlVO sugerido abrange com a amplitude necessária o aces

so do cidadão ao espaço natural e ao espaço urbano, traduzindo
territorialmente dlreito individual e coletivo.

_ T[)'TO/Jurtlr!CIlÇt('---------------

No Titulo 11, Capítulo V - Da soberania popular,

SUBSTITUA-SE

O item 111, do artigo 26 pelo seguinte:

EMENDA CS05473-3
E~

_ l[)H/hl'lTIIICAÇÃ" - _

No titulo IV - Capitulo IV- Dos municíplOS

ACRESCENTE-SE

Ao artigo 62 o seguinte parágrafo:

"111 _ as populações locais, através da manifestação pelo menos 5%

do seu eleitorado, poderão ter iniciativa da lei de interesse respe~

tivo do bairro, da cidade, do estado ou da região a que pertença».

JUSTIFICAÇÃO

o rt í spo s i t í vo suqe r í do ('slabelcce de forma precisa e funcional o exe

cicio do direito comunitário, garantindo a gestão democrátlca do ter

rilórlo nacional Já ao nivel desta constituição.

"Artigo 62 -

§3º - Par8 assegurar a função social da propriedade e exercer
com eficácia seus demais poderes, o município disporá dos seguin
tes instrumentos:
I - desapropriações;
11 - edlficação compulsória;

111 - parcelamento compulsóT10 de glebas,

IV - contrlbuições de melhoria;
V - limitações de uso e ocupação do solo;

VI - tributação progresslva, e
VII - reserva de Jreas para preservação e equIpamentos p~bl1COS11

EMENDA CS05476-8
L"-;~~T~T~IN~~ DI~f~!-!.~~~nRO J

~~~_-=:ç;~~~~~_~l__;-!~~'~'~';;.~~;~'~'~".:'_~o ..~===__=_-_~ ~ -~=_]
"I' r."'Tlfltt;r.'. _

No Título IX - Capítulo VI - Do Meio Ambiente

SUBSTITUA-SE
JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo sugerido aperfeiçoa os contextos e define com pr~

cisão os mecanismos de estabelecimento e controle da função so

cial da propriedade.

O artigo 415 pelo seguinte:

"Artigo 415 - A Ullião, os Estados e os Municipios, ouvido o po

der leglslativo, podem estabelecer, concorrentemente, restrições

legais e adminlstrativas visando a proteção ambiental, ~ defesa

dos recursos naturais e a garantia da função soclal da proprieda
de, prevalecendo dispositivo mais severo".
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JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇAO

Acrescentando a garantia da função social da propriedade, tal co
mo este dispositivo sugere, torna-se mais eficazes as condições
de ação do poder público~

O estabelecimento de linhas de crédito fundiá
rio é um importante instrumento na implementação oe uma política
agrícola que objetiva não apenas a reorganização da estrutura
fundiária brasileira, mas também o desenvolvimento sócio-econômi
co dos pequenos agricultores e mini fundiários.

~~~~~~--==~:=.--=-:....::......=--AUTOR-----------------,
Senador Const1tuinte D1rceu Carneiro
~~ PLENÃRIO/cONISsÃo/lõuacOMlssio------------,

sComissão de S1sternatização

EMENDA CS05479·2
Senador Constituinte DIRCEU CARNEIRO

PLEHAAIO/COM.SsiOf;UBCOM.SSiO-----------j ~/D:~IfeJ Comissão de Sistematização . ~ v Y~ó7:J
Emenda Modificativa.

Dispos1tivo Emendado: Artigo 333, Parágrafo 19.

~----------------TEXTOIJUSTlrlcAçÃo----------------~

O artigo 3~O passa a ter a seguinte redação:

o Parágrafo 19, do art1go 333 passa a ter a segui~

te redação

Art. 333 - .

§ 19 - Lei agricola, a ser promulgada no nrazo de

um ano, disporá sobre as atr1buicões e for~as de
atuação dos órgãos integrantes do setor púb11co a

gricola, estabelecendo objetivos e instrumentos de

politica aqricola, a saber:

a) ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •

JUSTIFICAÇÃO

Art. 328 - A' alienação ou concessão de terras pú

blicas federais, estaduais ou municipais, exclusivamente para
fins de Reforma Agrária ou colonização, com área superior a três mil
(3000) hectares dependerá de aprovação pelo Senado Federal.

JUSTIFICAÇÃO

Neste período histórico, quando a sociedade brasileira
reclama a execução imediata de um programa de Reforma Agrár1a, não tem

sentido alienar ou conceder terras públicas para outros fins que não
o assentamento de agricultores, minifunciários ou sem-terra, em proje

tos organizados pelo Poder Fúblico, por cooperativas ou mesmo enti

dades de classe.

A atual estrutura do Setor Púb11co Agricola perm1

tiria a elaboração e implementa,ão de planos de curto, médio e

mesmo longo prazos para o setor agricola,não sendo necessár10

criar uma nova estrutura para esta finalidade. No sent1do de ev~

tar a proliferação e a superposição de'órgãos públicos com a me~

ma f1na11dade, seria recomendável rcoy~~izar e orde~ar a atu-

ação das ent1dades Já existentes, eV1tando-se aSS1m as despesas

decorrentes da instalação de uma nova organização burocrática. EMENDA CS05480-6
- Senador ~onstituinte DI~C~U CARNEIRO

..,---------- PLENA.1I0/çONlSSÃo/sUBCO.. ltI5io ~

Comissão de Sistematização

r.T---------'-------TEXTO/~IJ$TlrlçAçÃO------------- ~

EMENDA MODIFICATIVA

D1spositivo Emendado: parágrafo 29, art. 422

O parágrafo 29 do artigo 422 passa a ter a seguinte reda-

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

EMENDA MODIFICATIVA

~~ TEXTO!JUSTIFICAÇ;.O-----------_------,

§ 10 ••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 O responsável é obriqado, independentemente da exis

tência de culpa, a indenizar ou reparar integralm~nte os dano~

causados, pela sua ação ou omissão, arcando, quando necessário,

com o ónus e a responsabilidade da eli~inação dos produtos tó
xicos ou poluentes causadores dos danos ao ser humano e ao

meio ambiente.

ção:

.:rUSTIFICACÃO

Muitas vezes a ação lesiva ao meio ambiente e aos seres
humanos decorre da utilização de produtos quim1cos não permitidos p~

la legislação, sendo a destruição destes produtos um processo que
pode envolver custos elevados, os quais devem ser cobertos pelo in

frator e não pela sociedade, através da ação exclusiv~ dos órgãos
governamentais ..

crédito rural, fundiário e agro-in

dustrial.

a 
b

Art. 333 -

§ 12 - ...

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 333, parágrafo 1 2 ,

letra b

A letra ~, do parágrafo 12 , do artigo 333 pas
sa a ter a seguinte redação:
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EMENDA CS05483-1
Senador Con~tituinte Dirceu Carneiro

rr=PUTlDO~
PNDB

[iI PLtNARIO/COl.llSsÃo/suaCOUls,ÃO

f COMIssM DE SISTEMATl ZAÇAO'

.".---------------TEX'to/.lusTlnCAçÃo----------------~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 325

A letra~, do Parágrafo Único, do art.325 passa
a ter a seguinte redação:

Art. 325

Pa~~g~afa.Onico - A função social é cumprida qua~

do o imóvel:
a) está sendo racionalmente aproveitado.

JUSTIFICAÇJlO

A expressão "está em curso de ser" racionalmente
aproveitado permite uma interpretação legal que favDreceria os mó
veis rurais improdutivos, dificultandu subremaneira o processo de de
sapropriação.

PL.ENAflIO/CO..JSSÃOfSU.CONISSÃO----------~) IIT().n IO:~1r: Cor.nssão de SiST/!4f"lh'~"'Ifll7? . C-Oni, (L1(Gf-J
r:"1- T[XTO/JUST1FICAÇÃO_- ~

LHI:NDA HODIrrCATIVlI

DISPOSITIVO LMLNDADO: ARTIGO 419

O arl~go 419 rassa a ter a seguinte redação:

Art. 419 - O Congresso Nacional estabelecerá normas
rara ~ convocação das Forças '~rmuc1as nu defesa dos recursos na eu

rais e do me~o amLientc,cm caso de man~fe~ta necessidade reconheci
da pela Un~5o ou mediante sol~c~tação dos Estados e Municípios. -

Os Estados c milís cspccifl.camentc 00 riunlcí['l.os a

rrcsentarn Milior scnsibl.liclndc c conhccirrcnto na deterrninacão de

proLlcmns locai~ lic preservação tio meio ambl.cnLc, r~zõcs pclüs

suai~ devem ter a po~sibilidade de solicitar ajuda das Forças Arm~

das l suando GCUG recursos fis~cos e finallceiros n50 permitirem n

estruturação de uma polIt~ca efetiva de defesa do me~o ambiente.

l.!l PLtIfA"10/CONI59ÃO/GUBCOIl159iO-----------j ~/~::~Il~cnMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~vt~KrJ

EMENDA CS05482-2
Senador Constituinte : DIRCEU CARNEIRO

EMENDA CS05484-9liJ AUTOR

t Coost1tlljote Senador Djrceu Carneiro
fT:PAftTID0:J

MOR

r:"1 TEXTO/"uSTlfICAÇio ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 332

O artigo 332 passa a ter a seguinte redação:

Art. 332 - Os assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrá

ria serão dotados de um centro urbano, quando estudos de viabilidade té:nica e a PIi
pria localização geográfica dos projetos assim recomendarem.

JUSTIFICAÇÃO

Nem todos os projetos de Reforma Agrária serão realizados em

áreas distantes de centros urbanos e nem todos beneficiarão um número de famí -

lias que justifique, economicamente, a implantação de um centro urbano.

",-,r----------------- ttxTo/.lUSTlrlCAÇio----------------~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 331

Suprima-se do anteprojeto O artigo 331

Justi ficação
O estabelecimento de projetos agropecuários, nas

regloes de novas fronteiras agrícolas, mediante a utilização de re
cursos provenientes de incentivos fiscais, favorece o estabelecimento
de grandes propriedades, per~etuando a estrutura latifúndio-minifún
dio, em regiões cujo aproveitamento racional envolveria o assentame~

to de pequenos agricultores ou agricultores sem-terra, potencialmen
te beneficiários dos projetos de Reforma Agrária.
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EMENDA CS05485-7P--- ------------- --
~ CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO--------

_____~--J P-;~~'~'---J

F---~_ºMJ_SSÃO QL~l~~~~;~~~;;_~~""~'_"O-0---- 0_0_...J-) ~2;~;7;;)

A navegação fluvial e lacustre para transporte de mercadorias e

passageiros é privativa de embarcações nacionais, salvo as situa

ções defin~das em acordos laterais ou bllaterais.

- -- lt)Tr'/J1l5TltltAÇÃO------------------

No título IV, capítulo VI - Das reglões de Desenvolvimento Econô

mico, das áreas metropolltanas e das micro-regiões

JUSTIFICAÇÃO

Nas economias de mercado, a seleção do meio de transporte é uma

SUBST ITUA-SE decisão lógica do usuário, que busca o menor custo total para des-

locar sua carga desde a origem até o destino, levando em conta, '

O parágrafo 2º do artigo 68 pelo seguinte:

"Artigo 68 - . .

§ 2º - É adotada a escala regional para o planejamento e admini~

tração, devendo os planos de desenvolvimento e os orçamentos pú
bllCOS levar em conta a integração rigorosa das ações setorlais

com os obJetlvos territoriais de desenvolvlmento".

ainda, velociade do transporte, tempo despendido e garantia de

maior incolumidade. Este custo total inclui, portanto, fretes, cus

tos de armazenagem, custos de manuseio, custos de transrrordo, cus

tos de perdas e avarias e custos do tempo. A ~aior atenção a~ Tran

I porte aqucv í é r i o lhe prop ar c í onar é r.~:cr~~ S'ú~êl,iç[,es de com.'''''till-j

~dade com as demais modalidades de transporte .

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO
JUSTIfiCAÇÃO

O dispositlvo sugerido objetiva o aprimoramento do texto em ter
mos conceituais e operacionais da norma.

EMENDA CS05488-1
t?

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.T----------------TtxTO/JU5TIFICAÇÃO---~_---- ~___,

EMENDA ADITIVA

EMENDA CS05486-5tJ-------------------- ilIlTOR- ._-

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO Título III

Capítulo II

Artigo 49
---- --- . - ---- TEnll/JI15TlflCAÇÃO------------

No título IV - Capítulo IV - Dos municípios
Compete à União

SUBSTITUA-SE

O item ~ do § 1º, do Artigo 62 pelo seguinte:

Explorar diretamente ou mediante concessão, permissão, licença ou

contrato o transporte de passageiros, de carga aérea, terrestre e

marítlmo.

"V - Promover adequado ordenamento territorial e desenvolvimento

sócio-econômlco, mediante planos de desenvolvim~nto integrado, re-
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

nováveis periodicamente e aprovados por lei municipal".

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃD

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

TEXTO/JUST1F1CAÇÃO--- _,

dificuldade para utili~á-Io, em decorrência da elevada incidência

de s(US custos nos orçamentos familiares.

EMENDA AO ITI VA

O transporte coletlvo, a~ lado de sua importante participação

no total dos deslocamentos urbanos, tem como clientela predomi 

nantemente as classes de menor poder aquisitivo, porém, já se vem

notando que as faixas mais pobres da população estão encontrando'

1iJ,---------- PLENARIO/cOI,lISSÃO/SUOCOIolISSÃO

C-

EMENDA CS05489-0
[J

G""'''~MDBCONSTITUINTE PIRCEU CARNEIRO

V espaço urbano, predominante no âmblto municipal, requer um pro
cesso dinâmico, renovável perlodicamente como única forma possível
de ordenamento. As questões ligadas ao uso do solo e à função so 
cial da propriedade, por exemplo, só pode ser controlada a partlr

dos planos de desenvolvimento integrado, onde os usos e funções'
são estabelecidos de forma clara e impessoal, livre de casuísmos e
subjetividades.'

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.:1,---------- Pl.EN"'RIO/COIol155ÃOJSUBCDIIIISSÃO------------,

EMENDA CS05487-3

P

r",----------------- T[xto/JusTlnCAçÃO----------------~

EMENDA ADITIVA Título VIII

Título VIII

Capítulo I

Capítulo I

Artigo 323

Artlgo 323 A navegação interior será regida por legislação especial.
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CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

JUSTIFICAÇÃO

A crise energética, que se instalou no mundo civilizado, prenun

ciando o fim da era do petróleo, impôs que se repensassem as con

cepções imperantes em matéria de transporte, voltando a avaliarem-

-se os usos da ferrovia, da navegação interior e da cobotagem,

meios de transporte teoricamente mais eficientes, do ponto de vi~

ta energético, como grandes soluções para reduzir drásticamente o

consumo de petróleo.

EMENDA CS05490-3
f!J
,- PLENARIO/cOI,lISSÃo/sUllCOMISSÃO----------

tJ COMISSÃO DE' SISTEMATIZAÇÃO
= lEXTOfJUSTlFICAÇÃO' -,

EMENDA MODIFICATIVA

Título IV

Capítulo rI

Artigo 49 - XI - E

Compete à União

Legislar sobre

navegação aquaviária, aérea e aeroespacial, bem assim o regime

dos portos.

JUSTIFICAÇÃO

A racional operação dos serviços de transporte visa evitar sa

cri ficar a competição sadia, própria de uma economia de mercado.

EMENDA CS05491-1
f: CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO
fi I"LENARIO/cONlssio/sUBCoMISSior- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.T---------~----- "[EXTO/JUSTlFlCAÇi.O-----.-----------~

EMENDA ADITIVA

Título IV

Capítulo II

Artigo 49 - XIX - a

Compete à União

Legislar sobre

a - direito civil, comercial, penal, agrário, eleitoral, de trans-

porte terrestre e aquaviário, aeronáutico, espacial, urbanístl

co, processual e do trabalho e normas gerais de direito flnan-·

ceiro, tributário e das execuções penais.

JUSTIFICAÇÃO

A introducão do direito de transporte terrestre e aquaviário,

proporcionará às diversas modalidades integrantes destes setores

de transporte) de políticas e diretrizes compatíveis com os aspe~

tos jurídicos inerentes aos mesmos.

EMENDA CS05492-0

f:
tJ
= TEXTO/Jl/STIFICAÇÃO----------------,

EMENDA ADITIVA

Título IV

Capítulo rII

.Artigo 53
DOS ESTADOS FEDERADOS

COMPETE AOS ESTADOS organizar e explorar, diretamente ou mediante

concessão, autorização ou contrato, os serviços públicos de trans

portes coletivos de passageiros intermunicipais.

JUSTIFICAÇÃO

É preciso conferir maior eficiência operacional e organizacio-

nal ao transporte inter regional de passageiros, de forma a redu

zir os custos e dar atendimento satisfatório às necessidades da '

população através da racionalização das linhas e a garantia de

confiabilidade, segurança, conforto e rapidez adequados, para cor

responder às expectativas do usuário.

EMENDA CS05493-Sr: CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO
PLE"'ARlO/co"'lssio/sUBCOMlssio ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r--------------- TEXTOIJUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVA
Título rII

Capítulo I

Artigo 49 - XIII
Compete à União

- Organizar e manter a Polícia mar~ima, rodoviária, aérea e de fro

teiras.

JUSTIFICAÇÃO

Somente a Uniãe, através dos seus diversos mecanismos de poder

de polícia poderia definir normas que proporcionassem a organiza-

ção da polícia marítima, rodoviária, aérea e de fronteiras.

EMENDA CS05494-6
tJ CONSIITlJINTE DIRCEU CPRNEIRO
r.r--------- PLCNARIO/COI.lIssiolsUBCD"'tS5io ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------TEXTO/JuSTlrtC4çio --,

EMENDA ADITIVA

Título IV

Capítulo rI

'Artigo 49

Compete à União

Legislar sobre:

a - Transporte de pessoas e de bens que, sob prevalência da legis-

lação federal, Estados e Municípios poderão legislar supletiv~

mente.
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JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICATIVA

Esta emenda objetiva assegurar nívels de acessibilidade e mobl

lidade necessários ao desenvolvlmento orientado das cidades, a cus

A emenda vasa tão sorrente a melhorar a elegância do texto, optando ~
la expressão Já consagrada no § 29 do art. 17S, em lugar de dizer-se "se o Pr!
me~stro resultar de eleição••• "

tos compatíveis com o poder aquisitivo das populações que nelas re

sidem, em partlcular dos segmentos mais carentes.

EMENDA CS05495-4
(I ~~n5D~TO'

~~ TEXTO/JUST'FICAÇÃO--~--------------

EMENDA MJDIFlCATIVA
'LtNblo/COWIS.IMr.uacOM.IIIO------------

S', 'S-+~l<:)~\~
.", TtXTO/.lUSTI'ICAÇlo ..,

TfTuLo V - CAPfTUID III - sEÇÂo II - Art. lBO.

TEln'O

EMENDA SUBSTITUTIVA
"Art. lBO - O Pr~iro Ministro será braaí.Iearo nato, nomeado dentre os

membros do Congresso Nacwnal commai.s de 35 anos."

Artigo 44 - § 39 - Dê-se a seguinte redação: JUSTIFICATIVA

texto.

Inverteu-se a ordem redacional com o obJet~vo de dar mai.s elegância ao

EMENDA CS05499-7 '

J :.',
t PI E'

J I·]
\..... , i s7l l'2 Ir0~1~~Ã0 DE SI~Tl~ATI!Ar~0

"§ 39 - A :f~ão, subdivisão ou desmembramento

dos Estados, para formarem novos Estados ou se an~

xarem a outros, obedecerá aos requisitos previstos

em Lei Complementar federal, e dependerá de consul

ta às populações diretamente interessadas, median

te plebiscito."

JUSTI~ICATIVA

A redação original contêm impropriedades que a redação
proposta visa corrigir.

Assim, "incorporar-se entre si" na realidade se reduz a

"fundir-se", expressão mais adequada.
A ordem em que foi relacionado o condicionamento ao Co~

gresso Nacional e às populações interessadas, deve ser direta e
sucessiva, a fim de eliminar a possibilidade de posições contrad!

tórias, dos representantes da população em relação ao ~esultado da
sua audiência direta através do plebiscito.

i j

~üld das SC"$S;;CS, em

Constituinte JOAQUIM SEVllACQUA

EMENDA CS05496-2
t: J)("rc/lrtp;"'" nriéc..i) .di?/Jf:4

t: :.s~~~o;;;:;:7;;~
r"r---------------- TEXTO/·LoSTIFICtlÇi.O-----------------

EMENDA SUPRESSIVA

Tf'IUID V - Cl\PfTUID II - SEÇÃO I - Art. 15B § 29
JUSTIFICATIVA

~r-tDA; .Ç.SP5_500-4 ..... ,,_...._.. .. ]
L_______ _ . .s:pl}stij:J!.Ülj;e ,;[Ql\QUH1 ..flp,rI.I,A.(:Qu}L__. ._

I

Co.z;~~ I _~_7_ .

tlArt. 179 - ...

.", TEXTO!.lUSTlf'ICAÇio,------------------,

EMENDA MJDIFlCATIVA

Tfwro V - Cl\Pfwro III - SElÇl\D I - Art. 179, § 39.

TEln'O PROPOSTO

EMENDA.DE ADEQUAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o dlSpOSltivo cor

respondente ao § 11, do art. 49, do anteprojeto da Comissão I e
que foi suprim~do, no atual anteproJeto dessa Egrégia Comissão de
S~stematização, por ev~dente lapso, desde q~e não há qualquer 1nco~

patlbil~dade com outras dlSpos~ções, seJa da Comissão I, seja das

dema~s Comlssões. O preceito visa a reparar a profunda injustiça s~

frlda pelos detentores de mandato eletivo que foram cassados e tiv~

ram seus d~reltos polit~cos suspensos. Muitos deles permaneceram

presos, eXl1ados ou desempregados e sequer puderam contar esse per!

odo, corno tempo de serVlço, para efeltos de aposentadorla, enquanto

todos os serVIdores C1V1S e ml11tares ou até empregados de empresas

não só foram relntegrados, como receberam venClrnentos e lndeniza

ções, além da conta~em do tempo àe serVlço. O que se pretenàe é ap~

nas esta ültlma reparação, sem qualquer vantagem pecunlárla, lnden!

zatórla ou relntegratór~a.

V;;~3J

tJ.z7'}ft1]

Encerrado o mandato do Presidente da Repúb1J.ca, não se concebe que o

mesrro permaneça no cargo.
Assam, é anôcuo dispositivo deterrrunando que ele deva daíxar as fun

çóes nessa época.

EMENDA CS05497·1
l!J cZ?G?v /"'5'V'v

§ 39 - se o Primeiro-Ministro houver sido nomeado em decorrência' de
eleição auron::ma da Cãmara dos Deputados, a exoneração só poderã ocorrer seis

meses apôs a posse.

É o segulnte o teor do dlSpOSlt~VO a ser r~stau

rado no anteprojeto:

"Todos os que tivera~ dlre~tos politicos suspe!2

50S pelos Atos Instituclonais, no exercício de



1318 • Comissão de Sistematização

mandatos e1etlvos, contarão para efelto de peri

são, junto aos Institutos de Pensões das Casas

LegislatJ.vas a ~c1.a'1l ou :.:1..· .... to aos In!

titutos de Pensões dos Estados onde exerciam

mandatos executivos, o período compreendido e~

tre a data de suspensão de direitos políticos e

cassação do mandato e a data de 28 de agosto de

1979, dia em que a Lei. 6.683 extinguiu os efe!

tos da ine1egibl1idade provocada pelos Atos In~

tl.tucionais".

li
"ATO DAS DISPOSIçÕES DE NATUREZA CONSTITUCIONAL TR"-"JSIIÚRIA

Art. 19 As disposições constantes dos ar-tigos subseqüentes

deste Ato deverão ser incorporadas ã legislação complementar ou L',uin~

rua respectiva dentro àe um ano da da.ta da Pl"09'c.l1bdção desta (',J'$t ~tui
çâo,

Parágrafo único. P. incorporação de que traTa (..ste ar-t ígo

13:

1. - "tocas as ê~í.T)SaS do i ren :;

2. - as alíneas E, ~, b., i, i ào hem TI;

3. - 05 n~'7leros 1, 2 e 3 da. al2.!l€a tt e" do itt:"' : \;

4. - as allneas ~, E, ~ e .!! do item V;

5. - as êl~~as ~ a ~ do i~~ V~II;

e. - as al:JIEas a e b do ::t€:."! I)·;

T, - as a~ :r.eas ~ a .i

Art. 39. Os seguírrtes cis:;-ositivos do Ar-t, 18:

Substitui-se o termo "Sa~de" do inci~o ~x do

artigo 14, "Dos Direitos Soci-ais", do Anteprojeto de Consti

tuição da Comissãô de Sistematização, e ac:rescente-se o te-rmo

"~igiene" adequando o texto para:

~~ g Hlgiene do .Trabalho

:::r ------------ ---- _____ . .[~-:' .~ .• l:!: . ._

1. - alíneas!. a ! do item II;

2. - alíneas ~ e E do- item ITI;

3. - alíneas."! a.!h i a E e!:, do item IV;

4. - alíneas ~ a ~ do item V;

5. - it~ VI, caput e alíneas;

6. -- alíneas ~ a ~ do item VII;

7. - itan VIIÍ,~ e alíneas;

8. - alíneas ~ a 9. do item IX.

Art. 49. Todo o conteúdo do art. 26.

~. 59. Os seeui...~tes dispositivos do art. 28:

1. - as al~'1eas ~ a ~ do ite:rl lI;

2. - as alíneas ~ a 9. do item IV.

JUSTIFICATIVA

o termo "Sa~det' J~ est~ lnserido e cont~m

pIado na Seç§o 1, lIDa Sa~de", artigo 349 que diz:

liA ~õúce é ô r r e i t o de todos e dever ÕO _~_taào-'::; ora se é d i >

r e i t o êe t oõc s , anc l c e GbYJ.~ii"-n'tE a c La s s e t:-a":)êJ!;3~.:l:~-,;a, r err

cc~o B$ ~e-2J~. ~clt~nto, ~ r~~une~rc:a, reF~tJç~O e o tE~~~

~ 1~adpqu2do ne 6!tlgO 14, lnC150 )~.

b=2r::- r.e c é tãc e Lc-e r.ç er z s Sl.:énto o t e i r.c P.':9':.z;-~. r.,.: .... 2rtc

~eL~e ~é~~êtõ êr~.éS o é~~eSO de u-õ pE~:ca, õ P1Ç:~~~ é ;~~-

çue =a":5e. J.. ~~=,L.!"õnç'a e Plç::e:oe co t.re.·::a::ho C::::i7C E-::-"'~ ;.2

CC~EtltulÇãc er. \190r É rultc ~C!S ctrcr9~L~e, CC~?lEtc, E\O

1uiêõ, àir.â~lca e c~EéÇu~õ cC trc~alrõêor a el:r:.a;~c ê::-:

-------

AI.TOR

CWSTITUIl'.'I'E JOAQUIM BEVIL.:\CQUA

Pl.t ..ill'c/ccv S5io/51Jll=~'"~~io-----------

________• ----- ;[).-c/J~S;r1tt.;lc-----------

I - Desloque-se o conteúdo das disposições indicadas a seguir- para o ATO

a que se refere o it~ 11, substituindo-se, opoi-tunamerrteças refer-ê!!

cias a esses dispositivos pelas correspondentes pl\?ceitu3c;'0es:

II- INCLUA-SE, NO ANTEPRDJEI'O, O SEJ3UINTE

~. E9. Os seguiT'Jtes àispositivos do art. 30:

1'. - os ite.T'J~ I a V;

2. os~§:"9a59.

!'rt. 79. Tojo o conteúdo dos arts. 31< a 41.

Art. 89. O § 19 ào er-t , 114,~ e alí.'1eas.

/-:J:'t. 1C. C s 2.ç do CY'"t. 31.:~1::'1eas.

J.~. :!.:. :'0::0 o co:-.-::e;j::':) 1='s J-rts. 3:'2, ~e e l:~l!.

Ar-t , 12. O ?.3.l...3srafo (mico do art. lt14.

JUSTIfICAÇÃO

As disposições indicadas nos ar-ts. 29 a 12 deste Ato

não têm aquela natureza pro:?ria das preceituacões de índole permane.í

te que devem figurar num texto constitucional. Os objetivos que, v::.r
e1as,se busca alcançar correspondern mais exataI1enteainteresses muta

veis ao correr dos anos e por isso que meThor qevam figurãr na legi~

Jação on:Hnãria, cujo processo de mexiificação e pela razão mesma da

necessâdade de sua atualização Tlão deve estar sujeito aos em1Breçqs

que se inscreve":"! nas ConstituiçÕps para o processo de sua JT01ificaçao.

Cano, no entanto, f.á um CQ:1se.."1S0 gener-aj i.zeôo de

çue ?!"'e'2ei7::l5 da ordem dos indicados não devem CS?2T'ar mai.s Iongamerrte

:-.ara C'Jl2 se. tor:1e:-1 e.>.igíveis., é ãe se aceatar' que int.ebl't:l'TI eles o ele~

co dOE or...:er,a....I~I1.os que ê. f.sse..-:':.léia ~~3cio!1ãl Cons t i T'J:nte, por ura ~

?:)siçâ::) F.e:,c '::a ração, deve pr'Onta.T"lente erigir ;>ãI'a co-apor- o JIT,..l.'1do do

Cena, ig-u=.l.-I'2:r-te, ce c.rtra par-te , ê geral o entendi

mento da conve.."1iência de se adotar wa Constituição sintética, oonsid!:.

~a.I~S ~ue se~ia solu,;âo adB,:!uaàa a atender- esses objetivos, dar-se a

ess~s c.::'s?Os:"ções àa natxc-eze dss cor-stér.tes ceSLe f...to, força de ra..-i~~

r enro COisi::'T\jcioial, :-..as v:'-=b:'lizaiG:J sua tré.......s;.csiçào opor-tuna ;ara

_ ::.:::.=:~;~:: ~:-;:f::..~-=-~~- c.; ~~·,:.::.~-:aF;ct'i\:a ..-,..
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a;~~;~ê~Ç~~~~~ ~~~~;~~~~~f~1;~~~;fG~o~~t~~~~S~~~e~~o~'~~~7~0~
de o.rtros !'eCl1Y'SOS r.;:ue l~e :ore:. cesti.:1ad?s pe:a Uniã:>.

ã;O~~~ ~~~~~~,~:~:;~~:~~.~~7~~~-~;~~s~:~s~'~C~1~~i~~é~~:~a:
: os '.':l''1J..C:lplOS, OE::1.I':..!"'a os e.")cart:0s a transferir e, ror t€JTI""O

aeterY'"l:i.r=.oo, os ~:·e:.1!"~os co Ft:'"1:::::!o ç,Je :"'les éeverâo c')~"'T\?s?:>:ljêr."

E:;'"),,, m9IFICATIVA AO Al,1'J~?ROJErO lXJ RELATOR

?arágra.:o único. Com a efetiva e gradual, transferência de encar
SOS _decorr:nte..do p:,"Ocesso de descentralização, a contr.ihuição 
s:,n;. reduzdda a ~a~o de um qui.J;:to por ano, ext~ouindo-se defi
nrt ívamerrte ao 'tenruno do exercícão de 1993. t·

--- - --- ------ 1[ll.·OI.:.S11flC:,Ç;,C--------

0----------- PLt"'.A10/ccu ~~:;o/J\Jl!:"l,Irssio

L co"IssM DE SISBt""IZAÇ,7\O

EMENDA CSOSS06·3
~NSTITUINTE JOAQUIM BEVI~~~QUA

CO'\1SS.3.O DE SISTIX"'TIZ!\CliO

JUSTIFICATIVA

Et\jE!\:DA

Suprima-se_i~ralmente o inciso VII ào

e r t a qo 353 da Seção 1, lida Saúde

tl
, -do _~nteprojeto de Con s t â

tuiçao da Comissão de Sistematização.

C07 referincia e 10 parte, ref~re~te 20 7C:O

é"·''':"'JS-:e-, o cnc i s o VI ôc e r t c ç c .;:~, :á pr e s c r ev s o r..e=-~ c c n

~e~õc, el~~ de outras, qu~ e~=eç_~érr ac tlecel~aõor e conu

nJee~e~ E S~~0rençe e ccrtr~Je de ~eJO arr~~erte.

o Lnc a so VIr que diz "controlar a qualidade

do meio ambiente, inclusive .Q do trabalho" é redundante, re

petitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI Já pre~cr~

ve o "controle tecnológico visanào -ª eJiminacão do D~CO", na

árEa do trabalho.

EMENDA CSOSS04-7
f= CONSTITUINTE JOAQUIM BEV;~~~QUA

r
I
I

I

--- 1(1l0IJ~'S1lfIC::.çio-·-----_·_-----

Dê-se, ao § 19 do art. 158, a seguinte redação:

I:-'2 :J/, SU??::SSI Vfi. PO A!r;'E:!'~OJI:I'O DO ~IL"'TOR
"Art. 158

Suprima-se o item 111 do art. 271.
§ 19. O início do exercício financei!O coincidiní com o

início do mandato do Presidente da Repúbliéa".

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

• De acordo can o art. 271 e seu i te!'! lU, "é vedado à União: ••• Ins

tituir isenÇ!Ões de tributos de cO'1petência dos Estados ou dos ~lunicípios". Ora~

tal prece.i'tusçâo, se :inexistisse. no texto constitucional,eJn nada mudaria, visto

ser ela de absoluta inutilidade, face a que o Anteprojeto, não estabelecendo, em

nenhuma outra par-te , ~ssa a Urdão conceder isenções de Irnpos'tos Estaduais ou

·~~'"1ic:::.~a~s, c~o o :;;7,. c.. COlstitu:.cão e,... vl:or, 2nter:ep5.:1do e anu'Iando o r~"'i'-

C< 10 :e::;2Y"cL:2VO ç ......srrto E:: cUtO''''1O-1E:: 00 :s~aco '"10 c:ue tê::..."l,Se à SU21 c'::"T'E'LênClã. --a

ra ?2"':!"'l?c.;da.r 05 Iripos'tos de sua cO-0etência e ben assan- violan:3o a a~tono.,..ja :,~

:-jc.:?5~, ),,-::s':l...:'Jdaca ;"10 :,@.,ticu}cr, :.~o C~':)=~-'.1ã 1,t'eJ2~ a vt?,j';:r;~,:> Cê lSe'"1ç'20 co

[~~a:=c. '1".;:) r;..E::T 1J1 ~....:,;:ra., :c.ce ã :::'7_">:S-I.~-IC:é Cc :-,r:-::.........:Esão :r.=r~ que a U-.:;.ão?~

Sê 251:0 :a.zer.

A inutillcade do preceito, poIS, eYlge sua elllnL.ação do te>;to cons
ti~ucJ.Q-lal ore rro]E:t.ado.

O dispositivo sob proposta de modificação estabelece, ao

l~vés da l~~ãÇão ora prQp~sta, que o inicio do ~dato do ~~sidente d

F:=:>,;b]ica t-=r~a coro T'e:er-ê'1cia :"nic:'31 o :"nício do e ....erx....j'cio fin:mcei

10, ql".l~ljO este é çue cever-ía s sr cO;,)SJ::eraôo C.;):íO t€rd0 cOI,J t.erno lIl~

c:::,-=.l o IT)íCl0 do J"".::......dato pI"E:-~idencial, FOlS é em razão de assegurar- ao

: .. --=:Elê.:=nte. e:ie:10 E: t=.-'';X)SSéÕO Co irt"tçgr'al:d3de da E).-eCoJÇ'?2 c.:' C'~('o....-r=:1tO,

;.Je: a I~EYa. -:;r' c.o...=5. ?3S:2·ã a s sr- ::,s-:::rlta no t exto cD~·!=-".i:UC'J.:·-:il.

EMENDA CSOSS07-1
-AUTOR

f? -Gons1tuinte Deputado JOAQUIM BEVILACQUA

1Ell.TO/JUS11F1CloÇio----

_____________________ lC_1C/JdllrICA;ic -- - ------------------

Incluam-se, no Título X - Das Dlsposições Tra'1sitópias, as se

!:UiPtes àis:x:>siçàes:

~ adit1va

Acrascente-se no mesmo capítulo do Ministério Público:

"Art. 239 - Aplica-se, no que couber, o disposto neste capítUlo, aos

nEllbros do Min1StériO Púbhco junto aos Tribunais de Contas da União, dos,

Estados e do Distrito Federal,_ cem as rresrras garantias, vedações, direitos. I
e deveres previstos para os denais nenV::1ros do Ministério Público e c:an as

funções defdnadas na lei de sua organização."

D'enda SUpressiva

Suprin\3.-se no item I do artigo 235 a expressão: ~ Tribunal de Contas da União

JUSTIFICATIVA:-- ----

1 tJ!T~"'''.~
._-------

.__-_J~ rrc;;~'~I H)

EMENDA CSOSSOS-S
~~ISTTTUINTE JOAQUIM BEV;"~;CQUA

ll-rt. O ':Il"'oàuto da ãJ"l"'ecaê3.çâo da c,jT1n"'i:>üiçâo nara. o TUnda de
2:~1Vestir,ento So.::iaJ (fI1.(SIJCI.Ll..) sens des't ínado ão custeio da
descentralização de serv ícos êa União i,:L""'\3 os F.stados) o Distri
to Federal e os ;'!\lnicípios'. •

O paradaqrra do órgão do MJn1sténo Públlco Junto aos Tr1bunaJ.s de

COntas do Brasll é o que atua junto a? Tribunal de Contas da Um.ão (TCU). Têm,

poi s, caráter abrange'1te esta ~lstiflcatlva.
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I - um terço, ind1cado pelo Presidente da Repúbl1ca,c/
aprovação do Senado Federal;

a) um terço dentre profiss1ona1s indicados por en
t1dades representativas da sociedade CiVll, na
forma que a le1 estabel~cer; e

_ ·'Art. 144 - Os Ministros do Trlbunal de Contas da União
s,:ra,? nOlllea~os pelo Pres1dente do Conq r c s so Nacional, dentre bra
s~le1ros m~1o:e~ de trinta e Clnco anos, de idoneidade moral;
de reput~çao 111bada e notórios conhecimentos JurídlC'os 13conô
mlCOS, flI1ance~r~s, ou de adminislração pfibl~ca, obadcc~d~s as
segulnlcs cond1çoes:

o 6rgão .~J.al~zado do NJnJ.sté14J.D PúblJ.co jU11tO ao '!CU, se bem

que sendo (caro tcdo HJJnstério PÚblico!), basacaroente , flscal da le1 ~ pro:ro
ror de ~ fiel execução, tem pecuj íar.idades e funçoos eSj?eCíflcas, dlfE:re.")cl~

das, portanto, daquelas previstas no art.237 deste AnteproJeto, as quais não

lhe são eplacâvexs no todo,

Dai a razão de ser da presente Just1ficahva, que caracter.iza a

rram.feate ~llzação desse 6rgão do NP junto ao '!CU, corro tal reconhecada

desde a sua craaçâo em 1896.

Jarra1S o HP Junto ~ 'JUJ anteqrou o j.jp Federal. Senpre ITBJ1teve
urra posaçâo ~1al, caro convém, alaâs, à sua ablação Junto ao 'JCU, - "':'-. ór
gão, ele próprJo, .!o:io e~J.al à~:ltro da Orga"11zação dos Pcõeres do Pais.

II - d02S terços, escolhidos pelo Congresso
sendo:

N'lcíonal,

___________________ ;rl,;CIJ.~T,ffC.c:;'C------.----

EMENDA PDITIVA DE ADFQUAÇAD ~ CDMPATIBILIZAÇAD

Dispositivo emendado: art. 150

Na Seção 111, do Capítulo VI, que trata do JUDICIARIO E DO MINISTE
RIO PúBLICO, acresentar o parágrafo 4º do Art. 150 com a seguinte /
redação:

Art. 454 ..........................................••.•.•..•

§ 42 - Os Ministros aposentados do Tribunal Federal de RecuE

sos, que foi transfotmado para Superior TrIbunal de Justiça,
a este ficarão integrados para efeito de percepção de pro

ventos, assegurando-se-lhes os mesmos direitos, vantagens e
prerrogativas dos Ministros em exercício.

AÇAlJ LJ~

EJCõ-ii.15SAO--õESISTEI.~ÁT'i~AÇAO"C"''''. <oi, ----------- - -]

l . ~ . - --- ~----------

2]"
EI~CNDA 1·\oDlflCATlVA DE ADEQUAÇAO E COIIPATlBILlZAÇAD
UIs~usittvos emendados: arts. 224 e 225

Na Seção VII, que trata dos ~RIBUNAIS E JUrZES ELEITORAIS, o pará
graCo único do Art. 224 e parágrafo único do Art. 225, passam a

ter as seguint~s r~da;ões:

Art. 224 ...•....•........•...............•.....•..•.•..••
Pa;ágrafo único - O Tribuna~ Superior Eleitoral elegerá ~eu

Pres;dente e vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal e O Corregedor Eleitoral dentre os Minis 
tros do Supremo Tribunal de Justiçd.

Art. 225 _

Parágrafo único- O Tribunal Regional Eleltoral elegerá Pre

sJdente um dos dois d~semba-gadores do Tribunal de Justiça,

cabendo ao outro a Vice-Presidêncla e a Corregedoria Reglc
nôl Eleitoral ao Juiz Fedéral componente do írlbunal.

b) um terço dentre Aud1tores, substllutos lecals
de M1nistros, ou meubros ão M1n1stérlo PúbÍico
Junt,? ao :r~bunal de Contas, por este lnãlcaào,
em.l;sta Lr1pl1ce, alternadamen~e, segundo os
crlter10S àe antlgu1cade e mer~C1~ento.

§ lQ. Os Ministros terão as mesmas garantias, prerro
gativas, venclme~tos e ~mpedlmentos dos M~nlstros do Suoerior
Tr1bunal de Just;ça e somente poderão aposentar-se com as~vanta
gens do cargo apos C1nco anos de efetivo EÀerc{cio. -

JUSTIFICAÇÃO:

A presente enenda se Circunscr~ve à adeauação do teÀto

apresentado no anteproJeto com o teor dos AnteprOJetos Temáli
cos, especialmente o referente à Organização dos Poderes c sis
temas de governo.

o presente texto está inco~~~vel com o art. 194, I
do Anteprojeto da Sistematização (Art. 21 do Anteprojeto Tcmá
tico 3)em que se consagra a garant1a da v i t.a I í.c í.edade para os Jlli
zes e mag~5trados. -

Essa aiscr~rninação também é inc~?~~vel com o dispos
to no art. 208, § IQ, letra C do AnteprOJeto da SistematlLação,
(art~04,§Iºdo AnteprOJeto Temático) que previ o provimento de
1/3 das vagas entre os oriundos da maqa s t.r a t u r a de pr í.mo a ra Ln s-:
tãncia (como os auditores) e do Hin·1stério Público.

A emenda busca assim assegurar a garant1a da v1talic~e

dade a todos aqueles que v r e rem a ser Lnves t ados co-no nl:l.rnbros
do Tr1bunal de ~ontas.

A garantla da v1talicledade não é, de forffia alguma, um
prlv11égio conferido ao magistrado. É, ~sto sim, uma garantia
que se confere ao próprlo cldadão, a fim àe que possa contar cf
a lrrestrita ~ndependêncla e 1~parclal1dade d~queles a quem in~

cumbe Julgar as matérlas de seu 1nteresse.

o saudoso cor.stitucionallsta PONTES DE ~IR~~DA, com a
sua reconhec1da autor1dade, assim se expressou, a prOpóslto ào
tema:

I'V1talicio, ou, pelo menos, de longa duração, preclsa
ser o membro do Poder Judic1ár10, para que se lhe asse
gure a 1ndependênc1a e se lhe aproveltem as experlên~
cias na arte de julgar. 11

liA vitaliciedade lsenta da pré-s~ãol da influênc1a e c.as

seduções da pcrmnnência, que depcnder~a do Foàer Ex~

cutivo ... " {Comentários à cous t I tu í câo de 1967, EdltO
ra Rev1sta dos Trlbunais, pago 543}.

A emenda, além do mais, tem o rnér1to de eV1tar a cri3
cão de duas classes d as t.Ln t.a s de maq i s t r ados com assento na hlC~

ma Corte t aos quais são conferidos as mesmas atrlbu~ções.

Ademe t.s , af~gurc3.-sc-nos impróprlo que j u.s t an.cn t.e aos
membros naquele Tr~bunal, escolh1dos pelo Conglcsso Naclonal,
não se outorgue essa garantia tão prest1gIada pela doutrina.

A justa ascenção dos Auditores, que s50 us Juízes da
CarrC1ra e dos J'o.1embros do Nlnístér10 PúbllCO, ao posto de ~1l ni~

tro não se compadece com o caráter de temporarlcdade.

A temporar1edade do mandato só se casa bem com a elQ1
ção dos profi~s1onais das ent1dadcs representativas da soclcda
de civ11 prevista no inclso 11, que f1ca ~antlda.

A eles, que palm1lharam toda a traJetórla de uma ca~

re1ra dedicada ao ofício das contas, não deve ser atrlbuído um
ffiero mandato, mas o exercíclo pleno da função que coroa a sca
carre1ra.

As q a r a nt.a a a t.r ad a c aona í.s ãa !~aglstratura pertcnc(?'l\ não
ao tltular mas à própria soc1edade que terá Juízes 1munes àe
qualquer lnfluêncla de natureza subalterna.

A propós1to veJa-se a argumentação do S.T.F. proferlda
em recente processo.

- - - - - - - - - - P~("'~Q'~/.7:'" !~:o/st."::'" esze - - ._. --------- -- _-J
LU COMISSAO DE SISTEMATIZAS)DL..:: ._ __ ---- - - -- - -~- .

-(x"CIJ\STroC~I;!O----- -- ----- ------ -

r
-~E~D~~-s~:i"nm-5e n,? anc t so I! do art: 14~ a ",p,essão: "com

mandato de s e i s anos, nao r e nová vc l. , be-m co-no no § i o
do mesmo 03.rt~go a (·:o.pressão: "a o s s a Lvad a a n~o v a t a La>
ciedade, na h1p6tn~e do excrcic~o do ~andalo.·'

O art 144 e seu § 1Q do AnleploJelo de Consl1luiçio
passam a ter a seguinte redação:

Os aud~lores c membros do MinJst~rio P8blico, urna
alç2dos ao posto de Ministro, al1 devem perrr.anecer até a
apo~cntadorla, até porque pode acontecer que, com cÀercíclo
wandato de 6 anos, não perfaçam eles o tempo neccssárlo para
aposentaàorla.

Vl'?Z

sua
do

a
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EMENDA CS05513-G
t:JYi;nlO'=:J rr JOAQUIM BI:VILACQUA
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Couo-rjill COMISSl\O DE SISTEMATIZAÇl\O
= TEXTO/Ju'TI'ICAÇÃO ,

lliENDA HODIFICATIVA AO A!iTEPROJEI'O ro PllATOr;

CO~1!'ATIBILIZEM-SE P3 DISPOSIÇÕES SOBRE ORÇ.tl,llEt!T0 E FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA; COM O DESLOCPl-IEiITo ros ARIS. 291 a 305 to TfTULO VII, PARA
O TfTULO rr, CAPfTUiD DO PoDER ~ISIATIVO, SUBSEÇ.l\O E SEÇÃO CO~.ESPO!!D~'l'ES

.AO PROJEl'O DE OPJ;A"1El'lro E A FISCALIZAÇÃO FI!'lANCEIPA, ORÇP1ID"TÁRIA E PATRI"!O

llIAL, NA fORo'lA ABAIXO:

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTREPROJETO DO RELATOR

Com relação às alíneas do inciso IV do art. 18;

I) dê-~e à alínea ~ a seguinte redação:

"a) São livres a filiação e a associação profis
.~ional sindical, regulando o Poder Público ape-
nas os requisitos para seu registro e para sua
representação nas convenções coletivas de traba
lho.";

11) suprima-se o conteúdo das alíneas ~, ~, ~, i, 2;
/

III)

IV)

desloque-se para o Capítulo VIII, do Título IV
(ou para onde couber), o conteúdo ,da alíneas~,
~ e p.; e
desloque-se o conteúdo da alínea ~, no atinente
ã Justiça do Trabalho, para o art. 22l.

JUSTIP'ICAÇÃO

AUTOR----- -,

~OATA--

'cx.;c+lf'l-

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Promovam-se as seguintes alterações no art. 197:

I - suprima-se, no caput, as express~es:

. "e do Distrito Federal e Terri tórios";

11 - suprima-se, no §19, as expressões:
.'''e o Distrito Fed.eral";

111 _ dê-se ao § 29 a seguinte redação, renumerando-s
como §39 o conteúdo do § 29:

. "§29 As providência de instalação dos juizados
especiais e de criação ~a~J,:,stiça de Pez, l7'~ "
Distrito Federal e Terr~tor~os, cabe~ a Un~ao.

JUSTIFICAÇÃO

Determina o inciso XII do art. 49 que compete à União orga

nizar e manter o Poder Judiciár~o do Distrito Federal e Territórios
fazendo-se necessária a alteração sugerida no sentido de compatibi
lizar os dois textos, pois na redação do anteprojeto as prov~dênci~

de instalação dos juizados especiais e criação da Justiça de Paz es

tão a cargo de referidas entidades da Federação.

I) a nova redação absorve o conteúdo das alíneas ~ e ~;

11) o conteúdo das alíneas~, i'e 2, são consequências da
liberdade sindical cons~gnãda na alínea a, tornando-se
dispensãvel o regramento nelas estabelecIdo; no caso es

---pecífico da alínea i, acresce que a alínea e do inciso
II"do art. 18 já prevê a mesma proibição; -

111) sendo livresa filiação e a associação, a earticipação
de trabalhadores em órgãos públicos ficara melhor se
prevista no Capítulo da Administração Pública oU outro
afim, não devendo permanecer na parte referente a sin
dicatos.

IV) a parte normativa da Jus . a b'Trabalho já está previs
ta no art. 222 do Antep ojeto.

EMENDA CS05514-4
f:J JOAQUIM nI:VILACQUA

~ f'lENARIO!CONISsÃo/suecoNI'sÃO -,

l COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA (Ao Anteprojeto do Relator)

Desloque-se Q conteúdo do art. lS para Disposições
Transitórias, cem supressão'dà'parãgrafo único:

'~it~ _" Sao assegurados à categoria dos trabalha
dores domésticos, a partir da data da promulgação des
ta Constituição, além de outros que v~sem ã melhoria
d~sua condição social, os direitos previstos nos itens
IV, VI, I~, X, XII, XVI, XVIII, XXV e XXVIII do art.I4
,desta Constituição, bem como a integração ã previdên
cia social e avis9 prévio de despedida, oU equivalente

1ein dinheiro._" '

E compreensível a preocupação do constituinte em fa
ter const~r do texto constitucion~l as garantias mínimas asseguradas
a categor~a dos trabalhadores domesticas, atendendo aos receios da
laboriosa classe de que não venham ser devidamente contemplados na
legislação ordinária.

Os receios não procedem, 'porém, pois pela redação im
primida ao art •. 14 todos os trabalhadores, urbanos e rurais, fazem
jus aos dir~~tos'ali elencados. Assim, a manutenção do tratamento di
ferenciado aos empregados domésticos, constante do art. 15, além da
configurar uma ~njusta discrim~nação dessa categoria, poderá a dar
a entender, no futuro que, tais trabalhadores nunca farão jus aos
demais direitos enumerados no art. 14.

Essa a razão de nossa proposta de deslocamento do
dispositivo para Disposições Transitórias, mas com vigência ~media

- ta ,como se quer,ldeixando ã legislação ordinária a iniciativa de re
gular os demais direitos assegurados aos trabalhadores domésticos.

JA.~uprcssã~ ~o pgrãgrafo único nos parece óbv~a, já
~uel' com a gqrantla de Salar~o m~n~mo(~4,IV),a gratuidade do tralia 1\0 c s t a a[astnuu. /~ _.....--.
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I:il"-:-0"'---=:-1
[-V2./o'l-j~)--J

AUTOR'--------- ---...,

AUTOR-------------__

Art. 13 - '~tem lII, !!línea h
1tem V, al~neas a~ b, c, d, e.

No Capítulo das Garantias Indiv~duais, no que 5e re
fere'à Famíli~, basta ser mantido o enunciado do caput do inciso
V, P~is suas alíneas tod~s tratam de detalhamento próprio ou já
prev1sto nos arts. 423 a 427 do Anteprojeto.

.. Do mesmo modo a previsão de Uma Lei Complementar' para
garant~r amparo especial à maternidadé; à infância e à velhice

(alínea ~ do i:e~ 111, dõ art. 13) é mais apr9priada ao capítulo
próprio da fam~l~a, do menor e do idoso.

Desloque-se. o conteúdo das alíneas supra para o C~rtula

VII, do Título IX, que trata "Da Famíl:ia, do Merior- e do J"':lsa"~

de forma a ~o~patibilizá-los, eliminando~se q'uando f
as sUpl'rpos~çoes. " or o casa.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO

EMENDA CS05516-1
tJ JOAQUIM BEVI LACQUA

r.lr---------- PLENARll~/COI.l15Si.oISUBCON1SSÃO-----------

r-_~C~Oc:.M:.:I~S:.:S::Ã::O=_.;D::.:E=_.;S:::I:..:S:::T:..:E~~~IA::T:.:.I~ZA~ÇÃ~OT<XTO"Om""040 -.:._:....__=:....:::..:,

EMENDA CS05517·9
tJ JOAQUHI BEVILACQUA

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Supr~ma-se integralmente o artigo 356 do An
const~tu1ção da Com1ssão de s1stemat1zação, da

Saúde ll
•

"E'aúde nas ar av i de de s de t r a t-a Lr.c ?, As c onda ç óes de trabalho

de" .
Entende o leg~=;aõor que o Ólreltc ào traba

lho não pode flcar dlVlàldo entre à015 Mlnlstérl0S, além do

que o termo "Saúde Ocupacl.onal", vem atender aos lnteresses

do trabalhador bras1le1ro, pels o referldo art1go v~ola a tr~

Iif~ção nec acrie L e urra ve r s e I de que as relações e conô i çôe s no

tra~õlho são, e se~pre forõ~, pErt1.rentes ao Mln1stérlo do

Tra~alno e não ac MlnJ.stér~c C5 Eejje. Tratar desse assunto

na Carta Maqana é J.ntervenClOr.~~-= ~nàe\~do, t~rân2Co e dE

índole cartarlal.
Saúde Ocupa21cral é urr.a derornJ.naçào corfusa

nc Brê=2~. é de or::.?err a nç l e s e e e .... r.2S2ê línÇJu2 quer c i z e r

Essa ma t é r a a Já está ans e r i de e contemplada

no artigo 14 do Capítulo 11, liDos Dire1tos Soclals ", portanto

é redundante, repetltlva e indevlõa, mesmo porque este assun

to não é para ser tratado na Carta Magr.ô e sim em Le2 Oràlná-

r a a , além do qU~-~-Jur-;sprudênCla ne c a one I e a nt.e r ne c a ona I

martém essa mat~rla na "Pa~ta do Trabalho", e não na "de Saú-

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
õ.lr------------ PlEH••'0/CON.5SÃ"/sUBt:lN1SS;'C

~~o,.<o ,:

I :::ao I, "da

---~.... ••• '1'_

JUSTI FI CAÇÃO

rilr---------__ PLENÂR10/COI.lISSÃOISUBCONI5
15ÃO

-,

COMISsÃO DE SISTEMATizACÃO

EMENDA CS05518-7
tJ JOAQUIM BI:VILACQUA

Suprima-se o conteúdo do § 29 do art. 151.

Determina o dispositivo em questão que "0 Reg~mento

Comum do Congresso Nacional disporá ,sobre o processo da eleição

referida neste artigo. Como nem o caput nem os demais parágrafos
do art. 151 fazem referência expressa a eleições, só o fazendo
o art. 152, deveria a regra em questão ser para este deslocada.
No entanto, sendo a eleição do Defensor do Povo uma atribuição do
Congresso Nacional, é ocioso recomendar que sobre o assunto disponh

o respectivo regimento interno, pois este deverá contemplar todas
as matérias da competência comum das Duas Casas do Legislativo.
Daí sugerirmos a supressão do parágrafo em causa.

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

EMENDA MODIFICATIVA (Ao Anteprojeto do Relator)

....-- .~I:r'C'r~<J~rrt'(t,.~.3-------_-- ----_,

.--
l\~:r z s t e r z.c ,

~E:c' Frctlca a meê~c1~c p~e\E:ntlva, rr.as r.~= ~rcces~o= Frs=;

tl\CS e r.a Elsterna de traba:~c cabe BC Y~rlstÉr~o à~ TTa:a
l~= ê ação flscallzadora e ~c~r2t~zaõcra, err t.~Õ=E os SEÇí~-

tos E....,i?é"~}-õrlê dE: Seç .... r e-rç s , H2çlene, "':eôlC1.r.a de "1'rõ=a: -.:,

fÉr~aE, sal6Tlc, 1õe~tífica;5c E: d_ra~5: cc tr5~ê:íc.

rança do Trabalhador. As relações capltal/tra'talho.são Ur.l
ver~alrnente pertinentes ao Mlnlstérlo do Trabalhe.

É a organ~zação Jnternac~onal do Trabalho
Or! o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundlal da

Sa~de.

~rô~a~~c. àe cnàe àev8p E:~a~cr as ~Drrr~ RegularrE:n~aCGraE =6

pr=tE;ã~ e E€?urança ao tr~t~:~3d~r, f:ca éC\lô a ne=€E:~=~=~

é que vão deterrnJ.nar se há rlSCOS ou não à â nt.eq r i dade físJ.

ca do trabalhador. Quem cUlda dessa matérIa no Brasll seí~re

fel o Mlnistério do Trabal~o que, além de outras atrlbu1çôES,

zela pela Segurança e dema~s dlre~tos do trabalhador.
Como pode a F1scallzação Federal na ~ree do tra

balho, f ac e r ô a.va ô ada entre doa s Mln1stÉr:iC S, ou ; e r t er.ce r

ao MínistÉrío da Sal.Íde? E corpo f í ce r a err, af Xegociaç~EE CC:E:

t~vas na 'rea de Segurança do trabalhador'
O Mlnisté~10 da Sa~de cUlda C3 Saúde PÚk llca, Cu

~llca mas não deve 1ntervlr nos melaS produtlvOS. p01S aí o

fator pranc apa I é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de

aCldentes d~ trabalho, que deve continuar sendo je responsa

cl1lcêde ún1ca do M1riEtérlD do Trabalho.

C Slstema ÚnICO de ~aúde é voltado Saúde Ptl-

Deslocar o.conteúdo da 'alínea n a:E ,inc: IV,do art.
18 para õ,eâpÍiolo:VIII, do Título IV (ou para onde couber)
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:JUSTIFICACÃO

_ ~ Considerando que a sindicalização é livre(art.1B,IV,
a? nao.h~ porque manter.a participação dos trabalhadores, prevista nos
(hspo~J.t~vos sob propos t a .de des,Iocamento, entre as regras aplicáveis .
aos sJ.ndJ.cat~s. - ---- -----__-------- ...tJ;"O/ol~ST r.: ..;ic-

SUpr1IT,ü-Se no § 2Q do art. 144 a oxpa e s sâo e "quanõo om
substituIção aos MinIstros" fIcando assim r0dlYllio o §
2Q do art. 144:

1':"I,- TEXTO/olUSTIFICAÇAO -,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

A denO~lnação al~da subsiste na JustJça M111tar, ~a
qual o refer2ào goza ôe toàas as garant1as da rnag2stratura €' tem
acesso ao super i or Trlbuna1 M1l1tar, ao lado aos Ofic.iais Gene
rais das 3 armas.

A àenominação êe Auà~Lor ~cda t~m a ~~r com o ofíC10
de auàltagem e de auditorJa ~as S1rn com o O:!CIO de audJre,i.e,
de OUV1.r e Julgar, O que vem àesàe os pr rrr.ó i ô r o s ô: i:õ·ssã.-hiSi:..§
r2a, através da figura ôe P~~_~~E' que era o ~ome cacos ãCS :u~
ZeSa

o auditor, no exercic10 de suas f\lnç5~s p~culiarcs, ne
cp-ssitª de ter as mesmas garantias que se ã.~l-r1buern aos lhr.15
tros, e xe t arne n t e porque dese-npenham função de Julgar. E o Julga
dor precisa estar 12vre cas pressões, ve~fiarn elas de onde vie=
rem.

o texto tal como apresentado llâo oferece ao auditor que
é o JUJ.z de 1ª Instância que funciona nos Tribunais de Contas a
que las garantias que sâo Insitas ã função de julgador. -

A presente emenda se circunscreve ã adeYl1pç5o do traba
lho apresentado pela Comissão de Sistcm~tização, art. 194, I e
11 (art.91 e incisos. da Crnnissào de Sistolnatizaç5o 3).

"Al&m de outras atr2bu1ç6as dcfinJdas am 10i, os Audito
res quando no exercicio da funç3o, t6m as mesmas gala~
tias, prerrogativas e Lrnpcd í.mo n t.oa dos titulJres. tl

--AUTDR----- -,

Art. 13,

Com relação às alíneas ~ a ~ deste dispositivo:
1) desloque-se o conteúdo das alíneas c e d para

onde couber na Seção 11 do Capítulo 11, do Título VII,
(Dos Orçamentos), mediante compatJ.bilização;

2) désloque-se o conteúdo da alínea e para onde cou
ber no Título referente à Ordem Econômica e FJ.nanceJ.ra,
com a necessária compatibilização;

3) desloque-se o conteúdo da alí~ea f para onde cou
ber no capítulo referente à Educação' e Cul tura;

4) desloque-se o conteúdo da alínea h, com as devidas
adaptações, para o Capítulo das Disposições TransJ.tórias.

EMENDA CS05519-5
tJ JOAQUIM BEVILACQUA

I

JUSTIFICAÇÃO

1) As alíneas c e d são detalhamentos para a implementaçao da gara~
tia ã vida,-devendo ser deslocados para a parte de orçamentos;

2) o mesmo ocorre com relação ã alínea e quando se refere ao ~xcesso
de lucros, recomendando a boa técnica legislativa que tal dispos~
tivo passe a constar do Título da Ordem Econômica e Financeira;

3) da mesma forma deve ocorrer com a alínea e que trata da educação
de crianças pobres; -

4) por se tratar de uma regra temporária, ainda que o seja apenas
e~ !eses, a re~r~ contida na alínea ~ é mais apropriada às dispo
sJ.çoes transJ.torJ.as.

Ã. exceção do S.T.Fa, todos os t.r í bu na as j uõ í c i â r i os te;n
:m sua composlção Juizes oriundo: da carreira.

'Os auditores, tanto-qu'anto os Hinistros, nocc s s í.t am
dessas garant1.as que funC10nam não em prove1to deles, mas do
próprJ.o interesse público e do jurisd1cionadq.

o S.T.F. tem páginas lapIdares sobre o assunlo mostran
do a importância de se proteger o auditor dos ataques do rr:.a.u ud
ministrador, investido do poder de demitir por não ter t2do5uâs
contas aprovadas

~ IAy~V uc. L..lrlL..I ........ _

EMENDA CS05522-5
f1 JOAQUIM BEVILACQUA

1":"1---------- PLENÂAlo/eor.tlssÃo/sUBCO..I~~io-----------,

C{)MISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TU.fO',lUSTIFICAÇio-----------------

F
EMENDA CS05520-9
tJ JOAQUIM BEVILACQUA

r.r---------- ,.LE"AR1D/cONISSÃo/suBeoNlssÃO ~

COMISSÃO DE SISTLMATIZACAO
TEXTO/..USTlfICAÇAO

~rAHT1DO-_

PTB

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Suprima-se o conteúdo do §49 do art. 65.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Desloque-se o art. 57, caput e parágrafo único, para
o Capítulo IV-Dos Municípios, do Título IV.

A representação do Distrito Federal na Câmara dos Depu

tados e no ~enado Federal já se encontra regulada, respectivamen
te, nos arts. 96 e 97.

JUSTIFICAÇÃO

O dispostivo sob proposta de deslocamento retere-se

ã eleição de Prefeito e Vice-Prefeito, deve~do integrar o capí
tulo dos Municípios e não do Estados como está posto no antepr~

jeto.

--l-----------~--------- 1
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II - um terç~ dClllre AudlLorcs ou ~~~bros do Ml111S

t é r i o Píib La co junto a~111bunal àe Contas, por este .índ i ca do , em

11.sta triplice, alternaaa~ente, segundo os crit&rios de antigu!

dade e mereci~cnto; e ,

111 - um terço, escolhido pelo €ongrcsso ~~~i0nal,

com mandato de se15 anos, não renGvável, dentre proflssionais

lndlcados por entIdades r~prC5entatl.vas da soci~d~de ~lVll, na

forffia que a 1e1. estabelecer.

§ lQ - ••••••.••..•..•••.•..•••.•.••.....•.•.•••..

§ 2Q - Os AudItores, substItutos l~gais dos ~lnlS-

tros, terão as nesrras garant1as, prerrogatl~as, . ~~c:-_ntos e

lrpedl.rnentc~ dos Juizes dos Tr1bu~~lS FeSlc~a1s Fc~crals.

JUS T 1 F I C A ç Ã O

A e~enda procura compatibilizar os textos apresentados De
las Co~issões 111 e V.

O artigo 34, § 5º da Comissão 111 conflita com o art. 30,

(caout) oa Comissão V Ao proposto na Comissão V poderia ser adlC:C-!

nado l'as despesas relativas à amortização e 20 paganento dos sErv_:~!:

da dívida decolrentes de operações de crédIto contratados", nos c:;õ-I

mentos plurianuais, o que atenderia ao mérito oa CO~iSS50 111, :$:: ~.:

o Congresso se pronunciar sobre essas cat.ér í as Que constarãc dos PluTJanua:s

Assemblé18 ~aclonal Constltuinte, e~ 02 de julho de 19ó7.

JUS T I F I C A ç A O

Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA T"''''"''''''''''-------------l
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 291

expressã['

outras
Substitua-se a locução "plano plurianual" pela

"orçamento plurianual", efetivando tal alteração em todos as
normas que tenham a mesma expressão (plano plurianual).

r:õ--.------- - PL["'A"10JCt)UlS$i.OJ5l.o6C~1I1~5;:O-----------,

A emGnda busca assim assegurar a g~rantia da vitallCl0à~

de a todos aqueles que Vlerem a ser investidos como mr;~bros do

Tribunal de Contas.

Essa dlSCrJniraçâo t?mb6m e i-~~mp~~t!~~~ com o d~sposto

no art. 208, § 10, lelra C do AnteprOJeto da SlsternalJlaç~O,

(art.l04,§lQ do Ant.cpro je t o Teniátlco) que prevê o prcv í ment.o de

1/3 das vagas entre os oriundos da ~aglstratura de pr10eira ln~

tância {como os audItoros) e do Mlnistério Públlco.

A presente em&nãa se clrcu~screve ã ~~~?S~~ êo tehto

apresentado bo anteproJeto com o teor dos hnleFrO)etos ~I:~~tl

COS, especlalmente o referente i Orgarlzaçâo 60S Federes e ~lS

teffias dê governo.

o pres~nte texto está ~~~-p~~~~ co~ o art. 19~, ào

AnteprOJeto da Slste0õtlzõçao (~~~ 21 ão h~~~;lO~Eto 7L-~

tico 3~m que se consagra a garantia da vitaliciedade para os

Juízes e ~2g1straàos.

Os Auditoras e Proc~radoles dos TrJbunais de Co,tas s~o

profisslonals de carreira, det~m cargos de ~at,lreza per~ancnte,

nio tendo Eentldo, portanto, perrnlti~-se sua 2sc~nçâo ao cargo

de ~lnl&tr0 por crs tc~pos e, p0sterlG~i~SnLe, rebal~&-lDS ~a es

cala hl~~álqulca.

Por outro lãão, e~s~m cono aos ~lnlstros do Trlb~nal são

àefe:rlCOS os p r-e d ac a-r e n t o s do cargo de Na r-c s t r c s do TrlDu!"".al S.!!

perior êe Justlça, assi~ àr:vem ser atribuíêas aos S2~S ~uLstlt~

tos as lnàlSp€rsã~els garantlas constltucionais, para e~~ dese~

penharem suas tar~fas j4clcantes.

Com esta e~enàa, êá-se aO tehto uma c0~?atlbll:zaçâo aêe

quaãa, eIS que se cor segue ao mesmo tenpo resguardar a hlp.rar

quia que deve existlr entre o TItular e o S~bstltuto

L _

Esta emenda objetiva compatibilizar as propostas apresenta

das pelas Comissões 111 e V.

A alteração do nome do instrumento operacionalizador dos OI
çamentos, a médio prazo, objetiva compatibilizar o disposto no art.

4Q e outros relativos à Seçãu do Orçamento apresentados pela Comissão

111 com o disposto pela Comissão V.

A Comissão 111 no artigo 4º, inciso 11 se refere a orçamen

to plurianual e no inciso IV desse mesmo art. 4Q e no art. 74 fJz
referências a planos e programas nacionais e regionais de desenvoIVl-,
mento, enquanto que a Comissão V só dispõe sobre llplanu p~uri&~Uar cS j

investimentos". Considerando que outras Comissões fazem refErê~cIa ai
t - b ' l ' d CÕEc --~.--Iuplanos de de s env o Lv Lme nt.o " melhor campa 1. :!. a z a r as Te a. _, c ...-=_

do a da Comissão 111 e alterando-se a Comisslo V de "plano Pl~r~õn~_1
aI de invest1mentos ll para IIOrçamento Plurianual de Investl~entOS". Is

so mantém a possibilidade de Planos Nacionais e REg~onais de Desenvc~

vimento virem a ser aprovados pelo Congr-esso como d i s c õe ê COTiissãc Ii1.

Assembléia Nacional cons t í t uí nt e , em 02 oe ulho de in7.

Deputado Constitu1nte JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA CS05524-1
tr;~~utõdo Ccns t í t u í r.t e JO~-;~~'~~L~J~;_~Q~~----- --- -- -] r::J - :-.

~IE

~ - --. --~

fo,< ~ur~j

EMENDA CS05526-8
";.IJTOII---------------,

'O.;C/_ ..~·I'.:.c.;.i.: _

EMENDA MDDIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 291

PL.I:IoI.A1ClCOIolJSSiOJSUIlCOIolISSiO----------, ~o -1.--~

tJcomissão de Sistematização ~ êPv"01/!lJ
>7> T[XTO/.:IlJ5TlFtc:AÇ;,O _

o ~aput 00 artIgo 291 passa a ter a seguinte rEdação:

"Art 291. Os investimentos do setor p6blico e as oe5~~sasl

relativas ã amor t í z e ç ão e ao p aç arien t o dos serviços da o.í ví da , oE::r'-~

rentes de cperações de créoito, serão éutorizadés E~ orcêr~n~c ç:~:~_:

anual aprovado por lei de inicJatJva do PrlmeJTO-MinJstro. aUE E>:_:

citará diretrizes, objetivos e metas, tendo em vista promov~r G ~e_li

senvolvimento, a justlça social e a progressiva redução das d~siç_=,

dades no Pais."
I

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 122, INCISO I

O inciso I do artigo 122 passa a ter a seguinte redação:

Art. 122. . .........•.....................................

I - nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva compe

tência do Presidente da Repúolica ou do Primeiro-Ministro, ressalva

do o disposto no § 3º do artigo 133.
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JUS T I F I C A ç Ã o

o art. 133, por seu § 3º, permite ao Congresso aumentar a
despesa global prevista na proposta orçamentária, nos casos que espe
cifica. Para contornar o conflito entre esta norma e o disposto no
art. 122, inciso I, mister se faz a ressalva que sugerimos.

O disposto no artigo 34 da Comissão 111 está atendido p~los

artigos 31 e 37 da Comissão V, especialmente com a redação do art. 37
por nós sugerida mais adiante e com a alteração do "caput" do art. 31

aqui proposto.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

r.r lItXTO/,ll.StlFlCA::;;C---------------,

EMENDA CS05527-G
t: CONSTITUINTE JOAQUIM BEVI~;;QUA
= Pl.ENAAIO/CONI.5sio/SU8COM1S,io -,t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05529-2
Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

,.,-, PL[P4J./lIO/CClolISSÃO/SUBC:JM1SSÁO----------

t9comissão de Sistematização

L~~';·~

rrc;;~;M

= TUTO/JuSTlflcAr;ÃO ---,

..UTOll.-------- --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203

Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágrafo,
renumerando-se os demais:

Art. 203 - ••••.••••••
§ 1º - ••••.•••••••••••
§ 2º - ••••••••.••••..• , assegurada aos substitutos,que

contem mais de cinco anos nessa função ou pelo menos quinze anos de
serviço à data da instalação da Constituinte, a efetivação no. cargo
de titular, na vacância.

JUS T I F ~ C A T I V A

O substituto - denominado Oficial Maior em alguns Estados 
é servidor de carreira regularmente concursado, consoante prescreve
o Art. 97, § 1º, da Constituição vigente. É figura ~mprescindível '
no exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto nº .•.
6.986,de 25 de fevereiro de 1.935 (art. 15). Pratica, simultaneame~

te com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa p~

sição após muitos anos de serviço prestados à justiça.
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça; que aos

Substitutos nomeados e em exercício há mais de cinco anos quando da
instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilida
des, seja cerceado r o direito de acesso, na vacância. Seria uma res
trição injusti ficável numa carre í ra , -aos qU~ela mili tam há ano;

e que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido d~

signado para essa função de Substituto. A Emenda faz expressa res
salva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais
de cinco anos, muito antes, portanto, da instalação d~ Constituinte.
E Que a esse tempo já tenha pelo menos Quinze anos de serviço.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 475

Suprima-se o artigo 475

JUS T I F I C A ç Ã O

A atuação do sistema financeiro é presidida por critérios e

condições que asseguram sua função de instrumento de desenvolv~mento.

A consecução desse objetivo é preservada mediante a presença do pró
prio Estado, por intermédio do Banco Central que orienta os fluxos
monetários nos mercados. Não se justifica a restrição do artigo, sobr~

tudo o critério em que se baseia, pois que é restritivo à eficiência
do funcionamento em termos nacionais do sistema financeiro.

O disposito que pretendemos excluir pode inclusive impedir
a transferência de poupanças indlviduais de um Estado para outro, co~

trariando o princípio maior da liberdade de iniciativa e da liberda

de.de utjlização dos bens individuais.

Assemblé~a Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

~lAvJ-\v

EMENDA CS05530-G
Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

= PLf:Niill0/cCNlssio/su8 COI,lISSio _

t?comissão de Sistematizacão

r.r---------~-----TCXTO/"uSTIFIC"çio---------------_,

O caput do artigo 292 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 290

Art. 290. A União não se responsabilizará pelos depósitos ou
pelas aplicações nas instituições financeiras, observado o disposto
no art. 67, inciso V.

O artigo 290 passa a ter a seguinte redação:

L;~·;'--- J

ffi";~'~-;&J

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACOUA ~

Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 292

Õ-T 't[XTO/.ll,STIF't~i;&.C- _

~

r.T-----~--- PLE .... ,Il::l/CIj ...,5si.o/sU8Co .. I!$ie- ---,

~TAÇAV ..,~ __

EMENDA CS05528-4

"Art. 292. A lei orçamentária anual da União, de forma dis
criminada) ~mpreenderá:u

JUS T I F I C A ç Ã O

JUS T I F I C A ç Ã O
Adequação da redação do dispositivo, tendo em vista a alte

ração proposta no art. 336, inciso V.

A emenda procura compatibil~zar as propostas das Comissões

rn e V.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.
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Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

fi PLENA.1I0/COIotISsio/sUIlCONISSÃO

C:c;missão de Sistematização

/'UTO"'-------- _

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA CS05533-1

_----_---- Pl.CNAIlIO/COI.l\ssio/SUBCOIotI.SSi:o-- _

tJcomissão de Sistematização J ffi7~'0PJ

"UTO"'--- ~
EMENQA CS05531-4

r="'--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇAC-- -;

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 336, INCISO V

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 297, INCISO V

O inciso V do artigo 297 passa a ter a seguinte redação:

O inciso V do art. 336 passa a ter a seguinte redação: Art. 297. • ..•.•.••...•..•..•..•.•..•..•.•...•.•........•.

Art. 336.

V - A criação de fundo mantido com recursos das institui
ções financeiras e dãlJn~ão; com 0° objetivo de proteger a economia p~

pular e garantir depósitos e aplicações até determinado valor.

V - o início, sem autorização do Legislativo, de,
não incluídos na Lei Orçamentária.

JUS T I F I C A ç Ã O

projetos

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

PlEJ.AIlIO/COI.IlSsi.o/SI.o.:C;UISSE.C----------, t"T~----::l

f:comisosão ode Sistematização I~:-7-lij J

#-'UTOII --,

Trata-se de emenda de redação que procura adequar o disposá
tivo à técnica legislativa, sanando o lapso que poderia levar à situ
ação absurda em que um projeto incluído na proposta orçamentária e
respeitado pelo Congresso, excluído .portanto da lei orcamentária, pu
desse ser iniciado.

EMENDA CS05534-9

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

A instituição da modalidade do seguro de crédito é providên
cia salutar que deve fazer parte do conjunto de normas reguladoras dos
mercaOos financeiro e de capitais, tal como proposto no artigo. Toda
via, tendo em vista a natureza do bem a ser protegido, isto é, a pou
pança popular, é de toda conveniência que a União também participe,
dando esforço, a fim de viabilizar a geração de recursos em montante
suficiente para o atendimento dos fins propostos °

JUSTIFICAÇÃO

= ~ TtxTOIJUSTlfle"çio-------~-------__,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 294, § 29

NTAÇAO ue, c, " _

EMENDA CS05532-2 ~u'o,-- -,

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

m 'LtNÁIUO/COlollssÃo/suaCONI:!Isio

f:comissão de Sistematização
..,- TElI;TO/JUSTlfICAÇÃO' --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 289, PARÁGRAFO qNICD

Suprima-se o parágrafo único do artigo 289.

Suprima-se o § 22 do artigo 294.

JUSTIFICr.AO

Esse artigo que pretendemos suprlmlr contraria o espírito
da proposta da Comissão 111, adotado no anteprojeto, de fortalecimen
to do Poder Legislativo. Com sua supressão terá maior relevância e
significação a participação do Congresso Nacional no processo orçame~

tário, de acordo com O que foi proposto pela Comissão 111, coadunan
do-se esta sistemática, inclusive, com o modelo parlamentarista apre
sentado.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

JUSTIFICAÇÃO

Grande parte das entidades do setor público sobre as quais reca!.

, ria a restrição desse dispositivo desenvolve atividade economlca nos
mercados para o qual é indispensável o suporte do sistema bancár.ío , É

considerado o volume dos servlços prestados pelos bancos ao setor pú
blico federal (tais como: recebimento de tarif~s, cobranças, pagamen
to de salários, operações financeiras, etc.), no qual se.incluem saci
edades de economia mista, empresas públicas e outras entidades con
troladas pela União. Além disso,em diversas modalidades operacionais
dessas entidades, são os bancos, tanto públicos como privados, obrig~

dos, por força de contrato, a manter conta de depósito para atender
os lançamentos de débito e crédito decorrentes dessas operações, o
que, opor outro lado, facilita os controles e os prOCedimentos de co
brança tanto para a empresa financiada como para os bancos.

EMENDA CS05535-7
Deputado Constituinte' OOAQUIM BEVILACQUA

I~"--- Pl.t~J.III:;/cc ...ts:s;;c/SU!l::O"'lSS;;::

c= Comissão de 'Sistematização
,.",c--------------- Ttll:TO/JUS·IFIC&::;!:: --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 294, INCISO 11

D inciso 11 do artigo 294 passa a ter a seguinte redação:

Art. 294.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.
II - a transposição J O remanejamento ou â t.ransrerênc.is , por

qualquer forma, sem prévia autorização do Congresso Nacional, de re
cursos de uma dotação de crédito orçamentário para outra;
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..- PLEHAAID/cor.tISSÃo/sUIlCOlollssio- _

e:~omis7ão de Sistematização

\"UTOll----- _

JUS T I F I C A ç Ã o

Procuramos com esta emenda incluir o dispositivo apresenta
do pela Comissão 111 que nos parece mais compatível ao contexto do an
teprojeto.nas partes relacionadas Com o sistema de governo (Parlamen~

tarIsmo), com o papel do Poder Legislativo e seu fortelecimento, co~

a transparência dos atos e gastos públicos, e com o aprimoramento Da
gestão governamental.

EMENDA CS05536·5
Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XIV, ALÍNEA 1Ia1l

o item 11 que analisamos procura, com uma redação m61S óber
ta, porém imprópria a um texto constitucional (categorIa de programa
ção),por relativamente nova e avessa ao ~endimento dos não acostum~

dos à linguagem técnica, dar maiores facilidades ao Poder Executivo p.§.
ra alterar a Lei Orçamentária, durante a sua execução do que as enco~

tradas no atual texto constitucional. Com a redação proposta no ante
projeto só estariam vedadas as transposições de uma categoria de pro
gramação para outra, mas se poderia fazer quaisquer transposições em
relação à natureza da despeza. Poder-se-ia tirar de investimentos pa
ra inversões, de pessoal para serviços de terceiros, de obras para e
quipamentos, etc. apenas por decreto ou, quem sabe, por algum ato mi-'
nisterial, sem nenhuma satisfação ao Congresso Nacional. Isto signi

fica a inversão da ordem jurídica neste País: normas menores a alte
rar leis aprovadas pelo Poder Legislativo!

Como bem salientou o Senador José Richa em justificação de
proposta semelhante, a emenda que ora propomos tem por objetivo impe

dir prática largamente hoje utilizada, deco r r errt e ?8. redação falha do

texto constitucional vigente, semelhante ao gue é proposto-no 8ntepr~

jeto.

O-Poder Executivo desenvolveu mecanismos que p e r mí t ern , . no

je, alterar o aprovado pelo Congresso no que diz respeito à natureza
da despesa.

Assim, o Poder Executivo pode I'trocar'! uma natureza do tipo

"construção de imóvel" por outra do tipo "aquiSIção de Imóvel" ou por
"aluguel de imóvel" com as implicações sociais e econ5micas dai advi~

das, sem a expressa autorização do Congresso.

O argumento de que é necessário, durante a execução orçame~

tária, alterar a programação, não deve levar necessariamente à alte
rações sem autorização legislativa. As alterações ffiais urgentes, po
dem ser atendidas pelo que está previsto no inciso 11 do § 12 do art.

293.

Suprima-se a alínea "a" do inciso XIV do artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo que sugerimos excluir trata de tributos in
cidentes sobre a transmissão, por morte, de bens ou valores. Essa nor
ma já está compreendida no inciso 11 do art. 277, combinado com o §

42 do mesmo artigo e com os princípios gerais do sistema tributário,
estabelecido no art. 262.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

EMENDA' CS05537·3 _
tJ oeputad~ Constituinte JOAQUIII, BEVILACQUA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277

ARTIGO 13, INCISO XIV, ALÍNEA "b"

- Inclua-se no art. 277, como § 32, renumerando-se os de
mais, o seguinte dlSpositivo:

Art. 277.

"§ 32 O imposto de que trata o item 11 não IncIdIrá sobre
a transmIssâo, por morte, de bens que sirvam de moradIa ao c5njuge so

orevivente ou a herdeiros".
Ressalte-se ainda que alterações poderão ser feitas inclusl

ve mediante as medidas de urgência que o processo legislativo prevê,

com a autorização do Congresso Nacional. Este terá assim oportunidade
de, julgando o mérito, apreciar a real necessidade, a oporLunidaoe e
a propriedade, em nome de toda a sociedade.

do artIgo 13.

em consequêncla~suprlma-se a alinea Ilbll do inciso

JUSTIFICAÇÃO

XIV

A argumentação de que orçar é "estimar", isto é, "prever'l e
que nem toda previsão se realiza, send~ passível da hipótese de alte
ração, pode ser contornada e minimizada com o desenvolvimento e aper
feiçoamento das técnicas orçamentárias. Com a impossibilidade de se
alterar a programação pré-estabeleClda, sem autorização legislativa,

O executor aprenderá a melhor orçar, abandonando a prática hoje vige~

te que, muitas vezes, o levam a raciocinar por absurdo: Ilpara que or

çar bem se facilmente se pode alterar o que foi orçado, o que foi in

formado e aprovado pelo Congresso Nacional?".

Deve-se lembrar ainda que o dispositivo .em questão do ante
projeto apresenta contradição em relação ao disposto no Art. 302, LO~

nando-a inócuo. Se não houver dotação orçamentária suficlente para a

tender um privilégio qualquer na área de pessoal, bastaria se fazer

uma transposição de um elemento qualquer da despesa para o elemento
"pessoal" que surgiriam, como num passe de mágica, os recursos para
se atender aqueles privilégios de interesse de um administrador.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

A hJpótese da não incidência de imposto é mais aproxima

damente colocada Junto ao dISPOSItivo prIncipal, Isto é, o que cria

o referido imposto.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

EMENDA CS05538· i

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

Pt.ENAAIO/coUlssio/sUIlCOr.tlssio --:_

[JComissão de Sistematização ~ t:~:Z;~'~ri)
r;""l---------------- TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 272

Inclua-se uma "vírgula" (,) depois da expressão "defini-
da em lei"
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§ 1º Os Trib~nais elaborarão propostas orçamentárias pró

prias, sendo-lhes repassado o numerário correspondente a sua dotação

segundo o disposto no art. 300;

JUS T I F I C A ç Ã o

Na redação do artigo em questão falta uma "vírgula" de
pois da expressão "definida em lei". O sentido lógico seria co

brança de impostos federais e municipais, ... , pela União, pelos Es
tados e pelo Distrito Federal~ Sem a vírgula a lei que definirá micro
empresa poderá ser lei estadual, o que levaria a critérios diferente;
nos diversos Estados.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

A parte suprimida do dispositivo em

duodécimos, até o dia dez de cada mês, sob pena
bilidade", conflita com o disposto no art. 300.
dação deste último é mais adequaria, sugerimos

le trecho.

questão, ~erbis "em
de crime de responsa
Considerando que a r~

a exclusão daque-

EMENDA CS05539-0
,AU'fOR----------------.,

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

Comissão de Sistematização

~------_---PI..E"'I.AIQ/CON.lSSIO/SUIlCQIIlISS1.:0---~---------.

,.,-, TEX'tO/JUSTlFlCAÇio----------------

;::;;:.....:=-=:.;:...=-..=.=-:....::.~-'-'=-__.AUT"R --.

AR1IGO 270, INCISO lI, ALíNEA "c"
ARTIGO 376
ARTIGO 421

l!.l

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSI1IVD EMENDADO:

r.:-r TEXTC/JUSTI'ICAÇÃO ~

_ A alínea "c" do inciso 11 do art. 270 oassa a ter a se

guinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AR1IGO 68, § 2º

Art. 270 .

II

••••••• ••••• ••• ••••••• •••• •• 0 .

............. .
Suprima-se do texto do § 2º do art. 68 a expressão "incl~

sive o monetário ".

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,

inclusive suas fundações; das entidades sindicais de trabalhadores;
das instituições de educação, de assistência social e das entidades
dedicadas à defesa dos recursos naturais do meio ambiente, desde que

sem fins lucrativos e observados os requisitos da lei.

JUSTIFICAÇÃO

O anteprojeto não prevê a existência de orçamento monetá-

rio.

_ Em conseqüência suprimam-se os artigos 376 e 421.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

JUS T 1 F 1 C A ç Ã D

,!-UTOP ---,

A norma do art. 376 jA estA contemplada na al!nea "c" do
inciso 11 do art. 270 que veda a instituição de lmpostos sobre o pa
t~imônioJ renda ou serviços das instituições de educação e de assis

tência social, sem fins lucrativos. Parece mais técnica e adequada a

linguagem usada pelo citado no art. 270, que se refere a impostos e,
não, a tributos.

~TAÇAU LH ....... ,,'~•• _

EMENDA CS05542-0
Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

PL.Eh&or:1l0/COIol15$Ão/SUllCOIolISSA,p- ~-

C:comissão de Sistematização

L~';';'~

fuj;'iiYtj

É possível compatibilizar-se o texto do art. 421
lenco da já citada alinea Ilc~t do item 11 de art. 270, com a

que propomos. Assim sugerimos sua supressão.

com o e
redação

,..,.... TEXTO!JUSTlrl::,I,çÃo -,

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 293, § 1º

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.
Dê-se a seguinte redação aos incisos do § 1º do art. 293:

Art. 293 . ... w.·.·· .. ···················· .

IV normas para a aplicação dos saldos orçamentários f~

nanceiros verlflcáveis ao final do exercício;

111 alteração da legislação tributária indispensável p.§.

ra a obtenção das receitas públicas;

"I autorização para operações de créditos por antecip.§.
ção da receita, desde que não excedam a quarta p~rte da receita total

estimada e que sejam liquidadas no próprio exercício;

autorização para abertura de crédito supleme~tar;

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

II

§ 1º

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 200, § 1º

EMENDA CS05540-3

= TEXTO/JUSTlfICAÇi;c ---,

- O § 1º do artigo 20D passa a ter a seguinte redação: V normas para sua realização; e

Art. 200.

VI llmites para emissão de moeda e de títulos da dívi-

da pública no decorrer do exercício."
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JUS T I F I C A ç Ã o
Busca-se, com esta sugestão, a compatibilização do disposto noart. 37

da Comissão V com o estabelecido nos artigos 34 e 36 da Comissão III.

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.
<,

§ 32 Só poderá ser aprovada emenda que

1 seja compatível com o orçamento plurianual; e

11 - indique os recursos necessários.

JUS T I F 1 C A ç Ã O

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

fi PLt:~A'"D/CClllSSio/Sll,;lCO"'ISSÃO

C=comissão de Sistematização

JUS T I F I C A ç Ã O

"Emenda de que decorra aumento de despesa global só será
objeto de deliberação quando ... ". Está cassado o direito da Comlssão
Mista ou do Plenário de se manifestar sobre emenda, à semelhança do
modelo constitucional vigente! Preliminarmente ~resolverá que
uma emenda não pode ser aceita sem que seu mérito seja apreciado!

Causa-nos espanto a constatação, no artigo 133, das limita
ções, restrições e cerceamentos ao direito de emendar, inerente à pri
pria atividade legislativa.

Vejamos agora quando, de acordo com o substitutivo, uma e

menda do teor acima referido será aceitá7 quando compatível com o "pl§.
no plurianual de investimentos ••• "-Então, aquelas compatíveis apenas
com as leis que, de acordo com O § 22 do artigo 291 autorizem investi
mentos cuja execução ultrapasse um exercício, não seriam aceitas, vez
que esses investimentos não se integram ao Plano Plurianual de Inves
timentos Públicos. Tal distorção decorre, como já enfatizado por nós,
em emenda que apresentamos a este artigo 291 - § 29, da redação ambí
gua do referido parágrafo.

/-UTOR-- -,

Substitua-se no § 52 do art. 133 a expressão "um terço" por
uum décimo".

A sugestão proposta procura,compatibilizar o disposto no §

42 do art. 39 da Comissão 111 com O sugerido no ~qput do art. 34 da
Comissão V.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133, § 52

EMENDA CS05543·8

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

Outra hipótese que poderia levar à aceitação daquelas emen
das seria, ainda, a sua compatibilização com a "lei de diretriz orça
mentária" que ninguém ~m sã consciência pode descrever, com plena co~

vicção e clareza, em que consistirá!

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACOUA

JUS T I F 1 C A ç Ã O

O texto proposto no substitutivo, em exame, adiciona, acres
centa, combina, a essas exigências para aceitação de emendas, outras
restrições "a indicação dos recursos necessários, desde que proveni
entes do produto de operações de crédito ou de alterações na legisla
ção tributária". Não permite, pois, ao Congresso Nacional a indicação
de outras fontes, tais como a diminuição de outras dotações orçamen
tárias ou mesmo a própria anulação, a transferência de alocações ou
reservas gerais (reserva de contingência, por exemplo), etc.

"Não se pode contra-argumentar com a possibilidade da multi
plicação de emendas e a conseqüente pulverização de recursos. O poder
de emendar está limitado à existência de recursos e à compatlbilida
de com as matérias anteriormente aprovadas pelo c~ngresso. Aceitar e~

se falso argumento, e aprovar aquelas restrições, significaria a com
provação, por nós constituintes, da incapacidade do Congresso para a
preciar as matérias orçamentárias."

Inclua-se no inciso 111 do art. 292 a locução "e fundos"
pois da palavra "entidades" e antes da palavra "vinculadas"

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 292, INCISO 111

EMENDA CS05544·6

r=-r----------- ""O/Mm''''''-- 1

"
Procura-se compatibilizar a existência de fundos a

ar a previdência social, conforme previsto em vários ar~igos

teprojeto, com a orientação incluída no inclso 1 deste mesmo
292 que considera no orçamento fiscal todos os fundos.

financi
do an

artigo
Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho de 1987.

klrt. 133.

.."c---------------- T[XTO/~USTlfltAÇÃ~------__--_------.....,

Dispositivo emendado: ~rt. 258,111

Acrescente-se ao art. 258, 111, o dispositivo correspondente
ao inciso 11, do artigo 23, do Anteprojeto da Comissão VI e
que foi suprimido, ~o atual projeto dessa Egrégia Comissão
de Sistematização,por evidente lapso, desde que não há qual

quer incompatibilidade com outras disposições, seja da mes~a

Comissão ou de outras.

~ o seguinte o teor do dispositivo a ser restaurado, que es
tabelece como competência da União:,através da Polícia Federal:
'I 11- executar os serviços de polícia marítima, aérea e de

fronteira, através da Polícia Federal, e, por este mesmo

O § 32 do artigo 133 passa a ter a seguinte redação:

Deputado Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

Assembléia Nacional Constituinte, em 02 de julho-de 1987.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133, § 32

_______ PLE .... llIO/cOI.lISsio/Su!lCO.. lssio- --,

~SãO de'Sistematizacão

EMENDA CS05545·4
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AUTOR--------------_

NELTON FRIEDRICH

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

EMENDA ADITIVA

TíTULO IX - CAPITULO 11 - SEÇÃO II

ART. 362 - AL1NEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO Ã CITADA-ALíNEA C :

[õJ~--------- 'LE~ARIO/cOlolISSÃo/sUBCO .. lssio

ê

EMENDA CS05548·9
l:

""',..---------------- TEXTO/JUSTIFICAi;io,------------------,

o[gão nas rodovias e ferrovias federais, na parte refere~

te a crimes contra a vida e o patrimônio."
O presente dispositivo ainda merece reparo, de modo a ter

melhor adequação,acrescentando-se que esses serviços são ex!
cutados pela Polícia Federal, também nos portos e aeroportos;

de +ato, a polícia marítima e aérea é nesses locais que é eXE!
cida e a polícia de fronteira, na maioria das vezes, tambem aí
o é Para melhor adequação a redação do dispositivo deve ser
a seguinte :

"art.258 .

111- exercer a polícia de minas e a maríti~a, aérea e de fro~

nas rodovias e ferrovias federais, nos portos e aeroportos,
na parte referente a crimes contra a vida e o patrimônio."

C - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA; PELO EXERC1cIO DE

TRABAT.HO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGA§.

TE FIsICO E EMOCIONAL, INSALUBRE _OU PERIGOSO;

eOMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

'l.EHARIO/CONISSÃo/SUBCONISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICA-SE a adição de .. COMPROVADO DESGASTE FíSICO E EHOCIO~AL u,
na redação da mencionada alínea C, no sentido de garant1r também ao

BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LíRICOS, a justa aposentad~

ria por tempo de serviço reduzido, cons~derando-se que :

- os BAILARINOS, clássicos e modernos, corno os artistas de inúmeras

funções CIRCENSES, ~n~ciam a aprendizagem da profissão, assim

na grande ma~oria das vezes começam a exercê-la na mais tenra ia~

de e , a preparação técnica e artística para o exercício da mesma

exige extenuante trabalho d~ário;

pelas pecul~ar~dades dessas profissões cen~cas, esses artistas

são trabalhadores os quais sofrem ~nusitado desgaste fís~co e em~

cional, quando não risco de vida;

os referidos artistas, corno igualmente os ATORES LíRICOS ( cantoE

res de Opera ), por força da necess~dade de se manterem em plenas

condições para apresentação em cena, 1StO é, ao público, mesmo no

períodos de férias, Obr~gam-se a realizar exaustivos exercícios

d1.ários;

os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de

conservarem em forma 1deal seu organ1srno ( músculos, cordas vocais,

memória ativa, etc. ),a cuidados especia~s com alimentação, vestu~

rio e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais

exigem grandes sacr~fíc~os pessoa~s;

esses trabalhadores têm ainda l~m~tado teMpO para o exercicio de

sua carreira profissional, quando a elastic~dade dos músculos, a

flexib~lidade e leveza do corpo ficam prejud~cadas; o enrigec~mento

das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais

entre 1núrneros outros sérios problemas acentuados pelo avanço dos

anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, conseque~

temente, comprometendo a atividade prof~ssional.

ASS1m sendo, necessário se fa2 garant1r a aposentador1a a esses

trabalhadores, quando em vinte ( 20 ) anos de carreira, após gra~

des sacr~fícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolv~mento

cultural de nosso povo, já não se encontram em cond~ções de pross~

gU1r no exercício de sua profissão.

Esta emenda é recomendada pelo SIndicato dos Artistas e Técnicos em Es
petáculos de Oiversões do Paraná e da Associação Nacional das Entidades

dos Artistas e Técnicos.

~~ PLENAAIO/CO\l155Ão/sueCONI"io

EMENDA CS05549·7
(l NELTON FRIEDRICH"

AUTOI!:---------------

d) - t ASSEGURADA A LIVRE ~urnIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSN4ENTO,

DE PRINCIPIOS tTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDtIAS

FILOSÔFICAS, pOLíTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADE O ~~JONI!k~TO,

RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORHID~..DE con A LEI, PELOS l.E.USa;

QUE COMETER.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

TíTULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 - INCISO IV - ALINEA D

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REFERIDA ALíNEA D :

Considerando-se que a censura proib~tiva, desde a sua oficializa

ção através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda do Es

tado Novo, provocou urna .perd~ inestimável às culturas bras~le~raf

Considerando-se que após 1964 a Polícia Federal assumiu para s~a,

responsab~lidade da censura, tornando a cultura e o artista "ca

sos de polícia 11 e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira caça

àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pens~

mento.

Considerando-se que a Nova Const~tuição que ora está sendo escr~

ta, tende à urna maior valorização e forthlec~mento da soc~edade

civil e, consequentemente, ao fortalecimento e real garant~a das

instituições democrát~cas.

Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da

manifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração Q
niversal dos D~reitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signat

rios.

Considerando-se, por fim, que a manutenção " in toturn .. da refer!

da alínea em seu número 3, abre um precedente à censura proib~tiva

por estender-se que INCITAMENTO e DISCRIMINAÇÃO são expressões a!

tamente subjetivas.

Assim, JUSTIFACA-SE a presente emenda, por considerar-se ainda

que a manutenção da redação constante no anteprojeto, tere os pr~~

cípios de liberdade cont~dos nos incisos e alíneas do artigo supr~

citado.

EMENDA CS05547·1
~ NELTON FRIEDRICH

r;,,---------------- TuTot.lUSTI'ICAÇÃO -,

A presentei a presenta emenda por recomendação do SIndicato

dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Paraná e da Associação Na

cional -das Entidades dos Artistas e Técnicos.

~ TEXTO/.lUSTIf'ICAÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO IV - CAPITULO 11

ART. ~9 - INCISO XVI

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO MENCIONADO INCISO XVI :

XVI- EXERCER A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ET1\RIA E HORÂRIO DOS PRO

GRAMAS DAS E':!PRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E A INDICAÇÃO E~ I
CL~RECEDORA QUANTO AOS ESPET1\CULOS DE DIVERSÕES.
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=---------------TEXTO.."USTlfICAC;io----- ---''-- --'-,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Art. 309:-

trP""T1DO~• PMDB
AUTOR'-------------_

EMENDA CS05553-5
f:J NELTON FRIEDRICH

,-------~--- PLENUIO/cOlol.ssio/sUIlCOIlISSio- _

(:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

E tarefa fundamental da Comissão de Sistematização ordenar
os textos, compatibilizar na forma, no conteúdo e o que é Inf'ra-conat.í.tucfonal ,

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que o direito de c1dadania implica na liberdade de
escolha, cabe ao Estado democrãt1co apenas 1nformar e esclarecer
ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação de faixa etária
dos espetáculos de diversões, como também, no intu1to de proteger
o meno~, classificar tão somente por fa1xa etária e horário a pro
gramação das empresas de telecomun1cações. 

Como a frequência aos espetáculos de diversões e mesmo a audiência
aos programas de televisão e rád10 são opciona1s, a ação do Estado
deve ser restrita a alud1da informação e esclarecimento, garantin
do assim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão
do pensamento, de criação, produção; circulacão, difusão e de aces
so aos bens culturais. 
Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetácu
los de Diversões do Paraná e Associação Nacional das Entidades dos Artistas e
:TécnitDs. •

EMENDA CS05554-3
l:J NELTON FRIEORICH

AUTO..'------- _

=---------------T'EXTQ/JUSTlf"CAÇio------------------,

,--- Pl,.ENAf\lO/CONISSÃO/SU8COIfISSÃO-- _

f:J CDMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05550-1
(J NELTON FRIEDRICH

AUTOIl:-------------- =--------------- TEJ(TO/.luSTlfICAÇio-- ~----------,

SUPRIMA-SE O ART. 328

,))STIFICATIVA

SUPRIMA-SE O ART. 327 -~ TAREFA FUNDAMENTAL DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ!lO OROENAR
OS TEXTOS, COMPATIBILIZAR NA FORt-'.A,NO CONTEllDO E O QUE f: INFRACONSTITUCIONAL.

JSUTIFICATIVA

- f: TAREFA FUNDAMENTAL DA CDMISSI\D DE SISTEI-lATIZAÇ/lO ORDENAR
OS TEXTOS, COMPATIBILIZAR NA FORMA )NO CONTECJDD E O QUE f: INFRA-CONSTITUCIONAL.

,- flLl:NAltIO/CQIolIS.,io/suecOIol'ss40'-----------

e? COMISSI\O DE SrSTEMATIZAC/lO

INCLUA-SE ONDE COUBER:
EMENDA ADITIVA: ART.72 - INCISO 11

.. 11- Assegurar a ~articipação organizada do povo na formação das
decisões nacionais, defender a democracia política, econômica e so
cial , e fazer respeitar a co_nUtucionalidade e a legalidade."

AU'l'OIl-------...:...------
EMENDA CS05555-1
f? NELTON FRIEDRICH

JUSTIFICATIVA: -

l!I PLUAIlIO/cONISSÃO/SUBCONISSÃOê COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

r;-r---------------TElCTOIJUSTI'ICAÇÃO- _

2.UPRIMA-SE O PARI\GRAFD llNICO DO ART; 325

EMENDA CS05551:g····y

· · -W AUTOlt -,

C NELTON FRIEDRICH

flLl:lrU,'1;10/COMlS*io/sUICOlollssio- ..,

&UTO"------_-------

fic= COMISSSO DF STSTEMATIZAÇSO

EMENDA CS05556-0
l!Jc: SENADOR Jono CA' MON

LEI COMPLEMENTAR PODE MUITO BEM DETERMINAR OS PRESSUPOSTOS
DA "FlJ'ÇlO SOCIA!-" PREVISTAS NO "CAPUT" do Art. 325.

ALIAS , ~ O QUE HOJE OCORRE,SEGUNDO OEFINIÇAO CONSTANTE
DO "ESTATUTO DA TERRA .. QUE, EMBORA GESTADO NO AUTORITARISMO QUE MANCHOU li

RECENTE HISTDRIA BRASILEIRA, E MODELAR ANTE A DISPOSIÇ/lD QUE SE DESEJA SUPRI
MIR.

= TEXTO/olUSTlf'IC
A1õÃO-'-

---,

EMENDA ADITIVA _ DISPOSITIVO EMENDADO: ART.403
Acrescenta-se ao artigo 403 um parágrafo 32, 'com a seguinte redação

=--------------- n:xTO/JuSTIFICAÇÃO--- --,

SUPRIMA-SE O ART. 313

§ 32 - A pesquisa promovida pelo Estado, a ser desenvolvida
pelas Universidades e Instituições do Governo, contará em sua ge~

tão com a participação ativa da iniciativa privada, através da
ação conjunta Governo, Comunidade Científica e Empresa.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

f: TAREFA FUNDAMENTAL DA COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAO ORDENPR
OS TEXTOS,COMPATIBILIZAR NA FORMA, NO CONTECJDD E O QUE E I!'jFRA-CDNSTITUCIDNAL.

A participação ativa dos segmentos da sociedade, comunidade
científica, universidade e empresa, envolvida diretamente com a
ciência e tecnologia, em ação conjunta com o Governo, é condição
base para o desenvolvimento tecnológico nacional.

"
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os países

l:
Essa orientação é constatada em praticamente todos

desenvolvidos e em desenvolvimento que apresentam sucesso em
programa de desenvolvimento tecnológico.

seu
JUSTIFICATIVA

A proposta em tela objetiva reafirmar a equiparação entre
os Conselhos dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do rrib~

nal de Justiça do Estado, a exemplo do que se dá com os Ministros
do Tribunal de Contas da União e os Ministros do Superior Tribunal
de Justiça, na conformidade do artigo 144.

EMENDA C805557-8

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
f'LENAAIO/cOUI5Sio/IUICOIl15Sio-------------,

AUTOR---------------EMENDA C805560-8
e: CONSTITUINTE JO~O CALMON

EMENDA ADITIVA:

SENADOR JOÃO CALMON \

"" T1XTO/<JU5TlfICAÇio ---,

DISPOSITIVO EMENOAOO: ART. 205,
= TEXTO/olU5TlfICAÇio -,

Inclua-se na letra "b", do item I, do artif 205: "os
Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, do D~strito Fe
deral e dos Municípios".

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 403

Acrescente-se ao art. 403 um parágrafo 32, com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva adequar o foro e julga
mento a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Con
tas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a
manter coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembar
gadores dos Tribunais de Justiça.

§ 32 - A pesquisa promovida pelo Estado, a ser desenvolvida pelas Univer
sidades e Instituições do Governo, contará em sua gestão com a participação ati
va da iniciativa privada, através da ação conjunta do governo, comunidade cientí
fica e empresa.

JUSTIFICATIVA

A participação ativa dos segmentos da sociedade, comunidade científica,
universidade e empresa, envolvida diretamente com a ciência e tecnologia, em
ação conjunta com O governo, é condição base para o desenvolvimento tecnológico
nacional.

Essa orientação é constatada em praticamente todos os países desenvolvl

dos e em desenvolvimento que apresentam sucesso em seu programa de desenvolvime.!l
to tecnológico.

AUTOIII-- ---,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA C805558-6
paCONSTITUINTE JO~O CALMON

r:"l----------------TUTO/olUllTIFIC...çio---- -,

m---------- PL1NAAIO/cONI5:s4o/IUICOIl155ÂO

ê
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 148

tr='AItTIDOQP}IDB
AUTOIt---------------

__________ 'LI.ARIO/COM•••io/.uaC,OM'UÃO-----=------m -c: Comissão de sisternatizaçao

EMENDA C805561-6
~ador João Calmonexpressão:Suprima-se do caput do art. 148, a seguinte

"no que couber".

.... TUlO/olu;Tlflcaçio -,

JUSTIFICATIVA

A alteração produzida no caput 'do artigo 148 visa
tar a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais
tas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

empre~

de Con

EMENDA MODIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 297
Dê-se a seguinte redação a~ item I do art. 297

Anteprojeto da Comissão de Sistematização:

"Art. 297 - t vedado:

do

I - vincular receita de natureza tributária a ór-

gão. fundo ou despesa, ressalvados os casos previs-

tos nesta Constituição;

CONSTITUINTE JO~O CALMON

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA C805559-4
pa

tJ

...................... .. ' ..

JUSTIFICAÇÃO
r:"l TI:XTO/"U5TIf'ICAÇio_~ -,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 148

mesmos direitos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, g~

rantias e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de

Justiça do Estado.

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas terão os /

~~ O art. 297, item I, ao fixar o princípio da não vin
/"

~ão da receita tributár1a, ressalvando apenas a repartição do

~~/Pproduto da arrecadação dos impostos mencionados no Capítulo do

sistema Tributário Nac~onal, éontraria outras vinculações não me

nos importantes aprovadas nas Comissões temát~cas pert~nentes, c2

mo as previstas nos artigos 384 e 392.
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A v~nculação estabelecida no artigo 384, segu~ndo

uma tradição constitucional e a unan~midade das aspirações nacio-
dos para a manutenção e desenvolvimento do ensino) justificam a re~

salva que se pretende fazer ao § 32 do artigo 309, pois do contrá-
nais referentes à pr~oridade da Educação, obJet~~ conjugar as a

ções de todas as esferas de Governo destinadas ~anter e desen
.:

volver o setor educacional. Para o atendimento dessa finalidade,

o referido dispositivo estabelece que a união terá de apl~car nun

ca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios

rio ocorreria colidência entre os objetivos desse dispositivo (que

pretende equiparar empresas públicas e privadas) e os objetivos do

artigo 384 do Anteprojeto (que atribui recursos às entidades educa

cionais, inclusive fundações públicas).

senvolv~mento econôm~co-social do Brasil.

do plano, é necessár20 que se estabeleça, a nível const2tucional,

)COMISSAD DE SISTEMATIZA AO

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO 12

Para eliminar a contradição, torna-se necessária a i~

clusão de mais um parágrafo no artigo 309, o qual poderia ter a re

dação acima proposta.

,..,. uXTololuSlIF,cA;lo- -,

..,.., 'LIENARIO/COluSlÃOo/au.ctnIllUio--'-;---------,

EMENDA CS05563-2 A.'O.-------f: CONSTITUINTE JOAO CALMON

a25%, no mlnimo, da receita proveniente de impostos, inclusive

decorrente de tranferências.

A manutenção e o desenvolv~mento do Ens~no, em to~---

dos os graus, foram e continuam sendo atividades de pr~oridade i~

discutlvel no PaIs. E para que elas não sejam relegadas a segun-

corno sempre ocorreu, uma fonte certa e permanente de recursos que

assegurem à Educação as apl~cações e inv~stimentos indispensáve~s

e compatlveis com a sua condição de setor fundamental para o de-

os quais, por sua relevância social, merecem tratamento especial.

= TUfO/oluSTIF'CAÇ'io -,

, EMENDA ADITIVA - DISPOSITIVO ALTERADO: ART. 309
Acrescente-se ao Art. 30~ o seguinte parágrafo:

Assim, a emenda proposta, ao ressalvar todos os ca

sos de vinculação estabelecidos no Anteprojeto, supera a contradl

ção criada pelo artigo 297 e, conseqüentemente, elimina conflitos
emprego"12 _ garantia do direito ao trabalho mediante relação de

estável, ressalvados:
a) contrato a termo;
b) ocorrência de falta grave;
c) prazos definidos em contrato de experiência, atendidas as

peculiaridades do trabalho a ser executado;
d) superveniência de fato econômico intransponível,técnico ou

de infortúnio da empresa, sujeito a comprovação judicial;
e) prévio pagamento de indenização proporcional e progressiva

tendo como base o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço na data da demissão sem justa causa, na forma da

lei.

Dê-se ao inciso l2~ do artigo 14, do Anteprojeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

setores,entre dispositivos que, como o artigo 384, contemplam

EMENDA CS05562·4
l: SENADOR CONSTITÜINTE JDi\DA.~o~LMON

JUSTIFICAÇAO

" § 5Q - O disposto no § 32 deste artigo não se apli-

aa às fundações públicas educacionais"

JUSTIFICAÇÃO

o art. 384 do Anteprojeto prevê a -aplicação de reaur-

sos da União, dos Estados e dos Municípios na manutenção e no de-

senvolvimento do ensino.

E sabido, por outro lado, que o ensino, especialmente

o superior, às vezes fica a cargo de fundações públicas como é o ca

so, por exemplo, da Universidade de Brasília.

o § 3Q do artigo 309, se apricado sem qualquer outro

dispositivo complementar, levaria à conclusão de que seria vedada a

destinação de recursos orçamentários às Universidades Federais sob

a forma de Fundação, mediante benef íeio ou subvenção, pois que se ho,!;'.

vesse aporte de recursos para elas também deveria haver para UniveL

sidades particulares.

Os superiores interesses do ensino,(que levaram a do~

ta Comissão de Sistematização a assegurar 18% da receita de impos

tos da União e não menos de 25% das receitas de impostos dos Esta-

Preliminarmente, pretende-se eliminar a eX1gencia de comprova
ção prévia da falta grave capaz de pôr termo ao contrato de trab~

lho.
Com esta medida, é evidente, não se está tirando do empregado

o direito de apelo ao judiciário, sempre que entender arbitrária a
atitude do empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de
contratação de novos empregados e, em consequência evitar a esta~

nação da atividade produtiva.
O emprego estável é parte integrante do patrimônio do trab~

lhador e da sua família, de sorte que as regras sociais devem esta
belecer rígido controle sobre as posSibilidade.de rescisão de co~

.rato. A melhor forma de evitar-se o rompimento sem justa causa de~

se vínculo é a oneração progressiva ao empregador, que tanto mais
pagará ao empregado demitido quanto maior for seu tempo 'de trabalho
na empresa.

A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa hiE
t6ria de ser inviável qualquer sistema que, aparentando proteger
ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado de
trabalho que prejudique e afronte a liberdade de contratar, trans
formando-se, na verdad~ num obstáculo à criação de empregos.

Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos
negócios é uma equação insolúvel. As eventuais instabilidades da
economia, fatalmente, comprometerão a produtividade, a eficiência e
a competitividade, transformando a criação de emprego num verdadel
ro fantasma a assombrar o empreendedor.

XXx.xxxxxxxx
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~---------------Tl:ltTOJ"'USTI'IC...çio---------------~

"ttSnnCAçAO

••• e promover u desenvolvimento do Ensino Técnico e Agrícola.

Se a Constituição mantém esses serviços, segura
mente mantém suas fontes atuais de recurso, que são contribuições
e salário-educação. Como o artigo 342 prevê a impossibilidade de
cobrança de contribuições como essas (calculadas que são sobre a
folha de pagamento), fica evidente a contradição entre ele é os
artigos 388 e 389 citados•

Há necessidad~, portanto, de compatibilizar e~

ses três artigos, o que se faz com a redação sugerida para o art.

342, cQmo acima exposto.

o fundamento para a modificação da redação, ao
nível da Comissão de Sistematização, é o de que o Anteprojeto, nos
seus artigos 388 e 389, assegura a continuidade do ensino gratuito
dos empregados, fazendo menção expressa ao salário-educação, assim
como assegura a "capacitação profissional dos trabalhadores, incl.!!.
sive aprendizagem dos menores", o que é feito atualmente via SENAI
e SENAC.

.U1'OIt-- ....:... _

EMENDA -ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, § 12

Acrescenta-se ao § 12 do artigo 383, do Anteprojeto de Constituição
da Comissão de Sistematização:

EMENDA CS05564-1
PJCONSTI;UINTE JOAO CALMON

.."., TUTO/olUSTIf'ICAÇÃO----------------

Acrescente-se ao artigo 148 , o seguinte parágrafo:

PLENARIO/COlllSSiO'IUICOIllISsiO-----:------'--j ~D"TA~

COMISSAO DE 5ISTEMATIZACAO foy 07! 87 )

AUTOJl--------------

§ - D número de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados
é fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal e dos Municípios
em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (cinco).

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 148

EMENDA CS05566-7
tJ CONSTITUINTE JOAO CALMDN

Os Estados e Muni~ípios t~m, via de regra, pouca tradição e,
inclusive pouca capacidade financeira de desenvolver o Ensino Téc
nico, quer no setor agrícola, quer no setor industrial.

De outro lado as Escolas Técnicas Agrícolas, as Escolas Agr~

técnicas e as Escolas Técnicas Federais tem sido responsáveis pela
maior ~arte do Ensino Técnico ministrado no País, tanto sob o as
pécto quantitativo, quanto qualitativo.

Neste momento um dos programas prioritários do Ministério da
Educação é exatamente o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino
Técnico que está implantando 200 unidades de Ensino Técnico em to
do o País. --

Essas ações essenciais da União ficariam relegadas, sem dúvi
da, a segundo plano, com os enormes prejuízos decorrentes, se o
dispositivo constituciona~ não adotasse? emenda ofe~ecida.

r:"'I--------------- Tll::llTO/.luSTl,.IC ..çio,-- ~

EMENDA CS05565-9
fi AUTO"r: Constituinte JoAO CALMON

l!l 'LIN"JlIO/COII,uio/aUICOMIUio

C-COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

EMENOA MODIFICATIVA: DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 342

Dê-se ao artigo 342 do Anteprojeto de
tuição a seguinte redação:

Constl.

JUSTIFICATIVA

•
A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados

propicia a perfeita harmonização dessa condição entre os Estados, o Distrito F~

deral e os Municípios da Federação, evitando que se criem disparidades injustifi
cáveis nessa matéria.

~--------------_TI:XTO/olUSTIP'ltAÇio---------------~

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS05567-5liJ AUTOIt

~ CONSTITUINTE JOAO CALMON

Art. 14, inciso XV
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

"Art. 342 - A folha de salários é a base excl.!!.
siva da Seguridade Social e sobre ela não pod~

rá incidir qualquer outro tributo ou contribui
ção, salvo se para atender às finalidades pre
vistas nos arts. 388 e 389 desta constituição.~

JUSTIFICAC1\O

"XV - A jornada máxima semanal de trabalho é de 48 (quarenta e oi
to) horas, podendo ser reduzida mediante acordo ou convenção coleti

va de trabalho."

Dévido às férias e feriados, o Brasil já tem uma média anual
de horas efetivamente trabalhadas menor do que vários países, neles
incluídos os mais ricos e desenvolvidos.

O processo de desenvolvimento do Brasil impõe a necessidade
de todo o povo participar desse esforço com muito trabalho e dedl

cação.

JUSTIFICAÇM

O art. 342, na redação atual, proíbe a utiliza
ção da folha de pagamento como base de cálculo ~ qualquer tributo,
assim como de qualquer contribuição não destinada à Seguridade 50
eiaI.

Ora, existem hoje conhecidos e eficazes mecanis
mos de promoção da Educação fundamental (Salário-educação) e de for
mação profissional (Contribuições para o SENAI e SENAC), cujos re
cursos são obtidos mediantes contribuições calculadas com base na
folha de pagamento.

Como essas contribuições não podem ser identifi
ficadas, em sua totalidade, com contribuições destinadas à segurid;
de Social, conforme definição constante do artigo 339, torna-se n;

cessário modificar a redação do art. 342, para que este não as
nha extinguir.

Dê-se ao inciso XV, do artigo 149 , do Anteprojeto de
tuição da-Comissão de Sistematização,a seguinte redação:

Consti
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C6NSTITUINTE JOAO CALMON

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

AUTOR--------------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 144, § 1Q

presa, sendo matéria apta a acarretar profundas alterações na estr~

tura social do País, não deve, de fato, resultar de imposições est~

tais, mas de negociação entre os parceiros 'sociais.

~ PLtNAAIO/CON.SsÃo/suecow.ssÃo------·-"-----

(!J
~ TEXTO!olUSTlf'ICAÇio------------------,

EMENDA CS05570-5
{:J

A redução de jornada implica obrigatoriamente em investime~

~os indispensáveis na aquisição de equipamentos para manter o nível
de produção, situação esta que atinge de forma diferenciada,setores
industriais e regiões distintas.

Concessões e benefícios adicionais que representam aumento
de custo ~evem ser resultado de negociação entre empregados. Esta é
a única forma de impedir que haja ~njustiças ou desequilíbrios ao
se atingir, a nível nacional, todos os setores e todas as regiões.

-----

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS05568-3 ••.0.-------
tJ CONSTITUINTE JOAO CALMON

~ TUTO/"USTlflC:AÇio-: --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 143

Dê-se ao caput do art.143, a seguinte redação:

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede no Di~

trito Federal e quadro próprio de pessoal, autonomia orçamentária,
financeira e administrativa, tem jurisaição em todo País.

Acrescente-se ao parágrafo 1Q do art. 144, a seguinte e~

pressão: "direitos e vantagens", ficando o parágrafo' assim redigl

do:
§ 1Q _ Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na hl

pótese do exercício de mandato, terão as mesmas garantias, direitos,
vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros
do Superior Tribunal de Justi~a e somente poderão aposentar-se com
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamentA
ria, financeira e administrativa de molde a assegurar a independê~

cia na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constl
tucional lhe é deferida.

Objetiva-se com a inclusão das expressões "direitos e vant!
gens", assegurar na sua pl~nitude a igualdade dos Ministros do TCU
aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

EMENDA CS05571-3
tJ SE:NADOR JOÃO CALMON

c=JPAflTI00:J
PMDB ,

CONSTITUINTE JOAO CALMON

EMENDA CS05569-1
(l rr~AftT'DO~

pMns

~--- PL.t:NAQIO/CO"lISSÃO/SUBCOMISSÃO _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
=-------------- TE:nO/JcSTIFICAÇÃO----- -,

EMENDA SUPRESSIVA:

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇgO DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 196
~ T~XTOIJU5TII'ICAÇio ...,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 18, inciso IV, ítem "d"

Suprima-se do item I, do artigo 196, a expressão: "dos
Conselhelros dos Tribunais de Contas local".

Suprima-se o ítem "d", do inciso IV, do artigo 18, do Ante
projeto de Constituição: ué igualmente livre a organização de ass~

ciações ou comissões de trabalhadores no seio das empresas e estabe
lecimentos empresariais, ainda que sem filiação sindical.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva adequar o foro e julgamento
a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a m~nter

coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembargadores
dos Tribunais de Justiça.

Ainda que seja admissível a organização de comissões de tr~

balhadores para tratar de assuntos específicos e bem determinados
(a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes, as CIPAs), não se concebe que isto se faça indiscriml
nad~mente, e na própria Constituição, a pretexto de objetivos vagos
ou mal definidos.

Além disso, inovações como a constante do texto do substit~

tivo devem surgir não pela iniciativa de um Estado protetor, aliás,
em crise, mas como resultado da prática da política da convenção c~

letivas, nele incrementada com ênfase.
Os avanços sociais só se apresentam reais e harmônicos,

quando provenient7s da força germinadora os próprios interessados
e não quando criadas artificialmente e paternal~sticamente pelo E~

tadQ.
Por outro lado, não há que se perder de vista que inovações

como esta, implicando em interferência pa-frabalhador na-vida d? em

EMENDA CS05572-1
tJ NELTON FRIEDRICH

Pu:NAR10/COt.lISSÃo/sUBCOUlssio----------...,

PJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

TITULO II - CAPITULO I

ART. 13 - INCISO IV - AL!NEA E - N9 3

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO MENCIONADO N9 3

3 _ t VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPETÂCULO OU PRQ

GRAMA, RESPONDENDO CADA UM, NA FORMA DA LEI, PELOS ABUSOS QUE

COMETER.
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JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua of~cial~za

ção através do DIP - Departamentode Imprensa e Propaganda do Es~ad
Novo, provocou uma perda inest~~ável às culturas bras~le~ras;

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assumiu para si a

responsabil~dade da censura, tornando a cultura e o art~sta como

11 casos de polícia 11 e , em nome da ordem promoveu urna verdade~ra

caça àqueles que; por Seu 'direito ~nal~enável, expressavam seu pe~

sarnento.
Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo

tende à uma maior valor~zaçãQ e fortalecimento da soc~edade c~v~l

e, consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das ~nst~tu

ções democrát~cas.

Considerando-se a~nda, que qualquer tentativa de impedimento

nifestação do pensamento vem fer~r frontalmente a Declaração Un~ve

sal dos D~rei~os do Homem, da qual o Brasil é um dos s~gnatár~os.

Considerando-:se, por fim, que a manutenção fi ~n totum 11 da referida

alínea em seu número 3, abre um precedente à censura pro~~itiva ,

por entender-se que INCITAMENTO E DISCRIMINAÇÃO são expressões al

tamente subJet~vas.

Assim, JUSTICA-SE a presente emenda, por cons~derar-se que a man~

tenção da redação constante do anteprojeto, fere os princíp~os de

liberdade contidos nos ~ncisos e alíneas do art~go suprac~tado.

Esra erara é de recomendação do Sindicato dos Art.í stas e Técnicos em

Espetáculos de Diversos do Paraná e Associação Nacional das Entidades dos Ar

tistas e Técnicos.

§ 59 _ Lei complementar regulará o processo de decisões do

Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a independência de seus

juizes.

.JJSTIFICAÇAO

Nos artigos 41 e 42 do Anteprojeto aprovado pela Comissão da

Soberania e dos Direitos de Garantia do Homem e da Mulher, instituiu-se g Tribu

nal de Garantias dos Direitos Constitucionais, da Soberania do Povo, da Naciona

lidade e da Cidadania, não comtemplado pelo ilustre relator da Comissão de Siste

matização .

Devemos estabelecer mecanismos eficazes ,céleres e rigoro

sos para aplicabilidade constitucional . Há um sentimento entre os brasileiros

de que aI Constituição e as Leis não são para valer. Há que se romper com esta

concepção presente em nossa sociedade. E sem dúvida, o Tribunal Constitucional

é um importante instrumento de fiscalização, controle e aplicação da Constitui

ção.
Aliás as mais modernas Constituições comtemplam este siste-

ma que atribui ao Tribunal ora sugerido como" Compet êncí.a Privativa da

Jurisdição Constitucional"
A propósito o Professor Jose Afonso da Silva ,sobre a ma-

téria diz que : "
Aí está uma profunda mudança no sistema vigente.Hoje, a ju

risdição constitucional segue o modelo americano, em sua essência , ou seja, rea

liza-se pelo critério difuso, segundo o qual qualquer juiz pode declarar a incon

tistucionalidade da, lei, por via de exceção,isto é, pela argüição da inconstitu
cionalidade em defesa do réu no processo concreto.

ESte sistema não.geTil- por si, a eliminação da

lei declarada inconstitucional, tanto que outro juiz pode e~tendê-

porque

-la constitucional em outro caso conçreto. Isso corresponde a

tratamento ~esigual, porque num caso o réu ganhou a causa

um

[oi acol~idD sua a~gDiç50 de inconstitucionalidade, no outro ele

perdeu p~rque não foi acolhida. É certo que, entre nós, desde a

Const1tuição õe 1934, vem desenvolvendo outro critério, o da juri~

diç50 co~ccntrQdu no Supremo Tribunol rcderal, por via de açao di-

tJ COMISSAO DE Sl'TEMATIZAÇiiôI0/oo."siDlm"."'io

EMENDA CS05573·0
tJ NELTON FRIEDRICH

lUTDII.---------------,
reta do Procurador-Geral da República, que a propõe ou não segundo

sua vontade e convicção.

o siste~a puramente concentrado num Tribunal Especializado

espe-

e desenvolveu-se na Europa. As Cortes Constitucionais apar~

tuinte modifique essa relação. Mas uma Corte Constitucional

nasceu

A vantagem é que se terá um tribunal voltado para a defesa da

cializada V~m sendo adotada em todo o mundo. Recentemente, adotou

-a o Peru, a Guatemala, Espanha, Portugal, além da Itália, da Ale

manha. da Turquia, etc.

cem.hoje como urna espécie nova de poder moderador, sem predomínio,

entre o Poder Executivo hegemônico e o Legislativo ainda com rormg

lações tradicionais. Espera-se que esta Assembléia Nacional Constb

Direitos Consti

tucionais , da Soberania' do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania.
§ 19 Compete ao Tribunal da Garantias Constitucionais apre

ciar e julgar em última instância, os recursos interpostos de despachos decisórios

e sentenças prolatadas nos autos das ações prevrstas no art. 33 , ajuizadas em defe

sa dos direitos e liberdades indIviduais, coletivos ou políticos, e das prerrogati

vas inerentes à nacionalidade, à soberarua do povo e à cidaoanía.
§ 29 Os conflitos de Jurisdição que envolveram o Tribunal de

Garantias serão resolvidos pelo Congresso Nacional.

I EMENDA ADITIVA:

_ Incluir no anteprojeto da Constituição os seguintes dispositivos:

Art. ~ criado do Tribunal de Garantias dos

r;"I---------------- TI::nO/.lUSllflCAÇio -,

Art. o Tribunal de Garantias Constitucionais é composto por Constituiçdo como ObJetivo único. No sistema difuso como o nosso a

nove juízes escolhidos em eleição secreta, pelo Congresso Nacional, em sessão con

junta, entre representantes das classes trabalhadoras, magistrados, promotores,pr~'

fessores universitários de matéria jurídica, advogados, todos de reputação iliba
da e indiscutíveis serviços prestados à comunidade e indicados pela sociedade ci

vil , na forma da lei.
§ 19 _ Comporão o colegiado do Tnbunal os nove nomes que obtl

verem o voto de dois terços dos membros do Congresso Nací onal .
§ 29 _ O mandato é de .quA~ro anos, '1/ edada a reeleição.

§ 39 - O Tribunal elegerá entre seus integrantes, segundo as

normas estabelecidas em lei, seu Presidente, que fica no cargo por um biênio e é

reelegível , respeitados os limites temporais do seu mandato.
§ 49 _ A funçaõ de juiz do Tribunal de Garantias é imcompatí

vel com o exercício de qual.quer outro cargo ou função pébl rca, salvo os membros da

magistratura e do Ministéno Público, ainda que aposentados.

preocupação dos juizes é com a decisão do caso concreto, e se pu-

der fazê-lo sem a preocupação com a questão de incontitucionalida-

de tanto ~clhor, e a Constituição vai ficando desprestigiada. Por

outro lado, o sistema difuso encara a questão de constitucionalidQ

de de um ponto de vista puranente técnico. Uma Corte Constitucio-

nal vê a questão sob o prisma dos valores polí.ticos e sociais in-

corporados no texto constitucional. Essas razões, entre tantas ou-

tras, justificam a mudança de regime.

Impor~ante também, na proposta, é a consideração de inconsti-

tucionalidade por omissão. É algo que vem sendo adotado em qutros

. ---....-.
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JUSTIFICATIVA

re, por sentença, a qual ~he servirá de título para matrícula no re

gistro de imóveis.

Parágrafo único - Os bens públicos não serão adquiri

dos por usucapião.

1. A emenda considera que a função básica da propriedade

imobiliária urbana é sua efetiva utilização. Assim sendo, a transferên

cia de domínio em ca~o de posse, deve corresponder ao interesse de que

a propriedade cumpra, efetivamente, seu papel social.

2 .. -Em face das carências habitacionais e das formas de

radia vigentas nos aglomerados de habitações subnormais de nossaS ci

ades, é preferível deixar explícito, no entanto, no'texto constituciQ

a1, que se adquirirá por usucapião o imóvel indispensável à moradia

O possuidor ou de sua família~

povos: Portugal, Áustria, etc. Trata-se de medida indispens~vel

para a cfetivaçio de promessas constitucionais dependentes de pro

viõências leqais ulteriores. Se e~sils providênciüs não são tomn-

das, o Tribunal de G~rantias Constitucionais poderá ser acionado pª

ra suprir a omissão, reconhecendo a inconstitucionalidade e expedin
I

do uma sentença normativa, que valerá como lei enquanto o legislati

vo não providencie a integração legal da norm3 constitucional.

.UTO.------------~Jpr'~:=JL....:==.:.:::.:...:...:..:::::..:::::.-- --'-_

~O&TA:-:::-l

~07J" J
r-~--------- PLUÁIl.lO/ÇO.,I'!llolsUICOMISSlo-----------,

• ,,::'.:éÓMISSÃO DE .SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05574-8
~. NELTON FRIEDRICH

l!J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 285

~nclua-se no Art.285 o seguinte inciso V:

Art. 285 - •.•.•••••••..••••••.•••••••••••••••••

r='I.
ItTIDO=]

PMD8

AUTOlll------- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

(Jcr----------- PLtHÁIllo/cOlol'ISslo/cuacOlllsdo -'- _

EMENDA CS05576·4
tJ ~JELTON FR!EDR::CH

federais e

Constituição,

imposto, con

v - A parcela dos impostos

estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos desta

ser-Ihes-á\'creditada nO momento de arrecadação de cada

forme dispuser lei complementar federal.

r.1r---------------- TEXTO/olUSTlfICI.t;AO- ---.

JUSTIFICATIVA

As transferências....· automáticas de recurSOS públicos,

prevista$ no Sistema Tributário Nacional,maior e~icácia terão na medi

da em que se dêem no mais curto esp~ço de tempo. Em face da slstemáti

ca arrecadajora existente hOJe em todo o país, não deverá haver ócs

táculos para que isso se opere sem grandes dificuld~des. A determinação

desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se

~dote tal procedimento somente naqueles tributos cuja natureza permita

~ue isso ocorra.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XIII,
ALfNEA C

Dê-se à alínea c do inciso XIII do Artigo 13 a

'te redação~

c) as desapropriações urbanas necessárias à exeCu

ção de projetos de interesse social serão pagas em títulos da dí

vida pública, com cláusula de atualização monetária, resgatáveis em

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas

dos juros lega~s. A indeniz~Ção de proprietário de um único imó

vel, no qual seja morador, será sempre feita previamente em dinheiro;

JUSTIFICATIVA

~ dpsapropriação é um instrumento indispensável à ex~

cução dos planos urbanísticos e de desenvolvimento urb~no. ~o mesmo

tempo, é imprescindível que se assegure ao proprietário desapropria

do indenização justa. A disposição de que a propriedade ~mobiliária

urbana deve atender a sua função social é o caminho para solver o

conflito entre o interesse individual e o coletivo.

A atual Constituição assegura a desapropriação da pr~

priedade rural em títulos da dívida pública, para garantir o intere~

se social da produção agrícola. Por igual razão, nas cidades, onde o

problema fundiário assume cada vez ma~or amplitude; justifica-se

atribuir ao Poder Público a possibilidade de promover a justa indeni

. zaçâo do propriet~rio desapropri~d~ por interpsse urbanístico. em
títulos da dívida pública. - -

AUTOIt---- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 320

EMENDA CS05575·6
~'NElTON FRIEDRICH

""'----------------TI;XTO/JUSTlF'CAt;ÃO -,

"",.---------- pl.[NÂ"rol'oll,~sio/.llllCO"ISs:i.o- .,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

O Artigo 320 passa a ter a seguinte redação:

Art.320 - Aquel~ que não sendo proprietário de imó

vel urbano ou rural, possuir como seu, por J;~ anos ininterruptos,

de boa fé e sem oposição, imóvel de até duzentos e cinquentn metros

quadrados de ~rea, utilizando-o para sua moradia ou de sua fa~í~ia,

adquirir-Ihe-á o domínio, podendo requerer ao Juiz que assim o declª

No entanto, é mais que justo que esta prerrogativa

não seja aplicada àqueles que residindo em imóvel próprio, de modo

que nesses casos a indenização se dê sempre previamente e em

dinheiro.
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tJ I'L~HARIO/cONI5$io/sUlleO"'I$$io

• COMISS~O DE SITEMATIZAÇAO

EMENDA CS05577·2
E: NELTON FRIEDRICH

AUTOIt--------- _
tr!PAftTIOO~
• PMOB

reta do Procurador-Geral da República, que a propõe ou não segundo

sua vontade e convicção.

o sistema pura~ente concentrado num Tribunal Especializado

porque

...-- TLl.TO'..usTlrlcAçÃO ....,

EMENDA ADITIVA:-

_ Incluir no anteprojeto da Constituição os seguintes dispositivos:

Art. t:: criado do Tribunal de Garantias dos Direitos Consti

tucionais , da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania.

§ 1º Compete ao Tribunal da Garantias Constitucionais apre

ciar e julgar em última instância, os recursos interpostos de despachos decisórios

e sentenças prolatadas nos autos das ações previstas no art. 33 , ajuizadas em defe

sa dos direitos e liberdades individuais, coletivos ou políticos, e das prerrogati

vas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania.
§ 2-º~ --Os esnflitos de jurisdição que envolveram o Tribunal de

Garantias serão resolvidos pelo Congresso NacionaL

Art. O Tribunal de Garantias Constitucionais é composto por

nove j~ízes escolhidos em eleição secreta, pelo Congresso Nacional, em sessão con

junta, entre representantes das classes trabalhadoras, magistrados, promotores, pr.<:>.

fessores universitários de matéria jurídica, advogados , todos de reputação iliba

da e itldiscutíveis serviços prestados à comunidade e indicados pela sociedade ci

vil , na forma da lei.
§ 1º - Comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes que obti

verem o voto de dois terços dos membros do Congresso Naci'mal.

§ 2º -'0 mandato. é de q<!Atro anos, ""dada a reeleição.

§ 3º - ti Tribunal elegerá entre seus .integrantes, segundo as

normas estabelecidas em lei, seu Presidente, que fica no cargo por um biênio e é

reelegível , respeitados os limites temporais do seu mandato.

. § 4º - A funçaõ de juiz do Tribunal de Garantias é imcompatí-

vel com o exercicio de qualquer outro cargo ou função pública, salvo os membros da

magistratura e do Ministério Público, ainda que aposentados.
~

§ Sº - Lei complementar reqularâ o processo de decisões do

Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a independência de seus

juízes ..

.:lJSTIFICA~O

. Nos artigos 41 e 42 do Anteprojeto aprovado pela Comissão da

Soberania e dos Direitos de Garantia do Homem e da Mulher, instituiu-se I) Tribu

nal de Garantias dos Direitos Constitucionais , da Soberania do Povo, da Naciona

lidade e da Cidadania, não comtemplado pelo ilustre relator da Comissão de Siste

matização •

Devemos estabelecer mecanismos eficazes ,céleres e rigoro
sos para aplicabilidade constitucional . Há um senf!oimento entre os brasileiros

de que a\ Constituição e as Leis não são para valer. Há que se romper com esta

-f0ncepção presente em nossa sociedade. E sem dúvida, o Tribunal Constitucional

é um importante instrumento de fiscalização, controle e aplicação da Constitui

ção.

Aliás as mais modernas Constituições comtemplam este siste-

ma que atribui ao Tribunal ora sugerido como" Compet; êncía PrivatiVã da

Jurisdição Constitucional"

A propósito o Professor Jose Afonso da Silva ,sobre a ma-

téria diz que : "
Aí está uma profunda mudança no sistema vigente .Hoje, a ju

risdição constftucíonal segue o modelo americano, em.sua essência. ou seja, rea

liza-se pelo critério difuso, segundo o qual qualquer juíz pode declarar a Incon

tistucionalidade da lei, por via de exceção,isto é, pela argüição' da inconstitu

cionalidade em defesa do réu no prccessc.concreto.

ESte sistf'lllá não 'gera, por si, a eliminação da

lei declarada inconstitucional, tanto que outro jui~ pode entendê-

-la ,constitucional em outro caso concreto. Isso corresponde a um

tratamento r1esigual, porque num caso o réu ganhou a causa

loi acolhida sua argUição de inconsti~ucionalidade, no outro ele

perdeu porque não foi acolhida. É certo que, entre nós, desde a

Constituição' àe 1934, vem desenvolvendo outro critério, o da juri~

diçno concentrada no Supremo Tr'ibull"l rederal, por via de açao di-

nasceu e desenvolveu-se na Europa. As Cortes constitucionais dpurg

cem.hoje como uma espécie nova de. poder moderador, sem predomínio,

entre o Poder Executivo hegernônico e o Legislativo ainda com lorrng

lações tradicionais. Espera-se que esta Jls.sembléia Nacional Consti.

tuinte modifique essa relação .. Mas uma Corte constit.ucional cspe-

cializada "CIT, sendo adotada em todo o mundo. RecentemE'nLe, adotoll

-a o Peru, 'a Guatemala, Espanha, Portugal, além da ILália. da Ale-

manha. da Turquia, etc.
A vantRgem é que se terá um tribunal voltado para a defesa da '

ConstituiçdO como objetivo único. No sistema difuso como o nosSo a

preocupação dos juízes. é com a decisão do caso concre~o, e se pu

der fazê-lo zem a'preocupação com a questão de incontiLucionalida

de tanto rwlhor, e a Constituição vai ficando de;>prestigiada. Por

outro lado, o sistema difuso encara a questão de constitucionalià~

de de um ponto de vista puramente técnico. Uma Corte Constitucio

nal vê a questão sob o prisma dos valores políticos e sociais in

corporados no teAto·const~tucional.Essas razões, entre~tantas ou

tras, jusLi[icam a mudança de regime.

ImporLante também, na proposta, é a consideração de inconsti

tucionalidade por omissão. É algo que vem sendo adotado em Qutros

povos: Portugal, Áustria. etc. Trata-se de medida 1ndispensável

para a efetivação de promessas constitucionais dependentes de pro

vid~ncias lcqais ulteriores. Se essas providênciüs não são toma-

das, o Tribunal de Garantias Constituciona1s poderá ser acionado p.1!.

ra suprir a omissão, reconhecendo a inconstitucionalidade e expedin

do uma sentença normativa, que valerá como lei enquanto o legislati

vo não providencie a integraçno legal da norma constitucional.

EMENDA CS05578-1
l: .NELTON FRIEDRICH

;.:- 'Lt:NA'uc/cOIolISSÃO/SUICOIlISSÃO-----------

tJ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
r:"I nxTO/JUSTlrlc"çio -,

Dispõe o Art. 336:
nA Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá, inclusive sobre:

Z - a autorização para o funcionamento das instituições fin~~ce~rns.

bem como dos estabelecimentos de seGUro,previdMCJ.a c capi talizaqão;

RETI1UR, SUPRIm:R:

XI: - condições para a participaç.ão do capi taJ. estrc.ngciro nas ir.stitui_

ções a qu.e se refere o {terJ. anterior, tendo em tista,especiamente:

e.) os interesses l::lci.onaisl

b) os ncordos intemaciona:is;

c) critério de reciproci.dade."

JUSTIFICA9lto

~ • A li1at~ria do inCiso II que se propõe suprimir está contida

no inciso I, una vez que, se lia Lei do Siste:na Financeiro disporá,inclu

aive sobre o funcionamento das instituições financeiras, 11 Gb·.n.8.!:len te, essa

lei irá deci.dir sobre participação do capital estrangeiro nessas institu1.
qõcs.

';!> - A partici.paçgo obrigatória de capital estrangeiro nos esta

be1.bcimcntos de previdência, disposição que decorre do texto que se p::'o-
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JUSTIFICATIVA

Dê-SR ao Artigo 68 a seguinte redaçio:

r=-,c---------- !Lf.NÃill.IOtCOIIISSÃOt$U.COM1"'.to__~ ...,

COMISSXO -DE- SISTEMATIZAÇÃO

&UTO.---------------

J
rr;~;;°:J

Art.68 - As Regi~es de Desenvolvimento, constitl)!das

por unidades federadas limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo

geoeconômico p s~o crfadas, modificadas ou extintas por lei federal,

ratificadn pelas Assembléias legislativas dos Fstados componentes.

§2 2
- lei Complementar federal disporá sobre a cria

ção, organização e gestão de fundo~ regionais de desenvolvimento,

bem corno sobre a participação da União e dos Est?dos integrantes da

Região de Desenvolvimento ou sua composição.

§l~ ~ Os planos de desenVOlvimento e os orçamentos

públicos levario em conta as peculiaridades das Regiões de DesRnvo~

vimento, tanto e~ relação às despesas corrent~2 quanto às de capi

tal, observando,se rigorosamente a integração das ações setoriais

face aos objetivos territoriais do desenvolvimento.

r.:-.---'--------------- Tf.XTO/-JlJSTlft"Ç40- ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 68

EMENDA CS05580-2
l: NELTON FRIEDRICH

;0 " Se o art. 335 estabelece que o "Sistema Financeiro ser~ 2E.-
tnlturâdo ~~,de fonna' a pr-cmovez- o desenvolvimento oquilibra<1o do PaÍs

e a servir os interesses da coletividade ", a dita lei poderia,em determina

das circunstâncias, conniderar dcsaconse1h~ve~ a participação de capital es

trangeiro nas instil,uJ.çõcs financeiras ou nos estabeleciI:lentos de seguro , ou

de previdência ou de capitalização. Essa conclusão de legislador ordJ.nário

destinada Ila seri."ir os interesses da coJ.etJ.vi.dadefl.como prescre-/e o dito art.

335, estará obstada pelo inciso 11 de art. 336,'iue se pretende sup=mir,onde,

antecipada e irreversivelm~te, ~ estabelecida a participação do capital

estrangeiro nas Ulsti tui.ções fina-~ce~ras e nos estabelecimentos de seguro,

preVidência e cepâtaliza~ão. aC1.I!1a da lei ordin~ria.t pois a presença do

capital estran;eiro estará asseg~rada por um preceito eonstituc2onal.

O conflito é,pois, evidente e a supressã2. se ,~mpõe.

4° .. Por tí.ltimo ~ importa..~te assinaaa.r que não houve na V Comissão

do Siste!i'a Tnbuth--io intençf:o de assegurar,na Constl. tui.ção, a partieipaQão

garantida do capital estrangeiro naz instituições ~innnceiras e nos estabe

lecimentos de seguro,previdência e capitalização, Das, diante dos aci~Tados

debates,prevaleceu o c."1tendJ.I.'1ento de que a mat~ria devória ser transfenda

para a lei ordJ.nfu'ia , como consta do art. :135 aprovado e que deverli prevale-

cer.

põe suprimir! no que se rdere ao componente de saúde , est~ em conflito

com o &:40 do B.l't. 355. i'llurl>i.s.,

"Fica proibida a exploraçlio dJ.reta ou indireta,por parte de 0:,,_
preses e caritais de procedênc~a estrangeira,doa serviços de assis_
tência à saudo no pals. ü

~r----------------TUTot"USTlrICAçio'-------------------,

Sala das Sessões,28 de junho de 1987 A emenda ao excluir a expressão "econômico" proc:ura

adotar o conceito mais amplo de desenvolvimento, não deixando de

incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio de
senvolvimento.

2. O próprio =elator, nos parágraços cLh~cq~~~les ao

ft capu t " se refere a "planos ~se~volvim~ntot/,.__"ob je t í vos terri-

toriais do desenyolvimento" e "fundos regionais 'de desenvolvimento"pco!:.

r~borando assim a Justificativa inicial acima exposta.

..UTOII-------~-------

NELTON FRJEDRICH

rUd"10/CO"'I~siot'U'CO"'ISSla-----------) ~O'TA-----,

(!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Cort07J87J

~TA(,;AV

EMENDA CS05579-9

l!J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 53

Inclua-se no Art. 53 um novo inciso,logo após o 111,

com a redação abaixo e renumere-se olatual inciso IV

para V,

3. Por outro -lado, a emenda sUF-ime o §lg do Anteploje

to, por considerar que ao se estabelecer, no"caput tl do Art. 1 6 8 , que

Regiões sf'rão cr1adas p modificadas ou extintas por la; -Fedpral, a quõ=\l

perrnitiré", em sua elaboração, que o legislado·r defina a existência ou não

de Conselbo Regional, ou qualquer colegiado ou mecanismo análogo.

" 111 - A Constituição Estadual' poderá estabelecer,

atendendo a critérios regionais e locais de natureza, econêmí.ce , so

cial ou cultural p distinção entre Municípios np tocante às suas

competências. ti

a\)TOiII.----- ~

"
P'Lr;ltÃill.IO/COIlIS,xOtcU'COIIIISSlo- -,j ~CI'TA-

f!1L· ....:::.C.::O:;M.::I .::S.::S:;Ã.::O_D=E....::.S.::I S.::T.::E.::M:.::A:.:.T::.I::.Z::.A..:.;Ç:.,:Ã:.:;O=-- .--' f'O.t.1 07 I El7

.JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda é reduzir os inconvenientes,

vigentes desde a Constituição de 1891 p da definição uniforme e

simétrica das competências e encargos municipais. A síndrome de si

metria reinante faz com que todos sejam constitucional e legal

mente tratados qe maneira idêntica, o que não corresponde, em ab

sol~top à realidade e impede que os Estadc3 possam melhor adminis

tral as diferenças e desigualdades presentes em seus territórios.

seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO DO CAPíTULO VI

~Iodifique-se o título do Capítulo VI, adotando-se

DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL

o

JUSTIFICACTIVA

2. A formulação de um capítulo, destinado a ordenar o

estabelecimento de instâncias administrativas regionais, mostra a

preocupação dos constituintes com a integração das ações setoriais

face aos ObJetivos territoriais do desenvolvimento, Justificando

se assim a àdoção de um título mais abrangente e compreensivo.

Propõe-se novo título para o capítulo VI. De fato,

este capítulo trata da organização regional em dlst~ntos níveis

macro e mLc r orr eq.íone a s - e escalas distintas de formaçõ~s urbanas

regiões met,popolitanas e aglomerações urbanas - que melhor estariam

tituladas na maneira genéric~ da proposta,

muni-

dis-

Por

havia

I-
deFinalmente, deve-se registrar a inconveniência

se tentar definir os requisitos da distinção no texto constitucio

nal.federal.que regularia a questão de longe e sem precisão. Muito

melhor condição terá a Constituição Estadual de estabelecer es

s~s parâmetros.

~ de se registrar que, nas origens de nosso

ciralismo, as ordenações do Reino estabeleciam a elementar

tinção entre municípios imperfeitos p rudimentares e compJetos.

out}'O ladL p j~ no municipa11smo portu9u~S do s~culo XIII,

distinção entre municíplos rurais e urbanos.
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EMENDA CS05582-9
fl NELTON FRIEDRICH \ ) C!'~~B"~

__________ PL.tNARIO/COIolISSÃO/SlJDCOWIS5ÃO---------=::----j ~DATA~

tJ COMISSAO DE SITEMATIZAÇAO tov OJ!?+ J

~--_-_---_----_-_TEXTO/JUSTlrleAçÃO_----_----------_,

sos para cumprir tal princípio, com a participação da sociedade,defwir seus 

ohjetivos.

A melhor concepção e o melhor conteúdo que possamos pretender

da educação é fazer dela um caminho de transformação,libertação,desenvolvimento

da consciência crítica e política, formação integral, democrática e solidária dos

brasileiros.

S41rima-se o art. 307:-
Mas recursos materiais e humanos, os intrumentos indispensá

veis para realizar uma caminhada,dependem multo de verbas disponíveis.

r=~4IlTIOO~
PMD9

AUTOIl--- _

EMENDA MODIFICATIVA

DÍSPOSITIVO EMENDAlXJ: Artigo 49, inciso IX

Assi"" os percentuais desta proposta, além de aumentar o

volume de recursos investidos no ensino, objetiva uma distribuição mais jus

ta dos encargos educacionais entre as esferas da Federação e uma evolução qua-

litativa e quantitativa do sistema do ensino brasileiro.

~---------I"L[IoIÂI'lIOlCO .. lsslolclJICOIllIUÃO _l: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS05585-3
f: NELTON FRIEDRICH

~---------------- n:lTo!JfJSnnc.çÃo---- ----,

,....- IOLEHAFlIO/COMI5SÃO!SIJIlCOMI5SÃO-------------,

f!J NELTON FRIEDRICH

o disposito conflita com os conceitos sobre a matéria emiti

da nos artigos 6-Inciso II e 7º e incisos, 11º, incisos II e VII, do que consta do

texto sobre Ciência Tecnologia e outros registros deste Anteprojeto.

ALém, é óbvio, ser um conceito que atinge a soberania , inte

resses e segurança nacionais.

~~_----_-_-_----_T[:no/JuSTIF"ICAÇio----_-----------,

JUSTIFICATIVA

IIA\-I-\"
EMENDA CS05583-7
flNELTON FRIEDRICH

Substitua-se o inciso IV do art. 378 por:
O Ensino pré escolar, o de primeiro grau e o de segundo se-

rão obrigatórios e gratuitos, para todos . O de terceiro grau será gratuito •

Dê-se ao inciso IX do Art.49 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

Nenhum País que se desenvolveu dei-xou a Educação em plano

ti IX - estabelecer p:Jiíticas gerais e setoriais bem

como elaborar e executar planos nacionais e

regionais de ordenação do território e de de

senvolvimento econêmico e social. 1l

secundário.

=----------------TEXTo/~u5Tlr'e...çiD------ .......,

SLElSTITUIR O • CIfVT • do ARTIOO )()4 Fal ,.- 1-

~--_--_---~l.c,.AtclolcO"''lS$iol$tlIGalllssiQ _f: COMISSAO DE SITEMATIZAÇAO

Em abono à emenda, deve-se c~tar que,em 1983, os roi

nistros responsáveis pela ordenação do territ6rio dos países eu

ropeus, em reunião realizana em Tçrremolinos, na Espanha, aPfova-

ram a Carta.Europé2a de Ordenação do TerritórIo. Nos cons~deran

dos desta Carta eles reconhecem que lIa ordenaç~o do território

constitui instrumento lmportante na evolução da sociedade na Euro-

pa( .•• ) e que a cooperação neste campo necessita de uma análise

das concepções nacionais, regionais e locais em matéria de orde- I
nação do território,para chegar à adoção de princíplos comuns que

tenham por objetivo reduzir as diferentes ~.crais ;:ara,as5W', d::ter irra TTE:1hJr:irléi,a I
9""'1 fu U1;ili=;à:> e dl~Cb~,cà cü~ é8s atividades, da prote
ção do me a.o ambiente e êB melhoria da qualidade de vida 4"

O atual Anteprojeto de Constituição, no título rela

tivo à Organização do Estado, avançcuao Incluir entre a competên

cia dos Estados a de "estabelecer diretrizes gerai~ de ordenação

de seu t er r i t ói : i, ob j e t í.vanôo coc rdena r o desenvolvimento urbano e

rural, aproveitar racionalmen~e os recursos naturais e prc5elvar o I

amb â.en t e " -( inê"iso 111 do Art. 52), o mesmo fazendo em relação aos

Municíp1os:"promover adequado ordenamento terr1tor1al, mediante

p l ane jement;o e controle do uso e ocupação do aol o urbano e rural".

JUSTIFICATIVA

Para completar e s sas disposições,relativas aos Esta

dos e Municípios e torná-las harmônicas em plano n~cional, é que se

propõe a presente emenda expliCItando a competência da União para

diEpor sobre a ordenação do território.

A emenda tem por obJetivo intro~zir, entre as com

petênc1as da União,a de elaborar e executar planos naC10na1S de or

denação do território. As Constituições brasile2ras, até hoje, pa

decaram de uma aguda carência dedi5posições relativas ao espaço

territorial e às condições concretas de organização da vida na

cional a distr1buição da população e suas atividades no terri

tório I a utilização de recursos naturais e equipamentos produti
,vos do país.

AUTOIl---,------- _

.J.JSTIFICAÇAO

Entre 13S maiores preocupações nací onaís deve estar a educação

Esta proposta busca recuperar os anos· de desestimulo que tivemos em nosso País{

principalmente a partir do golpe mihtar de 1964, na área educacional e melhor J:!r~

parar o nosso amanhã)

De 1965 a 1985 houve redução criminosa do percuntual da União

aplicado na educação.Oe 12% declinamos para 2,9% ( no período do Gal.Ernesto Gei

sel). Só o Paragu8l e o Ha5ti aplicavam nas AMé::-jcas menos que o Brasil.Afinal,

não se apl ica onde não se tem interesse.Por isso devemos mudar, e se o ensino de

ve ser considerado um direito de todos, é dever do Poder Público viabilizar recur-

Tratamento prioritário ao setor educaiconal, especialmen

te às faixas etárias mais jovens é fundamental para o Brasil.
Educadores, pediatras, psicológos e biológos , em grande

parte defendem o ensino pré escolar o quanto mais cedo melhor, até para o de

sempenho psico-físico das cr ranças e para que estas sofram menos ante as diver

gências socâais existentes entre nós.
Já no 1º e 2º graus,obrigatórios, permitirão a Indispensá-

vel formação básica das crianças e adolescentes deste País.
Nada é mais prioritáno, entre nós do que a educação.

E: só um esforço gigantesco da sociedade e do governo possi

bilitará que a ultrapassagem de etapas para vencermos a fase de subdesenvolvimen

to educaiconal e cultural em que estamos.

ANUALMENTE ,A UNIAO APLICARA NUNCA MENOS DE VINTE

POR CENTO , E OS ESTADOS ,DISTRITO FEDERAL E OS HUNICIPIOS TRINTA POR CENTO;NO M!.
NII10.,OA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ,NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO 00 EN

SINO/COM PU8LICAÇAO NO INIcIO DE CADA EXERCICIO,DOS VALORES E OESTINAÇAO RESPECTI

VfílS.

EMENDA CS05584-5
f= NELTON FRIEDRICH'
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EMENDA CS05586-1fi FElTCt-l fRIE!lUCH

"L[,u'uo/to"'ISSÃo/SU.COMIII~ÃO---------<-----,

COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇJl:Q

tanas, aglom~@ções urbanas e microrreg1ces e ao amplia~ a f1na-

liêade desses entes. Reconhece-se, no eIJ1;antoJ a necessidadê de resg6aidar

a çbnéeituaçâo désses. ent"es riowconJuntã"cio-território brasiieiro, atrib.lindo _ à
União a à~finição de critérios. b3siccs para guiar seu estabelecimento.

~~ TEXTO/JUSTlfIC...ÇÃO-----------------,

Inclua-se na letrã "b" do artigo 205: "os Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados. do Distrito Federal e dos Mu

nicípios" .

Suprima-se do item I. do artigo 196 a expressão: dos Co~

se1heiros dos Tribunais de Contas local".

4. Dessa maneira, é preciso explicitar que caberá ao Es

tado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organi

zaç;o e a competência desses entes terrítoriais, obedecidos os cri

térios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, as

segura-se sua qualificação mínima, resguardada a necessária indi
vidualidade e coerência com as peculiaridades regionais.

JllSTIF ICATIVA

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame~

to a que ficaram sUjeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas

dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios. de molde a ma~

ter coerente o principlo de equiparação em relação aos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.

'""'r----------- '1,.I:M.iItIO/C.O"'lsdolsual;o'u5S1o ~

CCX>IISSÃO DE SISTEl'l!\TIZAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 478

EMENDA CS05587-O
(? NaTON FRIEDRICH

,.LCI(;,.'O/COltl11Io/5V8COIt I U Ia .,

COMISSÃO DE- SISTEMATIZAÇÃO

~~------------ TUTo/"u:mrll:.çio-- __.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 69

Dê-se ao Artigo 69 a seguinte redação:

"Art.69 - Os Estados poderão, mediante lei complemen
tar, criar Reglões Metropolitanas l Aglomerações Urbanas e Microrre

giões, constituídas por agrupamentos de Municípios 11mítrofes para

integrar a organização, o planejamento, a programação e a execução

de funções de interesse metropolitano, da aglomeração ou microrregiQ

nal, atendendo aos princípios da integração espacial e setori~l.

§1 2 - A União, os Estaàos e os Municípios estabelece

rão mecanismos de cooperação de recursos e de ativlôades para assegg

rar a real~zaçào de funções púb11cR~ de interpsse metropolitano, da

aglomer?çào ou microrregional.

Suprima-se do anteprojeto o Art. 478.

JUSTIFICATIVA

Apesar do instituto de enf2teuse, tão antigo quanto o

nosso ordenamento jurídico, ser por muitos considerado arcaico e ul

trapassado,não é essa a opinião de muitos daqueles que atuam na área
do desenvolvimento urbano.

Uma medida, apontada como importante para o desen-

VOlvimento urbano e adminístraç.ão de nossas c i d e d e s , é a manutenção,

pelo Estado, do domínlO de bens imóveis que,cedlàos a particulares

num momento, podem ser revertidos às suas mãos em outro, para que lhes

seja dada outra destinação, se isto impuser o interesse coleti

vo, contando-se ainda corno deseJável a possibl11dade' do exercício

do direito de preferência pelo poder públ aco , no caso de transfe
rência do aforamento.

Ora, se já contamos, no nosso ordenamento jurídico

de instrumento adequado a esse fim,. e se outros Com a mesma f~nali ...

dade encontramos como a Concessão de Direito Real de Uso, prevista

no D~creto-1ni n 2 /7}/67, não devemos extir.gJ;-los, mas aõaptar a

sua uplicaçáo às necess1dades de hoje.

§2 2 - O disposto neste artigo aplica~Ee ao Distrito

Federal, no que couber. lt

Suprima-se, em conseql1incia, o Art. 70.

Se o instrumento caiu em desuso ou vem sendo mal

aplicado, no nosso entender não se deve ext~ngui-lo, mas modernizá _
lo.

JUSTIFICATIVA

2. Cabendo à União dispor sobre os critérios básicos ~a

ra o estabelecimento de regiões metropolltanas, aglomerações urba~

nas e rnicrorregi2es , firma-se que estes entes territoriais\ ,tiro

signif1cativa lmportâncla nacional e devem ter seu reconhecimento

vincula~o por características básicas a serem definidas pela União.

Substi tua-se o art. 2D4 por

Especialmente na área do desenvolvimento urbano é pa

tente a ausência de instrumental jurídicó ~~e permita uma atua

ção mais eficaz na administração das cidades e a ~xtinção do insti
tuto da enfiteuse, em vez de sua mOdernização, será considerado
um retrocesso.

D Tribunal Constitucional, com sede na Ca
pital da União e jurisdlção em todo o Território naciona1,é composto
por dezessete Ministros nomeados pelo Presidente da República, pela

Câmara dos Deputados, quatro pelo Conselho Nacional da Magistratura,

EMENDA CS05589-6
tJ NELT(»l FRIEDRICH

..,., ......__ TE:;II:TO/.rUSTlfICAÇio -,

me t r opoj L«

A emenda procurar evitar o inconveniente da simetria3.

ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões

A experiência obtida COm o Art. 164 da Constituição
vigente e das Lei Complementares n s s 14 e 20, que centrali

zam na Vnião a ~~~petêpcia para crlaçâo de Regi3~& Metropolitanas,

mostra que não é possível tratar situações metropolitanas diversas
como as de Rel_~m_e_São Paulo, derrfi'tI de um modelo Un1CO. As -fa Lhas
constatadas no esta'belecimento c1as atuais nove regiões metrOI;:olltanas são

atribuídas, com razão, ao modelo único decorrente da Lei Comple

mentar n" 14, de 08.06.1973.
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dele pela Ordem dos Advogados do Brasil, dele pelo Ministério Públi
co da uniã~ e quatro de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Onico. Os Ministros designados
pelo Conselho Nacional da Magistratura serão obrigatoriamente esco
lhidos dentre professores de Direito, advogados e membros do Mlnis
tério Público, de reconhecida competência e comprovada prática demo
crática e em defesa dos Direitos Humanos, que contem mais de quinze
anos de exercício profissional.

Art." - Os membros do Tribunal Consti
tucional serão designados por um período de oito anos, desde que o
pleno exercício desse mandato não ultrapasse a idade-limite de seten
ta anos, vedada a recondução.

e) Assembléia Legislativa, por decisão da maioria
de seus membros.

f) dez mil cidadões.
g) as entidades associativas de âmbito nacional ,

criadas por lei e com mais de um ano de funcionamento.
h) Defensor do Povo, nas questões que lhe são

pertinentes.
Art. ~ - São partes legítimas para propor a ação

de inconstitucionalidade por omissão:
a) o Procurador-Geral da República, de ofício ou

a requerimento de qualquer ~idadão.

b) as entidades associativas de ambito nacional ,
criadas ou reconhecidas por lei e com mais de um ano de funcional
menta.

e) aquele que diretamente sofrer violação de di
reito, por inércia do Poder Público.

Art. Ia - O procedimento de acusação contra o
Presidente da República ou Ministro de Estado, com o ~bjetivo de
alcançar a declaração de sua destituição, será oferecido pelo Pre
sidente do Senado Federal e deverá ser precedido de moção subscri 
ta pela quarta part_ e aprovada por dois terços dos membros de ca
da Casa do Congresso Nacional.

Art ~ A renovação dos membros do
Tribunal Constitucional ·~r_se~~ por quartas partes, a cada dois
anos.

.........--....
Substi tua-se o art. 204 por :

Art. 11 - Não poderá'ser escolhido Ministro
do Tribunal Constitucional quem esteja no exercício de mandato exe
cutivo ou legislativo, de cargo de Ministro.ou Secretário de Esta
do, ou tenha exercido qualquer dessas funções até quatro anos an
tes da Iscolha.

Parágrafo único - Lei Complementar estabelecerá
outros casos de incompatibilidade.

gresso Nacional.

c) os Tribunais Superiores.
d) um terço de qualquer uma das Câmaras do Con-

b) autotizar a decretação do estado de sítio ou
do Estado de emergência.

Art. 54 O Preside..te do Tribunal Constitu-
cional é eleito, dentre seus membros, para mandato de doisanos, ve
dada a recondução.

1- por solicitação do Presidente da República:
a) examinar preventivamente a constitucionalida

de de qualquer norma constante de tratados, acordos e atos interna
cionais.

Art .• - Compete ao Tribunal Cõnstitucional:

Art . ., - Os recursos para o Tribunal Constituci
onal são restritos à quetão da insconstitucionalidade.

Art ... - Quando a Corte declara a ilegitimidade
constitucional de uma legal ou de um ato càm força de lei, a norma
deixa de ter eficácia a partir do dia imediato à publicação da sen
tença.

Art. ~ - Não tem efeito retroativo a sentença do
Tribunal que declara a inconstitucionalidade de uma norma, no todo

ou em parte.
Art. IR - No exercéio de suas atribuições, o Tri

bunal Constitucional poderá dividir-se em Câmaras.

nal que:

plementar.

IV -julgar em grau de recursos as decisões dos Tri-

111- processar e julgar originariamente:
a) as contravérsias relativas à legitimidade consti

tucional das leis e dos atos com força de lei, emanados da UnIão
e dos Estados.

1) - Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte prevendo, uma SUBCOMISSAO DE GARAN
TIAS, REFORMAS E EMENDAS.

2) - Trata-se iniciativa inédita na História Constitucio
nalista do Brasil, o que evidencia o acerto inteligência da propos
ta, defendida pelo Ilustre Relator, uma vez que o apoiamento patro
cinada pelos membros, desta Constituinte foi completo, já que nin

guém questionou a Subcomissão apesar das quase Dez Mil ~mendas pro
posta ao anteprojeto do Regimento Interno.

3) - A Subcomissão se debruçou com interesse e dedicação
'sobre as matérias a ela atinentes. Foram consultadas propostas en
caminhadas pela sociedade, contribuições dos confernecistas, Minis
tros , Ordem dos Advogados do Brasil, Conferências Nacional dos Bis
pos do Brasil, dezenas de Sugestões dos Constituintes. Também nos
períodos de Emendas Novas e proveitosas constribuições foram arro
ladas,

4) - No momento da Decisão, ao contrário do ocorrido em
outras Subcomissões - após seis horas e meia de discussão- e vota
ção, por esmagadora Maioria foi aprovado o Relatório encaminhado à
Comissao Temática.

5) - Especiamento quanto ao Tribunal Constitucional, pro;
posta aplaudia e reconhecida no âmbito da Subcomissão, no exato mo
mento de sua votação a Decisão foi unanime ( exeto pelo Constituinte
NilSon Gibson que, susente no inst3~t~ de "~teção, "a posteriori" ma
nifestou voto contrário ).

6) - Na última fase de Emendas , enquanto apenas
cinco propunham súprir o Tribunal Constitucional, mais de 12 busca
vam aprimorá-lo ou alterá-lo, sempre matendo a idéia básica da ini
ciativa.

JUSTIFICAÇJlO:

com-

Re'p.ú-

entre os poderes da
entre os próprios Es-

;:>

b) as conflitos d~ atribuições
aqueles entre a União e os Estados,
entre estas e os Municípios.

c) as acusações feitas contra o Presidente da
blica e os Ministros de Estados.

d) as demais matérias que lhe atri~ua a lei

União, ou
tados, ou

a) recusem a aplicação de qualquer norma, com fun
damento na sua inconstitucionalidade;

b) apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja
sido suscitada durante o processo.

Art. J5 - São partes legítimas para propor a ação
de inconstitucionalidade em tese:

a) o Presidente da República.
b) o Procurador-Geral da República.
c) cjncc~~to Deputados.

d) vinte Senadore~

11- declarar; med~ante provocação de parte:
a) a inconstitucionalidade, em tese, de·lei ou

norma com força de lei.

b) o não cumprimento da Constituição, por omi-
ssão das medida~ ]ecisJe~5ves ou executivas necessárias para tornar
exe~uiveis e efetivas as normas constitucionais, assinalando ao or
gão do Poder Público competente prazo para a adoação dessas provi
dências, sob pena de responsabilidade e suprime~to pelo Tribunal
Constitucional.
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fôsse ..•

~PAftTIOO~• PMDB

CAPíTULO IH

PLENAAIO/COl,lISSÃO/SUDCOt.lISSÃO-----------

j
(I:1/A?-fi9?]

SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA

DE

NELTON FRIEDRICH

TíTULO IX

COMISSÃO

ART. 390 - PARAGRAFO ÚNICO - INCISO 11

SUGERE-SE A ADIAÇÃO DE:

A) - A LRI DISPORÁ SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE ÉTICA, VINCULADOS

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS, COMPOSTOS POR REPRESENTANTES DA SOCIEDADE

CIVIL ORGANIZADÁ, COM A ATRIBUI~ÃO DE INFORMAR E ESCLARECER AO

PÚBLICO SOBRE A NATUREZA, CONTEÚDO E ADEQUAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA

QUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES E DE CLASSIFICAR POR FAIXA

RTÁRIA E HORÁRIO A PROGRAMAÇÃO DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

EMENDA CS05592-G
(J

pro
Relató-

é inquetionável a
fundamentamos no

7) - Quanto ao Merito ,
cedêDcia desta inovação conforme longamento
rio que encaminhamos.

Quanto a OAB. CNBB, Associações de Magistrados ,
Ass. do Ministério Público, Professores e cientistas do Oireito Cons

tituciona1, eméritos advogados, representantes da sociedades civil,
políticos, Constituintes e vários movimentos populares pedem o Tri
bunal Constitucional, uma Subcomissão aprova com Convicção, em res
peito a tão manifesta Vontade apresento esta EMNDA. Mais ainda como
Relator que fui, expressando a pretensão, o desejo e o resultadortO
da minha vontade MAS DD COLETIVO AO QUAL SERVE UM RELATOR:

Quanto ao contéudo, oportunidade, necessidade
Tribunal Constitucional, a discussão que se
fazê-lo .
Preliminarmente, assim JUSTIFICD. Se preciso

mérito e vantagens do
seguirá possibilitará

~ -_--------__ 1t:XTO/"U5TIf"IC.Çi.O----------------___,

Considerando-se que é competência da União o apoio e o fomento às

ações culturais, bem como o acompanhamento das atividades da área;

'considerando-se que as questões culturais devem ser tratadas pelos

órgãos públicos pelas mesmas responsáveis;

Considerando-se que necessário se faz seJa estabelecido na 'Carta

Magna qual dos órgãos do Poder Público será o responsável pelo acomp~

nhamento das atividades art{stico-culturais, assim também como e por

quem de~rá processar-se o acompanhamento a nível de espetáculos de

diversõe~ e da programação das empresas de telecomunicações;

considerando-se ainda que.8 Nova Constituição que ora se escreve,

tende a wna JTFIior vabrização e fortalecimento da sociedade civil, justi,fi.

-ca-se a sugestão da presente emenda.
Esta emenda é de recomendação do SIndicato dos Artistas e Técnicos em Espetá
culos -de Diversões do Paraná e da Associação Nacional das Entidades dos Artis
tas e Técnicos.

JUSTIFICATIVA

A presente. emenda objetiva emprestar autonomia orçament~

ria, financeira e adm1nistrativa de molde a assegurar a independê~

cia na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constl
tuciona1 lhe e defer1da.

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede
no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, auton~

mia orçamentária, financeira e administrativa, tem juri~

dição em todo País.

EMENDA CS05590-0
tJ NELTON FRIEDRICH

R2L1W fR1l:UllO'l
,- PltHAA10/cOI.lISsio/SlJIICQN1SSÃO-----------

e: COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

NELTON FRIEDRICH

EMENDA CS05591·8

tJ
COMISSÃO DE SISTEMATIZA~ÃO

=----------------TUTO/olUST1'ICAÇio- -,

ART. 326.

r."1-...:....-------------- TEXTO/olusTI'leaçÃo----------------'---.

SUPRIMA=SE OS PARAGRAFOS 19, 29, 39, 49', 59 e 69 do

148, a seguinte e~

A\JTOJl---------------

COMISSÃO 'DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima-se do caput do art.

pressão: "no que coUber'l.

JUSTIFICATIVA

NELTDN FRIEORICH

JUSTIFICATIV,O.

A alteração produzida no caput do artiqo 148 visa ernp~

tar a igualdade de tratamento na organização dos Tribunais de Contas

dos Estados, do Distr~to Federal e dos Municípios.

E: TAREFA FUNDAMENTAL DA COMIS~Ão DE SISTEMATIZACAO ORDENAR
OS TEXTOS,COMPATIBILIZAR NA FORMA, NO CONTE6DO E O QUE E: INFRA-CONS;ITUCIONAL.

r - - - - - - - - - - "L[Il'U110/eoUISJio/suaeOwl••io-----------

E:J

EMENDA CS05594-2

l!J

EMENDA MODIFICATIVA

TITULO 11 - CAPITULO 111

ART. 18 - INCISO IV - ALíNEA 11

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO Â REFERIDA ALINEA M:

M) - NÃO SERÁ CONSTITUIDA MAIS DE UMA ORGANIZAc:'ÃO SINDICAL DE QUA!:

QUER GRAU, REPRESENTATIVA DE UHA CATEGORIA PROFISSIONAL OU

ECONÔMICA, EM CADA BASE TERRITORIAL.

JUSTIFICAÇÃO

Uma organização sindical somente tem· força de representação quan

do devidamente reconhecida pelo poder público. Esse reconhec1mento é
o que garante a atuação de dire1to ã entidade.

A pluralidade 's1ndical referen~~, a uma mesma categor1a servirá tão

somente para dividir os trabalhadores e, conseqüentemente, enfraqu~

ce sua .força no que tange as suas legítimas reiv1ndicaçõ<s Junto ao,
empregador e ao Estado.

A und ca dade sindical revela-se de st.ma importância quando aponta.:

um mesmo caminho a percorrer à luta em torno dos direitos e dos legi
timos interesses e necessidades do trabalhador, aSS1m como fortalece

a representatividade da categoria.

Sendo a Assembléia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade

sind1cal, a atuação dessa entidade corresponderá sempre a vontade s2

berqna da ma10r1a de seus f1l1ados. Sendo portanto, a ent1dade sind~

cal, a categoria que a mesma representa;

Dessa forma, just1fica-se o encaminhamento da presente emenda m~

d1f~~fat~~~rida é de recomendação do SIndicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversos do Paraná e da Ass.Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.

.------..
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Consti tu1 ate ,TtlT,IQ CO~TA'1IT.J;~

EMENDA CS05595-1
tJ

r - - - - - - - - - - I"I.ENAIlIO/cOI.IlSsio/suacOMlssio-----------W
C C'l'IISsll:o O",; STSTr;r"~TIZ7\cl!j'l

.., TEXTO/~uSTIf'ICAt;i.O----------------_,

E'IL::'lDA ADITIVA.
DISPOSITIVO E~ENDADO: A-~TIGO 479

Inclua-se no art. 479 do anteprojeto, o seguin
te Parágrafo Onico: ' -

JUSTIFICAC1i.o

O controle à pesquisa já está contido no item VIII,
do artigo 353; o planejamento familiar deve ser um dos obJetos da

assist~ncia integral à saúde individual e coletiva, contemplado no

inciso 11 do artigo citado e,finalmente, a proibição da exploração
direta ou indireta por parte de empresas e capitais de procedência
estrangeir~ já se encontra no § 40 do artigo 355.

Nossa supressão visa tão somente uma melhor s~stema

t~zação da matéria.

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

Art. 479 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo ú~ico - O mesmo prazo não se aplica

aos beneficios de prestação continuada concedidas até a prommlg~

ção desta Constituinte, os quais serão imediatamente revistos, a
fim de que 'seja restabelecido o valor real, calculado em salári
8s minimo~ ã data de sua concessão, e iniciado o pagamento dos

valores atualizados no prazo de 90 dias.

JUSTIFICACKo

EMENDA CS05598-5
f:J
m---------- Jtl.u:.... IO/CO.. IS.io/.u.'O..I.do- -,

COMISS1i.O DE SISTEMATIZAC1i.O

~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

pro

assi~

A presente enenda objetiva restaurar o valor =
real das a"losenta'lorias e pensões e demais beneficios de presta
ção continuada, que ao longo das últimas décadas sofreram consi
derãv~l defasa'J~-l, ar;nrr('!t~nio i~Gnsos prejuízos aos segurados
da previdência social.

Con obJetivo de ressarcir a milhões de a?osen
tados e pensionistas que tiveran seus ganhos reduzidos durante =
tantos anos é qee esta proposta estabelece a revisão imediata de
tocos beneficios, tão lo~o seJa proMulgada a nova Constituição ,
devendo o pagamentos do~ valores atualizados ser iniciado no pr~

zo de 90 dias.

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educaçáo
Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

Inciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de

até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de

gramas de material didático-escolar, transporte, alimentação,
tência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.

e

zero

('ons ti tuinte JULIO COSTA'IIlA:<

1

EMENDA CS05596-9
l: rr="AIfTIOO~

F'mB
JUSTIFICAC1i.O

.,.,.. PI,.ENAIUo/cOMISSÃo/su.COMISSia-----------

l!lC CO'lISS.!i:O DL: f'ISTE"l1,TI7..'I,(")'(f)
r:-r TEXTO!JUSYIFICAÇÃO ...,

E~END~ SUPRCSSIVA.
DISPOSITIVO E'StIDA.')O: ARTIGO 364

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é in
dispensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança de

zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadào brasilei
ro tenha uma cond1cão de sobrevivência mais digna, inclusive preve~

do a continuidade de sua inserção no processo educacional.

Supri~a-se do anteprojeto o Art. 364.

JUSTIFICAf'l\O

CONSTITU!NTE ROSE DE FREITAS

r;'T---------------- Tr.:ltTo/.lUSTlrll::A1;Ão------------- -,

SISTEMATIZAC1i.O

AUTO.-------- _

DECOMISS1i.O

Altera o inciso 111 do artigo 37~, do capítulo 111 da Educação e

da Cultura, que passará a ter a ,seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO 111

,----------- Jtl.lNAIl.1Q/toU".io/IU'COMIUi.o---- _

l:

EMENDA CS05599-3
l!J

Um exane melhor da abrangência do dispositivo
revela ~ue serão atingidas, na sua grande maioria, situações em
que serao parte Modestos tra~alhadores, trabalhadores autônomos,
servidores públicos e outras tantas categorias que, pela impe 
riosa necessidade de nelhorar seus ganhos para prover o susten
to familiar, são obrigados harmonizar horários e conforme a na
tureza do trabalho manter Mais de u~ contrato de trabalho.

r, o caso, por exemplo, de Uf<\ servidor público
que durante o dia cun.rre sua atividade na repartição onde está=
lotado e na parte da noite trabalha como empregado de Uf<\ cinema,
na portar1a, na proje~ão de filnes, etc, devidaMente registrado
e contrit .ia.ndo »ar-a o· or-oão à9 p revadêncá a confonne manda a lei.
r~as duas situaç-ões a remuneraçã'1 não é nada compensadora e cum
pridos 35 anos de se rva ço CO·,0 se poderá vedar o recebimento
das respectivas aposentadorias ?

Como eXl.sten ml.lhares de outras situações se
melhantes, das quais são parte sempre aqueles que pelas modes 
tas remunerações são com~elidos a ter mais de uma relação de em
preJo, decidiMos pela apresentação deste emenda, que suprime Õ
art. 364 do anteprojeto.

111 - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as cria~

ças até seis anos de idade.

r.r----------------- TEXTO/olUSTI,.'c:açio --'-- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência

com os outros itens desse artigo, referentes ao e~sino fundamenta~

à extensáo ao nível médio, aos portadores de deficiência e super
dotados e e"condição para efetivar-se tal direito. Quanto ao artl

go .~. crianças sua razão é óbvia. Sem ele o atendimento delO ou

mil crianças já atenderia o disposto.

JUSTIFICAC1i.O

tJ-'...RTIOOCJ• PMpB

SISTEMATIZI\C1\O

CONSTI~UINTE ROSE DE FREi~T~A~S~------------------------""

,----------- _LUC..."IO/COlollssio/5UICOIllISli.O-- _

tJ COMISS1i.O I'J

EMENDA CS05597-7
f:J

Suprimam-se,do anteproJeto:

a) § 20 õo artigo 359.
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CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

EMENDA CS05600-1
l: tJ-....lltIDO~• PMDIl

Inclua-se na alínea "d",do inciso XV,do ar

tigo 13 do Anteprojeto,a seguinte expressão:

d) p~o ~aveFá prisão 9~vil,salvo o caso de

devedor inadimplente de obrigação alimentar.

, ----------------- lfIlTfi/olUSllflCAÇÃO-_ -- _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

JUSTIFICACJI:O

Inclua-se no Artigo 15 do Anteprojeto , os seguintes
itens: lI, 111, VII, XV, XIX, e XXIX.

No nosso entender, a supressão da prisão civil por

inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, uma vez que o direito do alimenta

do,já ameaçado no quadro atual por estratagemàs usados pelo alimen

tante - corno por exemplo o abandono de empregos e a mudança de do

micílios - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

JUSTIFICAÇÃO

AUTOJl _

C,CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

A categoria dos empregados domésticos deve ser trata

das como as demais categorias de ~rabalhãdores, muito embora o ca
ráter dlferenciado do empregador.

Não se Justifica portantp tratamento dlfere~

clado quanto aos benefícios previdenciárlos como seguro desemprego,

11cença remunerada ã gestante e s~guro contra aCluente do trabalho

e direltos trabalhlstas como Fundo de Garantia do Patrimônio In

dividual e Jornada de trabalho.

A inclusão dos itens referidos acima vem compatibili
zar o corpo do proJeto.

EMENDA CS05603-5

tJ

...------ l(lTOf.JUSTlrICAÇio _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425.

Suprimam-se do Anteprojeto:
a) artigo 425

EMENDA CS05601-9
!TIc= CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

tJ-"AIlTIDO~• PfllDB

JUSTIFICAÇAO

~~ TUTO/,rUSll'ICAÇ;.O------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423 e seus parágrafos.

O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte
redação:

O tema do presente art1go, inserido no capítulo da

Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente a

bordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinseca

mente l1gado a programas integrais de saúde.

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

Art. 423 - a família, constituida pelo casamento ou por

união estável baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem di

reito à especlal proteção social, econômica e Jurídica do Estado e
demais instltuiçôes,

§ lo - o casamento religioso terá efeito CiVll, nos ter-
mos da lei.

EMENDA CS05604-3

l:
&UTOJI------------ _ tJ:'AJlTIDO--

PMDB

CQMISsl0 DE SlSIEMÀT1ZÁÇXO
§ 20 - será gratuito o processo de habilitação e a cele

braçáo do casamento.

S 30 - estende-se a proteção do Estado e demais institui

çôes à entldade familiar formada por qualquer um dos pais ou respo~

sável legal e seus dependentes, consanguíneos ou não.

S 40 - a legislaçáo ordinária regulamentará a dlssoluçáo
do casamento.

,..,.------__-'--_ 'L.d"IO/C:OUI••lo/'UICO~I"lo--------__-

tJ'
r="Ir----------------TUTC/.lulTrrICAçio-----------------. ,

EKERDA ADlTlVA

DISPOSITIVO EHERDÀDO: Ãrt 397

JUSTIFICAÇÃO
Acreacente-ae no art 397 do Anteprojeto de Conâtitu~

çÃo, o aeguinte ite~:

A constituição da família foi matéria contemplada no art.
13 - Capítulo I do presente Anteprojeto, razão pela qual optamos,com
a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente
redação.

Art. 397 •••

IV - Garantia de tratamento é oportunidade, iguaia
no diapoato, independente de aexo, etnia, cor,~

dada e deficiênciaa f{aica ••

O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais
pará9'rafos~

JUSTIFICÂÇAO

r="I---------------- TCll.TO/olutTI'ICAÇio------------------,

Entendemo a "que nes te princ!pio Cons ti tUciCll8t também ds

Ve eatar explicito a eliminação de todas as formaa de discriminA

çÃo, as quais permanecendo continuMão 4 dificultar a convivência

-aocial e possibilidades organizativaa da população. são mudanças
que, aem dúvida, devam ocorrer deade a definição maior"de p01{~ica

de ação e 'uas grandes diretrizes.

auTOA---------------
ROSE DE FREITASCONSTITUINTE

EMENDA CS05602-7
l!J ) r~U~'=:J

'LINA'UD/CO"Il"io/.uleoIll1Ilio-----------j ~D'T"'~

~ COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo ~07~J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "d"·do inciso XV do art.13.
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CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

SISTEMATIZACXODECOMISSXO
,---------- 'l.ui,uo/towl•• lQ/.u.COWI..lo------------,

tJ

EMENDA CSOS607-8

1:
EMENDA CSOS60S-1
tJ

r;-y-----=---------- TEITO/.lUSTlrlcAçÃO-------- --,
....--- TUTOIJVITI'ICAÇio ---,

EMENDA MODIFICATIVA
-DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 159 , S lo

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PARAGRAFO 20.

O parágrafo lo do ar~ 359 do Antepro~eto ,passa
a ter a seguinte redação: __

Art. 359 ••••••••••••••••••••••••.•.••.•••.•.•••:: ••

§ lo - O Estado assegura acesso à educação, à infor

mação, e aos métodos científicos de regulação da fertilidade que
não atentem contra a saúde , respeitado o direito de opção individ~

alo

Modifique-se o parágrafo 20, do artigo 383 do capítulo da Educação

e Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter asegui~

te redação:

art. 383 •••

520 ~- Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a

6 anos, o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICAÇKo
JUSTIFICAÇAO

A fertilidade é uma pré-dispos~ção à fecundação e es

ta uma faculdade de produção.

I' Nossa proposta de mod.í f i ceçâo do termo "fecundidade"

para "fertilidade", implica na maior abran.séncia que o último ter

mo contempla.

A regulação da fecundidade se,restringe a própria fe
cundação, enquanto que , a regulação da fertilidade, além de abran

ger a fecundação , estará amparando as pessoas não ferteis, dando

lhes portanto oportunidades à informações e métodos científicos para

atingirem através da fertilidade, a ~ecundação.

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos

378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins

que a complementam, consideramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

r PAIITIDO-
• I

~ ''-1,,/'·

I'LEIUJlIO/COWISSÃO/CU8COUI5SÃO____________ F;
I ..m~~ ---'- ---!. .-' / ) I '

Emenda mod~flcativa ao art. 427 do Anteprojeto de Constitu~ção,

da Comissão de Sistematização.

COHISSXO DE SISTEHATIZAÇXO

CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS

r.l TUTO'''UItI'ICAÇÃO -,

JUS T I F I C A ç 1í o.
A preparação para o trabalho a menores de 14

anos se deve dar no contexto escolar, pois nessa idade a criança

tem d a r e í.t;o e obraqaçâo de estar na escola, adernaas do d i.ze a t.o a

viver, sua infãnc~a, num clima de liberdade, criatividade, e auto

-expressão. Ingressar precocemente no mundo do trabalho é a conde
I

nação à rot1na, à mecanização, ao blo~e1o do desenvolvJ.mento da

potencialidade cr~adora da criança.

A aprendizagem qe um ofícJ.O pressupõe a escola

ridade bãs1ca. Por essa razão, a idade inic~al em que se permite o

trabalho do menor é de 14 anos, quando teria conclu~do d ens~n(

fundamental.

Acrescente-se a pal_avra "p úblicas'· à expressão "Lns t í t.uã côes esp~

c a a Lí.za das !", e se desloque esse art~go do Capo VII para o Capo UI,

ficando assim red~gido o artigo:

"Art ... 427 - Será estimulada para os menores da faixa de dez a

quatorze anos a preparação para o trabalho, em instituições públi

cas espec1alizadas, onde lhes serão assegurados a alimentação e os

cui.dados com a saiide ";

Art 378 item VI
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

Acrescente-se ao art 378 item VI do Anteprojeto de Cons

tituiçÃo, o seguinte:

Art. 378 •••

Item VI - Supersção dSfl desigualdades e discriminações

regionais t sociais, étnicas, religioa8s, aexuáis J etárias e dS

maia formaa de discriminação.

JUSTIFICAÇÃO

___________ PLIU"IO/COU.ISlg'IUICOMllllo-----------_(J-

EMENDA CS05606-0

l!l

Em se tratando de eliminar qualquer des1gualdade e di~

criminação na nossa sociedade, a questão sexual J como a dos cidA

dãos ou cidadãs marginalizados por questão de idade, não podem

deixar de ser explicitados em qualquer definição de princípios ou

normas que tenham o propósito de conduzir os setore~ que compõem

nossa organização social, principalmente em um' daqueles considerA

dos básicos como é o caso da educação.

Propõe-se que o art~go seja deslocado para o

Capo III - da Educação, do Título IX, pretendendo, com isto,s~tuá

-lo no contexto da escola, onde a preparação para o trabalho ser~a

fe~ta com propriedade, contrariamente ao que poderá ocorrer, s~

for realizada em outro tipo de instituição ~nteressada no servi
ço - mão-de-obra barata - do menor. Mesmo que a escola faça convê

nio com instituição não escolar, àquela compete a responsabil~dade

pela preparação ao trabalho.
Sendo obrigação do Estado assegurar a escolar~

dade pelo menos até aos 14 (quatorze) anos, em decorrêncJ.a, a prep!!.

ração ao trabalho prev~sta no art. 427 em questão, deve ser propoE

cionada por ~nstituicões públicas espec~alizadas.
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JUSTIFICACAO

Resta !!.11J..entur que o acr&scimo, ora pr-opoat o ,.

objct.:c"':., tão-l'Jo::;ente, evitar eventual entendimento dt" que o inci::o

lIl, do ~rtiG~ 192, do A~"eproJeto de COl1stituJ,ão, poderia confli-

t~=- com. o arti[,o 193 110 qu e COnC('l"rL(' à 011:1"1"(1 proJ']1()ç;:o dos m:~rt[..s:;-
dos intcf?:t'f-'ntes qo gui121-.9_~iuci.o~2:-1 dC!i Tl"ibun....i.s de AlçZ.ci~ /

I-s.ra lo.(mt~co>:' Jvea1'es &0<- Tr~b=~~s de Juctiça.

~~~~O : pela emenda, ora apresentada, fi

cará E.sclarecJ.do, s cm FiOl!1hrq d~ ~tlVJ dR, que o inereseCl. pelo qU:lnto

constit;~ional, somente Oé dará e~ravés dos Tribuna~D de Alçad~ nos

EZJ\:ados,' 2.'2~ .!?~lY§:.!: ( .53.0 Pr-J.t'3.:.Q. f·!)~~ ...ihn"'~Jir: R10 C:' Jan<'i..l:Q, P=..

ran!t !! Ri o Gr?.!!§j-~I ) •

No Título V, Capitulo IV in?lua-se o Capítulo 111

do Título III do Anteprojeto da Comissão Temática n~I - Sobera

nia e Garantias do Homem e da Mulher.

EMENDA ADITIVA

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

u.s T I F I C I. C Ã O

No. p:r'omoção ao e Trihul1c.is de se[,l.~d.o grau deve

rão ser adotados 08 mpomos critér~cn, áp~ráveis l~ última cntrân _

c xa ( ~ruld~i!.!l ~ ~cjll'_{)nt9., aI"! ern?da':lc·nte l ou, onde houver,

no if.:..l~'ml2:..Uj'..j.l..Ç'..'~, quando se trat.sr de proJUo,:1o l'r~.ra o TribtA

1'':11 de Jusl ié\l, PO! Iwr aquele Tribur;·.J a nJFlís eJ.evada en~rânoia I
entrâncIa estadual para fins da aludid~ promoção e observada a /

E.J?s!"e dc _o~.t:!! do maei strado, haja vista que oé nnnistrados que

int,TesDam nos TribulJais de Al,ada, quer oriundos da classe dos ad

vogados, quer oriundos da cla~se do Ministér~o PÚblico, devem oon

C"orrl:>X', somente, aos l.ueares reserva.dos a estas classes, quando à.a

pr-omoçâo para o Tribunal de Justiça, eví.t.ando-ese , assim, distorção

naqueLa Corte cem o ·aUJr.cI:to dos lUg51'es destinsdo", aos =giotra:J.os

dc C8rrCJrã ( 4/5 )

~,..L--------- PLENARlo/cONISSÃo/su"CONlssio-----------~

EMENDA' CS05611·6
E? CONSTITUINTE ALUIZIO CAMPOS

Suprima-se do art. 14, XXII, do Anteprojeto de Constituição da C~

missão de Sistematização, a parte da ressalva da cond1ção de apre~

diz, ficando assim redigido o item:

Embora mU1.tas crianças pequenas trabalhem, por
uma questão de emergência, enquanto esse trabalho se dá na unidade
fami11ar, ele faz parte de uma luta pela sobrevivênc1.a. Mas essa
contigência se deve a injustiças sociais na valorização desigual

do trabalho e de sua remuneração, no desemprego dos pais e a o~

tros fatores. Isso, no entanto, não pode fundamentar nem justificar~

um pr1.ncípio constitucional, mesmo sob a forma de ressalva ••

Não se sabe de nenhum outro país que estabeleça
a entrada, na mundo do trabalho, na fa1.xa etária proposta.

~ A preparação para o trabalho, como prevista no
art. 427 do AnteprOJeto de Const1.tu1.ção, deve ser v1.nculada à esc2
la, pois a aprendizagem de um ofício pressupõe a escolaridade básl
ca. Observe-se que as crianças inseridas precocementé no mundo do

trabalho são as que mais dificilmente seguem e concluem essa escola
r1.dade, constituindo-se em mão-de-obra permanentemente desqUa11fic~
da.

Emenda supressiva de parte do item

A admissão do trabalho do menor de 14 anos na
cond1ção de aprendiz pode ocasionar a exploração da força de trab~

lho do menor. Este, por direito e obrigação, deve estar na escola
e viver sua infãncia. O direito ã igualdade fundamental entre to

das as crianças seria contradito, pela Constitu1ção, na medida que
nela se criasse um disposit~vo que reconhece que muitas cr~a~cas

necessitam trabalhar, como condição de ~obrevivência familiar ou
arrimo dos pa1.s.

"XXI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos m~

nores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a m~

nor de 14 (quatorze) anos."

.-=-r---------- I"LEtt.i:IilIO/COWlssio/CUIlCOIilI'sio ---,

r: 1" !-(' (-,,- I~"/I- i li '''' 1/'<: -v'\

EMENDA CS05609-4
w -L -=! f I..... i. t~ /.1 D~

________ • ~ • ,E:X'O/JU!.1ItICf~;,~ ----w-----_- ._
p-- ~}.l?ITIV[, R:!...ADF:(1)M·~.2

JUSTIFICAÇÃO

o nobre Relator optou pela supressão do Tribunal

de Garantias,dos Direitos Constituc1.onais, atribu1.ndo ao Supremo
Tribunal Federal. a competência cometida ao novo órgão do Poder
Jud~ciário pela Com1.ssão Temática gue propos a sua criação.

Mas o pl.enár10 da Comissão de S1.stematização pode

rá optar pel.o Tribunal Constitucional.

ACRESCB~TA AS SBGUINrrS EXPRESSÕES AO ARTIGO

193 DO ANTEPHOJI?O DE COl,STITUIÇÃO

A?~1QP_}(,-:: J~m I >~O~1.:"1
~.r~S~!7.0}~?il4._.Q~'-.L.!::J. ~.~jlT\ÇrO

EMENDA CS05612-4 '"'o.---- ~

LtJ--...!C~O~N'2S'.!.T~IT.!.!U~I'"N:!CT~E'---"A~L'_'U'_'I'_'Z'"'I~O~C'_'A'_'MP'_.:O::.:S~ ~J
o PLEN"'RIO/CO~ISSÃO/StlRCOMISSio ~

~ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD ~

___- "I:CXTO{JIJS"l'\F\CAçi.G- ---,

EM~NDA DE COMPATIBILIZAÇAO

de notór... o srJ:u I
:lurit:l'::o c l"êr-rvt~ç.f:o :tIJ b~:.d~, C'O:!: ID81t: de de~ anrc de cerr-oara 0:1 I

• ó I
{t€. ('J:P{>'TJ €:~~( _é. pl or 1 GS:'O!1.aJ., inC..1cc{u:,s e1r, ll~te SC·:;.LiJ}J2.r::. ncLoe r-I'
(."JOb àc: X'e1'7>er;(nt.:ç:',") à20 rtspé'ci.ivá:=: classl?st RE3SALV'l:Dl1. A HIPÓ 

T1J=>B PRIN1 .. _'I.. NO I!\ÇIS~ XlI DO AR~'rGO J 92 f t
ti

Suprima-se a letra ~ do inciso XV, do art. 13, dando-se·
ao inciso VIII do art. 192 a seguinte redação:

VIII - Nenhum processo ou juIgamento será secreto, sal-

vo:
a) se versar sobre vida íntima e familiar;

b) se o interesse público o exigir conferme determinado
em lei.
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JUSTIFICAÇAO JUSTIFICATIVA

No art. l3~ é estabelecida a exceção do segredo de jus
tiça para o processo judicial sobre vida íntima e familiar, a qual

melhor se incere no citado inciso VIII do art.192.

EMENDA CS05613-2• .IIUTOR -,

C CONSTITUINTE ALlJIZro CAr1PQ,<;

,-,, PlEN.a.R10/CoI.lISsio/susCOMlssio- ,

COMISSÃO DE SIST~~~TIZACÃO

EPA"TIDO~

PNDB

A transformação de cargos é um lns t l tutc de direito admi
nistrativo de pessoal que pressupõe o desvio de função de cada servidor~ Visa

a corrigir umã situação Individual, de fato.

O lns t I tuto , anteriormente denominado ureadaptação", não

é adequado ao propôsito do Constituinte de prestigiar o concurso para prov lmen
to de cargos püblicos. Trata-se de expediente que Jâ se mostrou inconveniente,

onJeto até de disposição em Atos Complementa~e~ estabelecendo a vedação de que
se continuasse a sua aplicação pelos Estados e Munlcrplos. Tais circunstâncias

desaconselham que a transformação de cargos venha a ganhar status constitucio

nal.
TEXTO/JUSTlfICAÇÃO---- ---, A referêhcla ao artigo 107. Inciso VII, é equlvocada,pols

a matéria é tratada no Inciso IX daquele dispositivo.

~IIENDA DE ADEQUAÇÃO

SuprLrna-se a letra ~I 2tem XV, art. 13, em v~r

tude do d~sposto no art. 199 com a segulnte redação:

Art. 199 - A prestação Jurisdicional é gratuita,

desde que evidente ou comprovada a ~mpossibilidade da parte efe
tuar o pagamento de custas e taxas.

EMENDA CS05616-7
fU Consti tuinte Lysâneas Mac;:~'
r:;---------- PU:HAR10/cOJ.lISo;Ão/sUBCONli5SÃO-- ,

p!comissão de sistematização
= lEXTO/JU!ITIFICAÇio ---,

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA Substitua-se o art. 307, pela seguinte:

A pobreza notór~a, a Juizo do órgão do Poder Ju

diciár~o, deve assegurar a gratu2dade, cabendo-lhe eX1g1r compr~

vação quando considerar necessária.

Art. 307 - A lei, tendo em vistas as prescrições desta Constituição,
conceituará os requisitos para a empresa ser considerada nacional.

JUSTIFICAÇIlO

Por estas palavras. V.Ex~. estabelecem um critério pessoal de

seleção de textos, excusando-se de optar pelo objetivo de maior aI
cance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, para

eleger o conceito pessoal de adequação ao que, a seu ver, é a reali
dade do momento brasileiro.

Ora,,"a realidade do momento brasileiroQ teria de ser a que~

taria espelhada nas tendências maifest~ das maiorias das comissões
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências

com a dominante nas Comissões detlprincipios Gerais da Ordem Econâni.ca",

e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidades e flagrame

desobediência às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos
regimentais por parte de seus_integrantes_

A maioria das comissões optou, visivelmente, nos seus textos,

pela proteção, sem restrições, à empresa nacional poupando-ada conco!
rência corrosiva do poder econômico internacional, preocupação que,
não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos
com representação nesta Assembléia, como é também preocupação das as
sembléias gerais das Nacões Unidas, conforme se vê das publicações de
seu Conselho Econõmico, como, pdr exemplo, "Las Corporaciones Multin~

cionales em el Desarrollo Mundial", Nova York, 1974.

o Paragrá~o único do art. 15 do Regimento da Assembléia N~

cional Constituinte determinou a _compatibilização das disposições'
aprovadas nas Comissões.

Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo obj~

tivo de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria
das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar
o texto constitucuional.

Reconhece o emínente Relator: O Deputado Constituinte Ser
nardo Cabral em sua apresentação do Anteprojeto:

QQuando determinada matérIa foi tratada diversamente ou não,
por mais de uma Comissão, decidiu-se pela consagração do

-- texto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro.

Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum j!
zo~ valor'd~ Relator, quanto ao texto eventualmente não
aproveitado. por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo

de adequada apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo arni
nho próprio de emendas."

tGPART!DO~
PHDB

.L2.wI.Juo/eoUISIXo/sUICONII.XO-------------,

__________ TElCTO/JUST1FICAÇÃO ---,

EMENDAS SUPRESSIVA E MODIFICATIVA

Artigo 98 - Inciso XI

Comissão de Sistematização

b) Modifique-se, ao final do dispositivo:

" ...e 107, Item IX;

a} Suprima-se a expressão: 1I~~.transformação~.•1I

JUSTIFICAÇÃO

Reduza-se o Capitulo V-90 Titulo 11 ao d~sposto no

Art. 26 e respectivo parágrafo ún~co, sUpr~mindo-se os Arts. 24,25

e 27.

ENENDA D~ ADEQUAÇÃO

Os Arts. 24, 25 e 27 d~spõem sobre matér~a Jâ con
tida e regulada nos Arts. 29 e 13, ítem II~ e outras d~spos~ções ,

além de não expressarem conteúdo que mereça tratamento const~tuc~~

nal.

EMENDA CS05614-1
fU CONSTITUINTE ALUIZIO C_~_l_P_O_S ~

------ PlENAl\lo/COl.lrssÃo/suaCOr.l.ssÃo Jf: CONISSÃO DE SIST~MATIZArÃO

~ -_-_---_--TuTo/JUSTl,ICAçlo------------------,

EMENDA CS05615-9
,.".,-;:.-------------) FrpD"T"'''~eu Constitulnte ~ysâneas Maciel ~ ~
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c.

r;"T----------------TEnO!oluSTI'ICAÇio-----------------,

a

em

~P"'RTlD0;;J

pnSf

~PART1DO;=]

OS/C

que visa disciplinar a mat~ I

trata-se de mera compatibilidade

.....................................Art. 320 -

JUS T I F I C A T I V A

O Parágrafo que sugerimos, fazia parte do orlgina

§ 12 - (transforma o parágrafo único em 12)

§ 2º O usucapião será concedido somente uma vez

conflito de textos

de artigos.

Senador VIRGILIO TAVORA

EMENDA ADITIVA

parágrafo:

que aprovamos. Estranhamos sua ausência.
Fa~sta sugestão

a cada requerente.

ria porque:

a) os itens I, 11 e 111 do § 12 e

b) O § 22 do mesmo artigo.

JUS T I F I C A T I V A
1. Adapta-se a redação modificada do caput do arti

go, por emenda e já justificada.

2. A eliminação do item I se deve ao fato ~e que

critérios para a distribuição dos investimenos devem resultar da ela

boração do próprio plano e orçam~~t~, ~ 'r~ de lei complementar.

3. A eliminação do item lI, se justifi~a devido

que a matéria não tem hierarquia de Constituição cabendo melhor
lei complementar.

Suprimam-se:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 320.

Inclua-se no Art. 320 do anteprojeto, o seguinte

Art. 291 - .
"Parágrafo único - Lei complementar regulará a vi-

gência, o conteúdo, a apresentação, a execução e o acompanhamento

dos planos e orçamentos do setor público de que trata o caput deste

art~go."

4. A eliminação do item 111 devido a que a m?téria

foi ~nserida no caput do artigo, oor emenda.

5. A matéria já consta implicitamente no § 32 do art

294, no item V do art. 297.

redação:

mesmo requerente.

Por isso sugerimos a redação acima.

JUS T I F I C A ç A O

Impõe-se a redaçao. que é sugerida para evitar

1. O usucapião uma vez concedido ao primeiro requi

rente, não seria mais concedido; e

2. O princípio preClsa ter validade para solo ur-I
hAnn-p ~,,.~1 o' rio ~n~m~ ~ nSn co~ ;,}

=----------------TEXTO/JUSTlFlCAÇÃO -,... 1

EMENDA CS05619-1
tJ Senador VIRGILIO TAvORA

r.r---.,-------- PLENARIO/co"lISsÃo/suacoMlssÃO --,

CCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;"T----------------TEXTO/JU!lTlF'lCAÇio-------- -,

~ EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 291, Itens 1,11 e 111 do § 12 e § 22.

O Art. 291 do anteprojeto, passa a ter a seguinte

L PL[NARlO/CONlssio/auaCOlussÃO

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS05618-3
[J

203DISPOSITVIO EMENDAOO Art

EMENDA ADITIVA

AUTOR---------------,J ~PDSP..."TtDCOE~
SENADOR VIRGILID TAVORA . ~ ~J

-:;----------- PL[NAlltO{COl,lISSÃo/lulcOlllasÃo---- _

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

Inclua-se no artigo 203, parágrafo'2º a expressão
respeitado o disposoto no artigo 13, item XV, letra

Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasil~

ro, o senhor Relator adotou uma definição que é apenas um arremedo da

quela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por exemplo,

no art.3SS, § 42 , in verbis:
"Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte
de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos ~
viços de assistência à saúde no País".
Também no art. 406, § 12 , nestes termos:
,,~ vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no
capital social de empresas jornalísticas ou de rádiodif~,

exceto a de partidos políticos e de sociedades de capital'
exclusivamente nacional".

Ainda no art: 324, assim explicitado:

"O~ proprietários, armadores e comandantes de navios, nacio
nais, serão brasileiros.

§ 12 - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu

capital deverá pertencer a brasileiros, em percentual de

finido em lei."
Em que ficamos ?
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto?
N~efiniçao contida no art. 377, ao contrário das supr~

mencionadas, empresa nacional será" a pessoa jurídica constituída'

e com sede no Pais, cuja o controle decisório e de capital esteja ,
em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularida
de direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País". V~

le dizer: o gerente de uma empresa estrangeira, domiciliado no país,
com sua datilógrafa que também pode ser estrangeira, e í com capital
de um cruzado constitui uma"empresa nacional", para gozar de todas
as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos subvencion~

dos. O resto dos recursos financeiros, a multinacional colocará à

disposição de seu gerente, mediante empréstimo, ou operação equiv~

lente.

Em relação ao partido majoritário, é conveniente , nesta hora,
de tantas infidelidades, recordar este trecho do Programa.

"O PMOB entende que um requisito essencial para a democratiza
ção é a transferência para o País dos centros de decisão econô
mica, hoje parcialmente localizados no exterior.

Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao cap!
tal estrangeiro. Em termos imediatos, impõe-se limitar a~-

dade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. ~ prec!

so criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por e~

trangeiros".
Contrariamente, aos programas partidários, a Comissão de~

dem Econômica definira como empresa nacional, qualquer empresa com s~

de no país.

Como se vê, o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu uma
calça verde e amarela nas empresas estrangeiras para transformá-las

em nacionais.
Se esse conceito prevalecer na Assembléia Nacional Cons

I tituinte, criará uma crise nacional, pois, sem dúvida, nem o povo,
nem as Forças Armadas, nesta altura do amadurecimento político exis

tente, conformar-se-ão com semelhante atentado à soberania nacional.
Se não existe espaço nesta Assembléia Nacional Const!

tuinte para definir uma empresa nacional, como aquela que é consti
tuida de brasileiros e estrangeir~s residentes em caráter definiti
vo no País e com capital nacional, sem vinculação de qualquer nat~

,reza, as empresas estrangeiras, então será preferível que se trans

fira à lei ordinária a tarefa resta definição que é vital para a ~

mancipação econômica de nossa pátria.

EMENDA CS05617-5

tJ
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EMENDA· CS05620-5
f:J Senador VIRGILIO TAVORA

~----- PL!:NAllI0ICDAlISS.ioISU8CO"I"~.iO--- ---,tJ COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

f) suprima-se, por ter-se tornado desnecessária.

JUS T I F I C A T I V A

A sugestão visa simplificar e diminuir o número de

l al~-L=!;mdindO a 'e com a f.
;s ::::::::::::

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea b do Item 111, do art. 270

Suprima-se a alínea b do Item 11 do Artigo 270.

JUS T I F I C A T I V A

A manutenção de tal privilégio fiscal implica em

o Estado subvencionar de forma indireta cultos religiosos, templos

ou igrejas e Indiretamente, também, manter com eles, relações de

dependência à aliança ferindo frontalmente o preceito constitucio

nal estatuído pelo ítem I do art. 46.

Sugerimos, portanto, a supressão deste privilé 

gio constitucional, mesmo porque" este é um ônus não da institui

ção, mas de seus seguidores, os quais terão prazer em incluir em

suas contribuições, quantia suficiente para pagamento desses tribu

tos.

EMENDA CS05621-3
f!J Senador VIRGILIO TAvORA I ~~~7;=]
tJ COMISSAO DE SISTE~;~;~~o~'~.~o',u""'''io----------1 t:BIv7M

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 321

O Art. 321 do anteprojeto, passa a ter a seguinte

redação:

Art. 321 - A ordenação do transporte marítimo in-

ternacional respeitadas as disposições de acordos bilaterais firma-

dos pela União, observará a predominância dos armadores nacionais

.do Brasil.
JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa suprimIr uma parte da redação que

parece desnecessária porque se foram respeitados os acordos bilat~

rais já estará sendo observado o princípio da reciprocidade.

Quanto à Constituição restringir a participação

de armadores nacionais, unilateralmente, não vemos unde encontrar

argumentos que dêem sustentação a tal despaltério.

EMENDA CS05623-0
éSenador VIRGILIO TAvORA

..,--------- PI.ENAJlIO/CCllllSSÃo/sIJBCOIllISS,i,O ---,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO

l2J
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.9B

O Art.98 do anteprojeto, passa a ter a seguinte re

dação:

Art.98 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção

do Presidente da República, deliberar sobre todas as matérias de com

petência da União, especialmente:

JUS T I F I C A T I V A

Embora o verbo dispor também signifique deliberar,

deliberar é o papel principal do Congresso Nacional e o verbo delibe

rar, é o que melhor exprime sua função.

EMENDA CS05624-S
tJ Senador VIRGILIO TAVORA

,---------- PI.ENARIO/cOIolISsio/suacOllllssÃO'------------,t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~---------------1"EXTO/JUSTlFICAÇÃCi' __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 50 e §§ 1º e 2º do Art. 61.

O Art. 50 e Art. 61, §§ 1º e 2º, do anteprojeto

passam a ter a seguinte redação:

Art. 50 - O Governador de Estado 'ou Território s~

rá eleito até cem dias antes do termo do mandato de seu antecessor,

na forma prevista para eleição do Presidente da República, para man

dato de quatro anos, vedada a reeleição, e tomará posse no dia 1º

Senador VIRGILIO TAVDRA

EMENDA CS05622·1

tJ
CDMISSAO DE SISTEMATIZACAO

~PAftTlDO;;=]

PDS/CE

de -janeiro do ano subseqüente.

Art. 61 - ••......•..•..•.•.•.•...•....•...•..•.

§ 3º - Os Territórios aplicarão, no que couber, o
~ TEXTO/JI,lSTII'lCAÇÃO'---------------_

EMENDA·MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, item VII , alíneas "e" e "f"

As alíneas "e" e "f", do Item VII do Artigo 13,

do anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:
Art. 13

VII - A privacidade

e) nenhuma atividade de investigação e serviços

de informações sobre a vida íntima e familiar

das pessoas poderá ser exercida pelo Estado

ou por pessoas físicas ou jurídicas.

disposto nas Seções 111, IV e V, deste Capítulo.

JUS T I F I C A T I V A

O fato de uma Unidade Federada como o Território

ainda não ter conseguido sua autonomia financeira, não deve ser um

e~Lldvc d 4UC sua população escolha seu governante, um homem da
terra, um homem que conheç~~ua terra, sua gente, seus problemas,

um homem da terra.

Este precisa deixar de ser um cargo para lotea

mento para ser um cargo eletivo.
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